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Sammanfattning: 

Bakgrund: Personer med Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) har ofta 

svårigheter att hantera sin vardag på många olika plan. Arbetsterapeutisk behandling syftar till 

att underlätta det dagliga livet och därmed minska svårigheterna som personer med ADHD 

upplever i sin vardag. 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva arbetsterapeutiska åtgärder samt dess effekt och 

betydelse för personer med personer med ADHD. 

Metod: Studien är en litteraturöversikt där både kvalitativ och kvantitativ forskning ingår. 

Sökningen efter aktuell forskning utfördes i databaserna Cinahl och PsycInfo. Totalt 11 

artiklar uppfyllde urvalskriterierna. Interventionerna i studierna kategoriserades efter liknande 

innehåll. 

Resultat: Interventionskategorierna syftade på att förbättra den sociala och motoriska 

färdigheten, anpassa miljön, förändra aktivitetsutförandet och att ge psykoeduktiv behandling 

till omgivningen. Den främst använda interventionskategorin är social färdighetsträning och 

känslokontroll. Ett flertal av de arbetsterapeutiska interventionerna riktas samtidigt mot en 

eller flera kategorier, som en del av den arbetsterapeutiska behandlingen. Resultatet av denna 

studie visar att arbetsterapeutisk behandling kan minska svårigheterna från ADHD och hjälper 

klienterna i det dagliga livet. 

Slutsats: Betydelsen av en flerdimensionell arbetsterapeutisk behandling framkommer tydligt 

i denna studie. Även en enskild arbetsterapeutisk intervention har effekt och påverkan inom 

flera aktivitetsområden. 

Sökord: Arbetsterapi, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Barn, Vuxna 
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”Om jag vill lyckas med att föra 

en människa mot ett bestämt 

mål, måste jag först finna henne 

där hon är och börja just där. 

Den som inte kan det lurar sig 

själv när hon tror att hon kan 

hjälpa andra. För att hjälpa 

någon måste jag visserligen 

förstå mer även vad hon gör, 

men först och främst förstå det 

hon förstår, om jag inte kan det, 

hjälper det inte att jag kan och 

vet mer.”     Søren Kierkegaards,1859  
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Inledning  

Personer med Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), har ofta svårigheter att 

hantera sin vardag på många olika plan. Svårigheterna visar sig i form av problem i skolan 

eller på arbetet, hemmets vardagliga sysslor, att hantera sin ekonomi, familjerelationer och 

andra sociala relationer. Det kan vara svårt för personer med ADHD att ha en bra struktur i 

vardagen samt upprätthålla en aktivitetsbalans (1). Personer med ADHD kan förbruka mycket 

energi på en uppgift som de finner intressant, men kan ha svårt att uppbringa tillräckligt med 

energi till ”vardagens måsten”. Svårigheterna beror på att personer med ADHD har 

nedsättningar i de kognitiva och exekutiva funktionerna som påverkar planeringsförmågan 

och tidsuppfattningen (2).  

Våra tidigare erfarenheter samt under vår utbildning till arbetsterapeuter har vi kommit i 

kontakt med personer som har ADHD och insett hur viktigt det är att dessa personer får rätt 

stöd i sitt dagliga liv. Detta väckte vårt intresse att ta reda på hur arbetsterapi fungerar för 

personer med ADHD. Denna uppsats beskriver arbetsterapeutiska åtgärder samt dess effekt 

och betydelse för personer med ADHD. 

Bakgrund  

ADHD  

Det har upptäckts att generna som kontrollerar signalämnen i hjärnan hos personer med 

ADHD, har brister eller nedsatt verkan, vilket ger förändringar på de kognitiva funktionerna i 

hjärnans delar. De kognitiva funktionerna är de som inhämtar, bearbetar och använder 

information från personens omgivning (1,3). Typiska symptom på detta är rastlöshet, 

impulsivitet samt hyperaktivitet vilket kan kopplas till ADHD (4). Kombinationen av 

personens genetiska förutsättningar och uppväxtmiljö påverkar hur stora svårigheterna blir för 

den som har ADHD (5).   

Svårigheterna från ADHD visar sig på flera olika sätt i det dagliga livet. När det gäller 

hemmets vardagliga göromål kan personen ha svårt för att strukturera upp vad som behöver 

göras och i vilken ordning, ofta har personen svårt att hålla ordning i hemmet (6). 

Impulsiviteten och rastlösheten kan orsaka brister i de sociala färdigheterna samt orsaka 

problem med känslokontrollen vilket kan medföra svårigheter i kontakten med andra 

människor. Detta kan medföra att personen inte beter sig vad som anses acceptabelt i sociala 

sammanhang och ”talar innan han tänker”, eller kan upplevas som elak i vissa situationer. 

Impulsiviteten hos personer med ADHD kan medföra ett agerande i situationer som 

omgivningen kan anse som oacceptabelt. Omgivningens bristande kunskap om 

funktionsnedsättningen och hur dess svårigheter visar sig kan leda till konflikter, vilket kan 

leda till att de negativa sidorna hos personer med ADHD blir mer bemärkta. Detta påverkar 

ofta självkänslan negativt hos personer med ADHD och kan förvrida självbilden. Det är 

därför vanligt att personer med ADHD får andra psykiska problem såsom oro, depression och 

ångest samt personlighetstörningar (1,4).   

Många barn med ADHD kan ha svårt att hänga med i skolan. Barnen kan upplevas som 

svårhanterliga och ointresserade på grund av deras hyperaktivitet samt 

uppmärksamhetsstörning (6). Om barnen inte får rätt stöd till att upprätthålla det fokus som 

krävs för att kunna genomföra sina uppgifter kan detta leda till att de blir efter med 

skolarbetet. På arbetet kan personen upplevas som slarvig och ouppmärksam samt att denne 
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inte planerat och fullföljt sina uppgifter. Ofta har personen svårt att passa tider. Svårigheterna 

som ADHD medför kan göra det svårt att behålla ett arbete (1,4).   

Tidigare forskning visar att barn med ADHD har mer svårigheter med motoriken än barn utan 

ADHD och detta påverkar hur stora svårigheterna i de exekutiva funktionerna blir. Svårig-

heterna kan försämras eller förbättras under uppväxttiden beroende på vad för stöd personen 

får av sin omgivning (7). Tidigare har det ansetts att barn som drabbats av ADHD växer ifrån 

de svårigheter som funktionsnedsättningen orsakar, vilket lett till att ett flertal vuxna med 

ADHD har växt upp med stora svårigheter i sitt dagliga liv, utan något stöd och förståelse av 

omgivningen. Eftersom det är många vuxna som har svårigheter att klara sin vardag är det 

viktigt att även vuxna får den hjälp de behöver (8). 

Behandling 

De mest använda behandlingsformerna för att minska svårigheterna av ADHD är farma-

kologisk behandling i form av centralstimulerande medel. Psykologisk behandling för 

psykiska och personlighetsstörningar såsom kognitiv beteende terapi (KBT) samt sociala-

/kurativa insatser för att juridiskt vägleda och ge personen stöd i sin livssituation såsom 

kontakt med myndigheter är också vanliga behandlingsformer (9). Arbetsterapi kan erbjuda 

personen med ADHD hjälp inom både arbetsliv, skola och privatliv (10). Inom arbetsterapin 

används klientcentrerad behandling som kan rikta sig mot ökad struktur i vardagen och en 

förbättrad aktivitetsbalans (11,12). 

Arbetsterapi 

Arbetsterapi utgår ifrån beprövade klientcentrerade behandlingsmetoder för att hjälpa klienter 

med aktivitetsproblem (13). De klientcentrerade behandlingsmetoderna utgår utifrån klientens 

svårigheter, behov och prioritering av mål (14). För att öka klientens motivation att delta 

aktivt i sin behandling, samt fullfölja denna, utformar arbetsterapeuten sin behandling till-

sammans med klienten (15). Syftet med arbetsterapi är att hjälpa klienter utföra de vardagliga 

aktiviteter de önskar eller behöver för att klara sin vardag så bra som möjligt och därmed 

befrämja hälsa och mer aktivitet. Med vardagliga aktiviteter menas de uppgifter som en klient 

behövt, velat eller förväntats utföra som en individ (15,16,17). 

Arbetsterapin utgår från att aktivitet i sig själv är rehabiliterande för klienten om aktiviteten 

som utförs är meningsfull (13). Men upplevelsen av meningsfullhet är subjektiv och det är 

därför bara klienten själv som kan avgöra hur givande aktiviteten är. Den klientcentrerade 

tillvägagångssättet inom arbetsterapi (18,19) kan hjälpa klienten att uppmärksamma det 

aktivitetsutförande som är meningsfullt för individen och bidra till att hitta nya lösningar på 

svårigheterna. Meningsfullhet med aktivitet skapar ett välbefinnande och medför att klienten 

vill utföra mer aktivitet vilket bidrar till en bättre hälsa hos klienten (20). Aktiviteten kan ge 

olika värden: konkret värde, symboliskt värde eller ett självbelönande värde. Konkret värde är 

när aktiviteten ger en ny förmåga eller resultat, symboliskt värde är när aktiviteten har en 

personlig betydelse för utföraren och självbelönande aktivitet är när aktiviteten i sig själv ger 

en omedelbar belöning (13,21). 

Inom arbetsterapi anses det att det bör finnas en balans mellan klientens aktiviteter, annars 

kan de förlora sin meningsfullhet för klienten vilket kan bidra till ohälsa (20,21). Aktivitets-

balans enligt arbetsterapeutiska teorier är en individuell upplevelse av tillfredsställande 

mängd aktivitet, rätt variation mellan aktiviteterna i aktivitetsmönstret och kan variera utifrån 

individen av hur bra aktiviteten, den egna kompetensen och aktivitetens krav stämmer över-
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rens (22). Aktivitet kan ses som något som man gör, fastställer vem du är och till vad du kan 

utvecklas till att bli utifrån samspelet mellan den omgivande miljön och aktiviteten där 

utförarens vilja, vanor och roller påverkar aktivitetsutförandet (23,18,19,24). När aktivitet 

utförs i ett kulturellt sammanhang bidrar detta till ökad livskvalitet. Aktivitetsutföraren får en 

möjlighet att både vara sig själv och utveckla sitt jag (20).  

Förändringar i den omgivande miljön 

Svårigheterna från ADHD i form av uppmärksamhetsproblem, bristande uthållighet samt 

bristande hushållning med energi kan påverka aktiviteterna i vardagen på olika vis beroende 

på den omgivande miljön som både kan förhindra eller förbättra aktivitetsutförandet (18). 

Forskning visar att personer med ADHD blir lätt distraherade av både visuellt och auditivt 

stimuli vilket gör det viktigt att se över detta i den omgivande fysiska miljön (25). 

Arbetsterapeuten kan hjälpa till att förbättra och ge råd om hur stimuli utifrån som stör 

klientens fokus kan begränsas, samt se över miljön där aktiviteten utförs (1). Det kan vara bra 

att byta till en lugnare plats i klassrummet eller på arbetsplatsen för att minska på yttre 

störningar. Exempelvis kan en fönsterplats medföra att personen med ADHD lätt distraheras 

av det som sker utanför och därmed tappar fokus. Ett byte från fönsterplats till en annan plats 

minskar störningar från det som sker utanför eftersom personer med ADHD lätt kan bli 

distraherade av visuella och auditiva stimuli (25,26,27). Öronproppar ger en möjlighet till att 

utestänga störande ljud och med hörlurar kan klienten lyssna på musik vilket kan öka 

koncentrationen eller minska rastlösheten (25). Forskning visar att personer med ADHD kan 

ha svårt att sitta stilla på grund av rastlösheten. En bekväm sittställning kan medföra att den 

motoriska rastlösheten minskar och ger möjlighet till ökat fokus. Arbetsterapeuten kan vara 

behjälplig i att anpassa sittpositionen för bättre sittkomfort (28).   

Den sociala miljön kan både vara ett hinder eller en tillgång för klientens aktivitetsutförande 

(18,19) . Arbetsterapeuten fokuserar på att förstå de bakomliggande orsakerna till problemen. 

Brister i anvisningar kan leda till frustration och vredesutbrott hos barnet. Med tydligare 

anvisningar minskas barnets frustration. Arbetsterapeuten kan ge råd till anhöriga och skol-

personal om hur anvisningarna kan formuleras tydligare (27). Arbetsterapeuten kan även ge 

information till klientens omgivning om funktionsnedsättningen, dess svårigheter samt hur 

omgivningen bäst bemöter svårigheterna. Forskning visar att när information om funktions-

nedsättningen och dess svårigheter ges till den omgivande psykosociala miljön underlättas 

vardagen för unga vuxna med ADHD (29). Föräldrar och lärare kan instrueras i olika 

strategier att följa i situationer där konflikter i vardagen vanligen uppstår samt rådgivas till 

hur deras eget agerande bör vara gentemot barn med ADHD (6,30). Forskning visar att 

omgivningen bör uppmuntras till att reflektera över sitt eget bemötande mot personer med 

ADHD och ge mer positiv återkoppling vid önskvärda beteenden. Arbetsterapeuten kan stötta 

omgivningen till hur den bör agera (27,30). 

Kompenserande strategier och hjälpmedel 

Tidigare forskning visar att svårigheterna från ADHD ofta orsakar problem i de sociala 

relationerna (29). Arbetsterapeuten kan hjälpa klienten med olika former av social träning. 

Social träning används som behandlingsmetod för att träna de grundläggande sociala 

färdigheter som behövs för att kunna ha bra relationer till sin omgivning. I träningen kan det 

ingå övningar och observationer av hur klienten kan använda ögonkontakt, röstläge och 

kroppsspråk i en kommunikation men även hur klienten kan bemöta andra i konfliktsitua-

tioner och hantera sina egna uttryck. Övningar görs för att förstå de sociala rollerna i ett 

socialt samspel och på att minska aggressiva beteenden (30).  



4 
 

Bristande tidsuppfattning kan leda till att klienter med ADHD kan höra av sig för ofta eller för 

sällan till sina vänner vilket kan medföra negativa konsekvenser i det sociala umgänget. 

Svårigheter med att passa tider och möten kan påverka det sociala umgänget negativt (1,4).  

Med olika tids- och planeringshjälpmedel kan arbetsterapeuten hjälpa klienten att passa tider 

(12). 

Impulsiviteten kan medföra att klienter med ADHD har lättare att hamna i konflikter och 

arbetsterapeuten kan hjälpa klienten att öka sin känslokontroll genom att tillhandahålla 

strategier som personen kan använda sig av i konfliktsituationer och på sådant sätt minska 

frustrationen och aggressionen (6).  

Klienter med ADHD har ofta dålig sömn. Det kan bero på att de har svårt att varva ner på 

grund av hyperaktivitet och oro. Dålig sömn förvärrar svårigheterna från ADHD (31). För att 

förbättra sömnen hos klienten kan arbetsterapeuten förskriva sinnesstimulerande tyngdtäcken. 

Dessa täcken hjälper kroppen att frigöra rogivande kroppshormoner som minskar stress och 

verkar avslappnande. Täckena kan användas både dagtid och nattetid och minskar både 

hyperaktivitet, oro och motorisk rastlöshet. Det finns även bollvästar som har samma 

funktion, som kan vara smidiga att använda på dagen. Dessa sinnesstimulerande hjälpmedel 

har visat sig hjälpa personer med stark oro och rastlöshet (32). För att minska oron och 

hyperaktiviteten hos personen med ADHD kan arbetsterapeuten ge klienten avslappnings-

övningar samt beteendeförändrande strategier, tillsammans med arbetsterapi, som fokuserar 

på medveten närvaro. Exempel på detta är ”Mindfulness” (17).  

När en klient med ADHD inte kan genomföra en uppgift eller aktivitet behöver det inte 

betyda att klienten inte vill. Det kan betyda att klienten inte kan. Arbetsterapeuten kan vara 

behjälplig i att anpassa uppgiften efter klientens förutsättningar och förmågor vilket ökar 

klientens egen kompetens och vilja till att utföra fler aktiviteter (19,12). 

Genom olika hjälpmedel och rådgivning kan arbetsterapeuten hjälpa klienten öka strukturen i 

vardagen. Klienten ges då möjlighet att förbättra sin aktivitetsförmåga när det gäller de 

exekutiva funktionerna (påbörja/avsluta), arbetsminnet samt sömnsvårigheter (1,3). 

Arbetsterapeuten kan introducera checklistor, där klienten med ADHD skriver vad som ska 

göras och bockar av vad som är gjort. Vissa föredrar whiteboard eller ett inplastat schema 

som går att skriva på och är lätta sudda bort på istället för checklista. En del klienter kan bli 

mer hjälpta av att sudda ut aktiviteten efter hand för att få en bekräftelse på att aktiviteten är 

utförd och synliggör därmed klientens egen kapacitet att klara av dagens aktiviteter En del 

behöver påminnelse om att kontrollera sin kalender, sina checklistor och anteckningsböcker. 

Med en smartphone kan larm användas som påminnelse och vara en möjlighet att få stöd ifrån 

personer i omgivningen då planeringen kan delas med andra (12). Arbetsterapeuten kan ge råd 

om olika alternativ för att strukturera sin personliga administration såsom att använda sig av 

pärmar eller dragspelmappar för uppdelning och sortering av uppgifter, både dagliga uppgifter 

eller veckouppgifter (12).   

Problemområde 

Ungefär 3 % av Sveriges befolkning beräknas ha ADHD (33) och andelen som blir diagnos-

tiserade ökar stadigt. Detta behöver inte bero på att ADHD ökat bland befolkningen, utan att 

sjukvården idag kan ha blivit bättre på att tidigt upptäcka och fastställa diagnos utifrån de 

svårigheter personen har. Många arbetsterapeuter möter både barn och vuxna med ADHD 
som har svårigheter att utföra sina dagliga aktiviteter i den mån de önskar (12). Det är därför 

mycket viktigt att arbetsterapeuten har kunskap om och vetenskapligt stöd för vilka åtgärder 



5 
 

som bör användas (4). Idag är den samlade dokumenterade forskningen begränsad om vilken 

inverkan arbetsterapeutiska åtgärder har för personer med ADHD (9). 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva arbetsterapeutiska åtgärder samt dess effekt och 

betydelse för personer med personer med ADHD. 

Metod: 
Detta är en litteraturstudie, vilket är en insamling av information från vetenskapliga artiklar 

(34). Enligt Forsberg och Wengström (35) utförs litteraturstudier genom att resultatet från 

flera olika studier vägs samman och utgör en ny kunskap inom ett område. Detta för att 

verksamma ska ha ett vetenskapligt stöd till vilka åtgärder de ska ha som underlag i sina 

behandlingar (35). 

Litteratursökning 

Sökningen genomfördes med ämnesord (headings) och fritext. Databasen CINAHL användes 

som innehåller artiklar i tidskrifter som handlar om arbetsterapi och omvårdnad. Även 

PsycINFO användes vars innehåll är artiklar från tidsskrifter som relaterar till psykologi och 

psykiatri.  Sökning utfördes även i AMED, PubMed, Cochrane, OTseeker. 

Inklusionskriterierna var att studien skulle innehålla någon form av utvärdering av arbetstera-

peutiska interventioner för personer med ADHD och kunde vara utförd med såväl kvantitativ 

som kvalitativ design. Deltagarna i studierna kunde vara både barn och vuxna. Reviewstudier 

och artiklar skrivna på annat språk än engelska exkluderades.Följande kombinationer i Cinahl 

gav 9 träffar: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Cinahl headings) AND Occupational 

therapy (Cinahl headings). Av dessa valdes samtliga artiklar ut som relevanta efter titel och 

läsning av abstrakt. Efter läsning av artiklar i fulltext valdes 5 relevanta artiklar ut. 

Följande kombinationer i Cinahl gav 65 träffar: “Occupational therapy” AND “Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder” (fritext). Av dessa valdes 10 ut efter titel samt 4 dubbletter 

från tidigare sökning uteslöts. Efter läsning av abstract kvarstod 7. Efter läsning av artiklar i 

fulltext valdes 5 ut.  

Följande kombinationer i PsycInfo gav 77 träffar: “Occupational therapy” AND “Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder” (fritext). Av dessa valdes 72 artiklar ut efter titel samt 5 

dubbletter från tidigare sökning uteslöts. Efter läsning av abstract valdes 3 ut. Antalet 

relevanta efter läsning i fulltext var 1.  

Följande kombinationer i PsycInfo gav 72 träffar: “Occupational therapy” AND "Attention 

Deficit Disorder with hyperactivity" (fritext). Efter läsning av titel och uteslutning av 7 

dubbletter från tidigare sökningar kvarstod ingen relevant artikel. 

Totalt antal utvalda artiklar är 11 stycken. 

Kombinationer av sökorden samt ordet ”Rehabilitation” användes i databaserna: AMED, 

PubMed, Cochrane och OTseeker vilket endast resulterade i dubbletter från tidigare sökningar 

i andra databaser eller att artiklarna inte uppfyllde inklusionskriterierna.  

http://oru.se/ub/Soka/Databaslista/Cochrane/
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De främsta orsakerna till att artiklar uteslöts var att de inte uppfyllde inklusionskriterierna 

samt var dubbletter från tidigare sökningar. Litteratursökningen skedde i oktober 2013 och 

redovisas i en sökmatris (bilaga 1). 

Analys 

Efter att båda författarna läst igenom innehållet i artiklarna på var sitt håll för att klargöra att 

de ännu uppfyllde inklusionskriterierna, utfördes en induktiv kategorisering (35) av de 

interventioner som förekom i studierna (36,37,38/39,40,41,42,43,44,45,46). Induktiv metod 

innebär att förutsättningslöst granska innehållet i artiklarnas innehåll utan att försöka bevisa 

eller motbevisa en teori (34).  

Kategoriseringen bestod av en uppdelning av de interventioner som studierna innehöll och de 

placerades in i kategorier efter typ av intervention. Efter en diskussion och vid senare 

gemensam analys (35) framkom fem kategorier av interventioner som ingick i artiklarna; 

social färdighetsträning och känslokontroll, förändring av aktivitetsutförandet, motorisk 

färdighetsträning, anpassning av miljön samt psykoedukativ behandling. 

Därefter utfördes en kvalitetsgranskning av artiklar som utgick från olika mallar för 

kvalitetsgranskning för kvalitativa och kvantitativa studier från Willman A, Stoltz P och 

Bahtsevani (47) (bilaga 2, bilaga 3) där mallarna användes i sin helhet. Samtliga artiklar 

bedömdes ha hög (36,37,38/39,40,41,42,44,46) eller medelhög (43,45) kvalitet och ingen 

artikel uteslöts efter kvalitetsgranskningen. En sammanställning av studierna gjordes efter 

mall från Statens beredning för medicinsk utvärdering (48) och utfördes efter att det centrala 

innehållet urskilts i den gemensamma granskningsanalysen, vilket presenterades i en tabell 

(bilaga 4, bilaga 5).  

Etiska aspekter 

Fyra artiklar (38,39,40,46) uppgav att de inför studierna fått godkännande av en etisk 

kommitté i det land studien utfördes. En artikel (36) uppgav att studien följde de etiska 

principerna i Helsingforsdeklarationen (49). Tre artiklar hade ett visst etiskt resonemang, de 

informerade deltagarna muntligt eller skriftligt och inhämtade godkännande från deltagarna 

och eller deltagarnas vårdnadshavare (41,42,45). De följde informationskravet, samtyckes-

kravet och nyttjandekravet enligt CODEX (50). I en artikel (37) uppgavs endast att deltaga-

rens namn ändrats för att bevara anonymiteten (50). Två artiklar beskrev inget etiskt resone-

mang inför studien (43,44).  

Resultat:  

I denna litteraturstudie ingår det både kvalitativa (36,37) och kvantitativa studier 

(38/39,40,41,42,43,44,45,46). Fyra av de kvantitativa var RCT - studier (40,41,42,44), tre var 

CCT- studier (38/39,43,46) och en var observationsstudie (45). Datainsamlingen i två studier 

(36,37) bestod av intervjuer. I åtta studier bestod datainsamlingen av varierande kvantitativa 

instrument (38/39,40,41,42,43,44,45,46). Artiklarna bedömdes ha hög 

(36,37,38/39,40,41,42,44,46) och medelhög kvalitetet (43,45). Studierna utförs i sex länder; 

USA (37)(42)(44)(45), Storbritannien (38/39), Israel (40,43), Sverige (36), Australien (46) 

och Spanien (41) mellan år 2000 - 2013. I fyra studier bestod interventionen av grupp-

aktiviteter (38/39,40,41,46) och i resterande studier gavs interventionen enskilt 

(36,37,42,43,44,45). 
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 I studierna ingår det olika interventioner som redovisades i Tabell 1Resultatöversikt, utifrån 

de kategorier av interventioner som framkom i analysen av artiklarna . Därefter följer en 

fördjupad beskrivning där redovisning av varje kategoris syfte med interventionen, vilka 

interventioner som användes, en kort beskrivning av hur interventionen genomfördes, till 

vilken grupp interventionerna riktades mot, vilka länder studierna utfördes i samt vad 

resultatet visade att redovisas. Med gruppen barn avses från tidig förskoleålder till lägre 

skolålder. Gruppen vuxna avser personer över 18 år.  

Tabell 1 Resultatöversikt 

Interventionskategori Beskrivning 

Social färdighetsträning & känslokontroll 

(37,38/39,40,41,43,44,46)  

Spanien, Australien, USA, Israel, Storbritannien  

  

Intervention i form av observationer och träning på: 

känslohantering, turtagning, hur man uppförde sig i 

sin sociala interaktion, hur man använde sitt 

kroppsspråk, sociala roller, förbättrad kommunikation, 

hur man uttryckte sig. Utfördes ofta i grupp. 

Förändring av aktivitetsutförande 

(36,37,45) 

Sverige, USA 

Intervention i form av utvecklande av nya strategier 

för genomförandet aktivitet eller förändring av 

utförandet av aktiviteten med hjälp av hjälpmedel. 

Motorisk färdighetsträning 

(38/39,44) 

Storbritannien, USA 

Intervention i form av interaktiva övningar för ökad 

motorisk kontroll & koordination. Reglering av 

sensorisk stimulans för kroppskännedom. 

Anpassning av miljö 

(37)(38/39)(42) 

Storbritannien, USA 

Intervention i form förändring i den omgivande miljön 

aktiviteten utfördes i. Kunde innebära att 

arbetsterapeuten tog bort föremål som hindrade 

aktivitet eller tillförde, förändrade föremål för att 

underlätta aktivitet. 

Psykoedukativ behandling till omgivning 

(38/39,41) 

Storbritannien, USA 

Intervention i form av information om 

funktionsnedsättningen, dess svårigheter samt hur man 

bäst bemötte svårigheterna. 

Social färdighetsträning och känslokontroll  

Interventioner som syftade till att förbättra deltagarnas sociala färdigheter och/eller 

känslokontroll förekom i sju studier (37,38/39,40,41,43,44,46). De interventioner som 

användes varierade i studierna och i tre studier kombinerades den sociala färdighetsträningen 

med träning av känslokontroll (37,38/39,44). Interventionerna gavs i form av rollspel och 

utformandet av nya strategier för det sociala samspelet (37,41), utförande av instrumentella 

dagliga aktiviteter (I-ADL)(40), träning av kommunikationsförmågan tillsammans med 

talterapi (43), interaktiva övningar (44) och i lekterapi (46). I fyra studier (38/39,40,41,46) 

utfördes interventionen i grupp medan det i 3 studier (37,43,44) ingick interventioner som 

utfördes enskilt.  

I den lekbaserade terapin (46) lekte deltagarna medan leken spelades in. Efter leken såg 

deltagarna filmen och analyserade detaljer i sitt eget agerande i problemsituationer med syftet 

att de själva ska komma på en annan strategi för sitt eget agerande i framtiden (46). 

I rollspel fick deltagarna öva i olika roller med fokus på social interaktion och hade en 

diskussion om sitt agerande. De talade även om sina känslor och övade på att kontrollera dem 

(37)(41). En studie (38/39) beskrev den sociala färdighetsträningen och övningen av känslo-

kontroll som ett strukturerat program som utfördes i en autentisk miljö (38/39). När den 

sociala färdighetsträningen gavs i form av utförande av I-ADL i grupp (40) utfördes en 

gemensam aktivitet till exempel matlagning i grupp där samarbete och social interaktion 

krävdes för att kunna slutföra uppgiften (40).  
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I träning av kommunikationsförmågan tillsammans med talterapi (43) avsågs övning i att 

förbättra sin egen kommunikationsförmåga och sitt eget sätt att uttrycka sig. Inga exempel på 

form av övningar i studien (43) framgick.  

De interaktiva övningarna var av sådan form att de krävde kontroll över känslor och förmågan 

att fokusera för att kunna prestera ett bättre resultat. Resultatet visades omedelbart för 

deltagaren som då kunde justera sitt agerande i övningen (44). I en studie riktades endast 

intervention mot denna kategori (46) medan de övriga (37,38/39,40,41,43,44) kombinerade 

denna intervention med intervention inom en eller flera andra kategorier. En studie (37) 

bestod av en vuxen deltagare, medan i övriga (38/39,40,41,43,44,46) bestod deltagarna av 

barn. 

Resultatet visade att interventionerna gav förbättrad social färdighet och känslokontroll i sex 

av studierna (37,38/39,40,41,44,46) men även att deltagarna fick förbättrat resultat inom 

andra områden såsom minskad hyperaktivitet och rastlöshet (41), förbättrat utförande av I-

ADL (40), förbättrad interpersonell empati (46) samt förbättrad stresshantering och 

tidsplanering (37). En studies syfte var att undersöka om uppkomsten av ADHD minskade 

efter intervention vilket inte kunde fastslås (43). 

Förändring i aktivitetsutförandet  

Interventioner vars syfte var att uppnå förändringar i deltagarnas aktivitetsutförande förekom i 

tre studier (36,37,45). Förskrivning av hjälpmedel användes i samtliga tre studier (36,37,45). 

De hjälpmedel som användes var handdatorer (36), dag- och veckoschema (37) och en väst 

med tyngder att bära för deltagarna. Västen medförde en sensorisk stimulans som avsåg att 

förbättra aktivitetsutförandet under användning (45).  

Utöver hjälpmedel användes nya strategier för aktivitetsutförandet i två av studierna (36,37). 

Strategierna i en studie (36) bestod i att använda sig mer av hjälpmedlet i utförandet av 

dagliga aktiviteter samt att olika metoder för att förbättra strukturen i aktivitetsutförandet som 

till exempel checklistor inför resor (36). I den andra studien (37) användes strategier för att 

skapa struktur i skolarbetet genom att använda en diktafon för att senare kunna föra ned det 

till anteckningar, använda anteckningsböcker samt metoder för att studera med, till exempel 

inlagda pauser för att öka fokus för uppgiften (37). En studie (37) kombinerade intervention i 

denna kategori med interventioner mot en eller flera andra kategorier (37). Interventionerna i 

två studier (36,37) utfördes individuellt. Intervention gavs till barn i en studie (45) och till 

vuxna i två studier (36,37). 

Resultaten visade att kombinationen av hjälpmedel och nya strategier förbättrade 

aktivitetsutförandet hos samtliga i studierna (36,37). Strategier för en bättre struktur i sin 

vardag upplevdes av deltagarna skapa en struktur inom alla aktivitetsområden (36,37) vilket 

även bidrog till att deltagarna upplevde ett minskat beroende från omgivningen (37) när 

strukturen underlättade deras utförande av sitt dagliga livs aktiviteter. Interventionen där en 

väst med tyngder användes, visade sig förbättrade fokus på uppgiften som skulle utföras samt 

gav en bättre uppmärksamhet generellt hos deltagarna (45). 

Motorisk färdighetsträning  

I två studier (38/39,44) användes motorisk färdighetsträning med syfte att minska motorisk 

rastlöshet och få ökad kroppskontroll hos deltagarna. Intervention gavs i två former; 

intervention i form av begränsning eller tillförande av sensoriska stimuli (38/39), där tekniker 

användes utifrån barnets behov, som en diet, för att öka eller lugna ned det sensoriska stimuli 
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med avsikt att förekomma tillfällen med hyperaktivitet eller för lite fokus (38/39). I den andra 

studien bestod interventionen av en interaktiv övning, Interactive Metronome,(44), som är ett 

datorprogram som visade olika rörelsemönster som personen skulle följa som krävde öga-, 

hand- och fot koordination och som gav en omedelbar och tydlig respons på deltagarnas 

utförande. Interventionerna gavs individuellt och endast till barn (38/39,44).   

Resultat visade att interventionerna i form av begränsning eller tillförande av sensoriska 

stimuli (38/39) tillsammans med intervention i en eller flera andra kategorier medförde att 

majoriteten av deltagarna i studien minskade sina svårigheter och fick en förbättrad motorisk 

kontroll för att kunna genomföra aktivitet samt en minskad motorisk rastlöshet då sensoriska 

stimuli begränsades. Interventionen som gavs i form av den interaktiva övningen (44) 

förbättrade deltagarnas rörelsemönster och koordination i utförandet av uppgifter (44).  

Anpassning av miljön  

Interventioner i form av anpassning i deltagarnas omgivande miljö med syfte att underlätta 

aktivitet och/eller minska svårigheterna från funktionsnedsättningen gavs i tre studier 

(37,38/39,42). Interventionerna som användes gavs i olika form där arbetsterapeuterna 

begränsade yttre och/eller inre störande stimuli samt tillvaratog på resurserna i omgivningen 

för att genomföra interventionerna (37,38/39,42). Interventionen till en deltagare gavs i form 

av anpassning av den fysiska miljön i form av hjälp till en bra organisation i sin omgivande 

miljö och på så sätt förbättra aktivitetsutförandet (37). Deltagaren fick hjälp att sortera sina 

ägodelar ned i lådor som färgmarkerades, så att deltagaren lättare skulle kunna organisera 

ägodelarna på rätt plats (37).  

En intervention gavs i form av anpassning i deltagarnas psykosociala miljö (38/39) som 

inkluderade hem och skola. Tillsammans med omgivningen skapades en lugnande atmosfär i 

skolan och omgivningen anpassades. Strukturen på uppgiften förbättrades utifrån deltagarens 

förutsättning. De anpassade uppgifterna gavs tillsammans med klara instruktioner till delta-

garen och tydlig förklaring till deltagarna vad som förväntades av dem. Anpassningen 

genomsyrades av positiv respons från omgivningen till deltagarna (38/39). Interventionen i 

form av förändring i deltagarnas sittposition (42), med syfte att minska svårigheter från 

ADHD såsom uppmärksamhetsproblem och rastlöshet, utfördes genom att deltagarna fick 

sitta på en luftfylld sittdyna, Disc ‘O’ Sit som tillät viss rörlighet i sittpositionen (42). En 

intervention riktade sig till en vuxen deltagare (37) och två interventioner riktade sig till 

enbart barn (38/39,42). 

Resultat visade att intervention i form av anpassning av den omgivande miljön enskilt (42) 

eller tillsammans (37,38/39) med intervention inom andra kategorier minskade beteende-

problematiken som uppstått av ADHD (38/39). Den vuxna deltagaren upplevde sig ha en 

bättre struktur i sin vardag vilket underlättade för mer aktivitet (37). Deltagarna förbättrade 

möjligheterna att behålla uppmärksamheten på uppgiften (38/39,42). En intervention gav 

förbättrad problemlösningsförmåga för att kunna genomföra uppgifter (42), en bättre impuls-

kontroll (42) samt förmågan att kunna kontrollera (metakognition) och vid behov justera sitt 

utförande för att genomföra vald aktivitet (42). Samtliga interventioner som riktade sig mot på 

anpassning av den omgivande psykiska och/eller fysiska miljön visade sig minska svårig-

heterna från ADHD och förbättrade deltagarnas aktivitetsförmåga (37,38/39,42). 

 Psykoedukativ behandling
 
 till omgivning  

Interventioner i form av *psykoedukativ behandling till personer i deltagarnas omgivning, till 

exempel föräldrar och lärare, gavs med syfte att öka förståelsen bland omgivningen för 
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deltagarnas svårigheter (38/39,41). Den psykoedukativa behandlingen varierade från inlärning 

av nya strategier för hantering av de svårigheter som deltagarna upplevde och hur omgiv-

ningen bäst skulle hantera olika problemsituationer som uppkom (38/39), information om 

ADHD och dess svårigheter (38/39,41) till att låta omgivningen genomgå samma intervention 

som deltagarna i studien i form av rollspel, dialog och beteendeanalys (41).   

Resultatet visade att arbetsterapeutisk intervention i form av psykoedukativ behandling till 

omgivningen tillsammans med intervention inom en eller flera kategorier minskade svårig-

heterna från ADHD hos deltagarna samt även medförde minskad beteendeproblematik, 

minskad hyperaktivitet och rastlöshet hos deltagarna, då omgivningens förståelse för 

svårigheterna orsakade av ADHD ökade (38/39,41).  

 *Behandling med inlärningsperspektiv som inriktar sig till omgivningen för att de ska kunna få en bättre förståelse och möjlighet att stödja 

personen med funktionsnedsättning. 

Sammanfattande resultat  

Ett flertal av de arbetsterapeutiska interventionerna riktas samtidigt mot en (41,44) eller flera 

(37,38/39) kategorier som en del av den arbetsterapeutiska behandlingen. Om studierna hade 

flera interventioner inom flera aktivitetsområden gav detta en större effekt och påverkan hos 

deltagarna (36,37,38/39,40,41,42,43,44,45,46). Även en enskild arbetsterapeutisk intervention 

gav effekt och påverkan inom flera aktivitetsområden (36,40,42,44,46). Den främst använda 

interventionskategorin var social färdighetsträning och känslokontroll som förekom i sju 

studier (37,38/39,40,41,43,44,46). Interventionskategorierna i form av anpassning av miljön 

(37,38/39,42) och förändring i aktivitetsutförandet (36,37,45) var de näst främst förekom-

mande och användes i tre studier vardera. Interventionskategorin psykoedukativ behandling 

till omgivningen förekom i två studier och gavs enbart tillsammans med andra 

interventionskategorier (38/39,41).  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet av denna studie visar att arbetsterapeutisk behandling kan minska svårigheterna 

från ADHD och hjälper klienterna i det dagliga livet (36,37,38/39,40,41,42,44,45,46). 

En enskild arbetsterapeutisk intervention inom ett aktivitetsområde ger effekt och påverkan 

inom flera andra aktivitetsområden, vilket antyder att de hör samman och påverkar varandra, 

både positivt och negativt. Detta överrensstämmer med arbetsterapeutisk teori om det 

dynamiska samspelet mellan personen, aktiviteten och miljön och ger en förklaring på varför 

förbättring av aktivitetsutförandet inom ett område även påverkar andra områden (19). Detta 

bekräftar även betydelsen av en flerdimensionell arbetsterapeutisk behandling vilket 

synliggörs i denna studies resultat (36,37,38/39,40,41,42,44,45,46).  

Det sammanvägda resultatet visar att den sociala färdigheten och känslokontrollen förbätt-

rades efter arbetsterapeutisk intervention och i denna studies resultat var det den främst 

förekommande interventionskategorin (37,38/39,40,41,46). Tidigare forskning visar att 

svårigheterna från ADHD ofta orsakar problem i de sociala relationerna och det kan vara svårt 

för personer med ADHD att själv identifiera det agerande som var mindre bra och vad de 

skulle kunna göra annorlunda (29). Oavsett sort av intervention som ges, framgår det att när 

deltagarnas eget agerande synliggörs, medför detta en förbättring i deras sociala samspel med 

omgivningen (37,38/39,40,41,46) vilket kanske kan förklaras av att det blir tydligare för 
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deltagarna hur de ska agera i vissa situationer (29). Deltagarnas känslokontroll förbättrades 

när de uppnådde bättre färdigheter i det sociala samspelet (37,38/39,40,41,46). Enligt Pfiffner 

och McBurnett (30) kan detta bero på att de bättre vet hur de ska bete sig och vad som är 

skäligt, vilket kan medföra att de minskar sin frustration och därmed får en bättre känslo-

kontroll. Detta kan tolkas som att den sociala färdighetsträningen och förbättrade känslo-

kontrollen minskade deltagarnas impulsivitet (30). Något överraskande som framkommer är 

att genom ökad social färdighet och känslokontroll förbättrade vissa av deltagarna även sin 

förmåga att utföra instrumentella dagliga aktiviteter (I-ADL)(40). Detta kan bero på att 

utförandet av I-ADL påverkas positivt av den psykosociala omgivningen som med förbättrat 

socialt samspel förbättrade deras utförandekapacitet något som MoHo förklarar med att 

människan har ett innevarande behov av aktivitet i samspel med andra människor (18,19,40).  

Gruppaktiviteter (38/39,40,41,46) framstår som den mest använda interventionen för att öva 

på den sociala färdigheten under utövandet av aktivitet, möjligtvis för att övningen skall ske 

på ett så naturligt sätt som möjligt och samtidigt vara meningsfull för deltagarna. Enligt 

Eklund (51) får deltagarna genom gruppaktiviteter möjlighet att prova på nya sätt att vara med 

andra och samtidigt få en bättre förståelse för sitt eget och andras beteende, gruppen blir en 

möjlighet att öva upp nya sociala tekniker (51).  

Även enskilda interaktiva övningar (44) kan användas för att öka deltagarnas känslokontroll. 

Möjligtvis kan den ökade känslokontrollen bero på den respons som övningen ger i form av 

ett omedelbart tydligt resultat. Det tydliga resultatet som övningen ger, kan medföra att 

deltagaren får en bekräftelse på vad denne utför korrekt och därmed minskar sin frustration 

och uppnår bättre känslokontroll (44,52) 

Av de interventioner som fokuserade på att genomföra en förändring i aktivitetsutförandet 

visar det sammanvägande resultatet att deltagarna både upplevde (36,37) och förbättrade sitt 

aktivitetsutförande (45). När deltagarna fick lära sig nya utförandestrategier tillsammans med 

hjälpmedel upplevde de ett mindre beroende av sin omgivning och en ökad självkänsla 

(36,37). Möjligtvis kan detta bero på att de tids- och planeringshjälpmedel de lärde sig 

använda gjorde att de kunde planera sin dag bättre och därmed genomföra fler önskade 

aktiviteter självständigt. Strukturen i deltagarnas vardag ökade med en bättre planering, vilket 

kan förklaras av att det upplevs som angeläget att ha kontroll över vad som ska ske i det 

dagliga livet (53). En studie på en annan patientgrupp med liknande kognitiva nedsättningar 

som personer med ADHD har, visar att det är av största vikt att veta när en aktivitet ska ske 

och tids- och planeringshjälpmedel hjälper användaren med detta (1,54). 

Det sammanvägande resultatet efter intervention i form av motorisk färdighetsträning 

(38/39,44) i olika former visar en förbättrad motorisk kontroll. Det framkom även att 

deltagarnas motoriska rastlöshet minskade. Detta kan bero på att de med ökad kropps-

kännedom blev mer medvetna om vilka tillfällen som rastlösheten vanligtvis inträffade och 

kunde använda sig av strategier för att minska rastlösheten (7,28,56). 

En persons aktivitetsutförande är beroende av den omgivande fysiska och psykosociala 

miljön. Miljön runt personen har betydelse för hur stora svårigheterna från funktions-

nedsättningen blir (18). Beroende på hur anpassning av den omgivande miljön sker, medför 

detta olika förbättringar och underlättar aktivitet. Det sammanvägande resultatet av de tre 

interventionerna (37,38/39,41) visar att anpassning av den omgivande fysiska och 

psykosociala miljön underlättar utförandet av önskad aktivitet hos personer med ADHD. 

Möjligtvis beror detta på att personer med ADHD kan ha svårt att själva identifiera vad i 

omgivningen som ökar deras svårigheter. Är omgivningen ostrukturerad kan svårigheterna 
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öka och deras begränsade uthållighet medför att de kan få svårt att genomföra önskad aktivitet 

(1).  

Den påverkan från omgivningen som förbättrar eller underlättar aktivitet tas tillvara, medan 

den påverkan som har en hämmande effekt på aktivitetsutförandet minimeras genom 

intervention (56). Enligt MoHo har omgivningen stor betydelse för personens aktivitets-

utförande (18). Samspelet mellan personen och miljön kan både förhindra eller hjälpa 

klienten i sitt aktivitetsutförande och kan förändras beroende på vad klienten gör, har för 

tankar och känslor (19). När aktivitetens utförandekrav inte överensstämmer med personens 

förmåga hindras personen i sitt aktivitetsutförande. Genom att anpassa den omgivande miljön 

medför detta att aktivitetens krav överensstämmer med deltagarnas förmågor 

(12,19,37,38/39,41 ) och ger en förbättrad problemlösningsförmåga (12,19,37,41) 

Det sammanvägda resultatet visar att psykoedukativ behandling till deltagarnas omgivning, 

såsom vårdnadshavare, arbetsgivare och lärare, tillsammans med andra interventioner minskar 

deltagarnas svårigheter (38/39,42). Annan forskning stödjer att personer med ADHD upplever 

att aktivitetsutförandet i vardagen underlättas när förståelsen från omgivningen om personens 

svårigheter ökar (29). Den egna identiteten och självkänslan påverkas av den sociala interak-

tionen med andra människor. Omgivningen kan genom den psykoedukativa behandlingen 

utveckla nya strategier för att stötta deltagarna i deras vardag och användas som en resurs för 

personen med ADHD (18,19). Omgivningens bemötande har stor betydelse för personer med 

ADHD och omgivningen kan vara en stor tillgång i den arbetsterapeutiska behandlingen 

(18,19,38/39,41). Psykoedukativ behandling ökar omgivningens förståelse för de svårigheter 

som deltagarna upplever från funktionsnedsättningen och förbättrar deltagarnas 

aktivitetsutförande (18,19,29). 

Det är viktigt att belysa och ta tillvara på de positiva egenskaperna hos personer med ADHD 

och att ge den närmaste omgivningen möjlighet att göra detta. Arbetsterapeuten kan hjälpa 

omgivningen till att fokusera och ta tillvara på styrkorna (56,57). I ett flertal av studierna 

använder sig arbetsterapeuterna av deltagarnas styrkor för att optimera interventionen 

(36,37,38/39,40,41,43,44,46). Dessa styrkor kan vara att personer med ADHD ofta är kreativa 

och har lätt för att fokusera på en och samma uppgift, om de inte blir distraherade. De är ofta 

spontana och prövar gärna nya saker, exempelvis hjälpmedel och utförandestrategier. Om 

arbetsterapeuten genom intervention begränsar det som hämmar personens aktivitetsutförande 

är dessa styrkor en stor tillgång i vardagen. När arbetsterapeuten fokuserar på de positiva 

egenskaperna begränsas svårigheterna som ADHD medför och känslan av självtillit hos 

personen med ADHD ökar, vilket ger en positiv påverkan i det dagliga livet (56,57). 

Endast 70 % av de som får farmakologisk behandling i form av centralstimulerande medel 

som enda behandling, blir tillfälligt hjälpta och effekten avtar så småningom. Personen återfår 

då mycket av svårigheterna denne hade innan medicineringen (38/39). För många personer 

med ADHD blir medicin den enda behandlingen som erbjuds trots att den inte hjälper dem att 

minska alla svårigheter inom aktivitetsutförandet som ADHD orsaka (27,58,59). Arbetsterapi 

skulle kunna vara en alternativ eller kompletterande behandling till medicinering som först 

prövas innan medicinering sätts in eftersom resultatet på denna studie visade att arbetsterapi 

kan hjälpa personer med ADHD att minska sina svårigheter i det dagliga livet.  

Metoddiskussion  

Sökningen efter aktuell forskning skedde i databaserna Cinahl och PsycInfo. Databasen 

Cinahl är inriktad mot arbetsterapi och PsycInfo är inriktad mot psykologi och psykiatri. Valet 
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av databaser var relevant, vilket också stöddes av att sökningar i de andra databaserna 

PubMed, OTseeker och Cochrane inte gav fler träffar. Sökresultaten i de andra databaserna 

stärker även denna studies tillförlitlighet. 

Sökorden Occupational Therapy och Attention Deficit Hyperactivity Disorder valdes för att 

de överrensstämde med denna studies syfte. Vi är nöjda med sökningen ,sökorden men 

relevanta studier kan ha förbisetts då vi i efterhand insett att vi även kunde ha använt orden 

therapy och therapist i vår sökning, vilket kan vara en brist. Dessa ord framkommer ofta i de 

utvalda studierna och risken finns att de inte framkom i sökningen som utfördes med våra 

valda sökord. Vid en senare provsökning i Cinahl framkom två artiklar som utifrån rubrik 

eventuellt kunde ha inkluderats i denne studie.  

För att få med så många relevanta studier som möjligt användes väl avgränsade 

inklusionskriterier så som att någon form av utvärdering av arbetsterapeutiska interventioner 

för personer med ADHD skulle ha utförts, detta för att kliniskt verksamma ska kunna ta del 

av studien för att få en helhetsbild över interventionstyper, en beskrivning av dem samt deras 

effekt och betydelse. Detta underlättar för dem att ta ställning till det vetenskapliga underlaget 

när de ska utforma en behandling, då denna studie ger en ny mer tillförlitlig kunskap om hur 

arbetsterapi har för påverkan och effekt på personer med ADHD. Väl avgränsade inklusions-

kriterier ökar även studiens generaliserbarhet (35). Både artiklar med kvantitativ och 

kvalitativ studiedesign inkluderades för att kunna ge en helhetsbild över arbetsterapins 

påverkan. Den kvalitativa forskningen ger en djupare förståelse för personens upplevelse av 

arbetsterapin. Den kvantitativa forskningen kan påvisa mätbara effekter av arbetsterapin 

påverkan. Det är viktigt att dessa två förfaringssätt vägs samman då arbetsterapin har 

möjlighet att påverka många delar i en persons dagliga liv (60).  

Efter kvalitetsgranskningen bedömdes att den sammanfattande kvaliteten var hög hos åtta av 

studierna (36,37,38/39,40,41,42,44,46). Urvalet av deltagare samt beskrivning av analys-

processen är tydlig i sju av studierna (36,38/39,40,41,42,44,46) och de bedömdes därmed ha 

god generaliserbarhet (35) (bilaga 2, bilaga 3).  

Två studier (43,45) bedömdes ha medelhög kvalitet. En studie (43) var retrospektiv och 

granskade om arbetsterapeutisk intervention i ett tidigt skede i livet kunde minska 

uppkomsten av ADHD. Studiens brist var att den undersökte effekten av tidig intervention 

flera år efter den arbetsterapeutiska behandlingen är avslutad. På grund av bortfall kunde den 

inte påvisa ett signifikant resultat på att tidig intervention minskar uppkomsten av ADHD. 

Instrumenten som användes var tydligt beskrivna och adekvata men alla deltagare genomgick 

inte bedömning med samma instrument i en baslinje. Studien beskriver inte utförligt vad som 

ingick i den arbetsterapeutiska behandlingen ett flertal år tidigare, utan nämner endast att 

deltagarna genomgått ett individuellt utformat arbetsterapeutiskt program där bland annat 

talterapi ingick (43). Studiens beskrivning av interventionernas påverkan bedömdes ändå som 

användbar i denna litteraturstudie för även om det inte är statistiskt signifikant att uppkomsten 

av ADHD minskar efter tidig arbetsterapeutisk intervention så påvisar övriga studiers resultat 

att arbetsterapi kan minska svårigheterna från ADHD (43) (Bilaga 3). Tillförlitligheten i en 

studie (45) bedömdes som mindre god eftersom mätinstrumenten inte anses vara fullt reliabla, 

då det anses svårt att uppnå interbedömar reliabilitet men är ett bra underlag inför arbetstera-

peutisk intervention. Bedömningsförfarandet genom observation utan standardiserad 

bedömning kan skilja sig åt beroende på vem som utför observationen. Den hade endast fyra 

deltagare, vilket kan förklaras av att en hel klass genomgick intervention men endast en 

person med ADHD ifrån varje klass ingick i studien och vars resultat utvärderades. Den 

valdes då den trots allt uppfyllde inklusionskriterierna. Studien inkluderades då den 
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presenterade ett signifikant resultat som påvisar att arbetsterapeutisk intervention har effekt på 

personer med ADHD (45) (bilaga 3).  

En studie (37) hade endast en deltagare i studien där resultatet kan vara svårt att generalisera 

då endast en deltagares upplevelse av arbetsterapins påverkan beskrivs. Den inkluderades då 

den ger en helhetsbild av den påverkan som arbetsterapi har på personer med ADHD inom 

flera aktivitetsområden (bilaga 2).  

En studies intervention (38/39) är inte tillräckligt tydligt beskriven för att kunna upprepas av 

läsaren. Den namnger interventionsformen men ytterligare beskrivning i studien saknas. 

Referens till interventionsformen finns i studien. Läsaren får därför själv söka ytterligare 

information om interventionsformen (38/39) (bilaga 3).  

Bristen på studier som uppfyllde inklusionskriterierna medförde att två artiklar som bedömdes 

ha medelhög kvalitet (43,45) inkluderades, trots att det var önskvärt att alla inkluderade 

studier skulle ha bedömts ha hög kvalitet (bilaga 3). Av samma skäl inkluderades även studier 

som saknade etiskt resonemang, men som ändå uppfyllde inklusionskriterierna och 

presenterar ett för denna studie användbart resultat (43,44). Enligt Forsberg och Wengström 

(35) ”är det viktigt att varje inkluderad studie har fått tillstånd från etisk kommitté eller där 

noggranna etiska överväganden har gjorts” (35). Det som framkom är att vårdnadshavarna är 

underrättade, men inte hur och vilken information de fått (43,44). De tycks dock följa 

principen att inte skada och principen att göra gott när analys gjordes av artiklarnas 

beskrivning av problemområde (50). 

Undersökningsgrupperna och metoderna skiljdes sig åt i studierna varav kvantitativ 

undersökningsmetod var den främst använda, där bedömningsinstrument användes, som efter 

poängsättning kunde påvisa om svårigheterna från ADHD ökat eller minskat efter 

intervention (38/39,43,44). Studierna är olika i undersökningsgrupper och i undersöknings-

metod så en jämförelse studierna inbördes är svår. Länderna där studierna genomfördes var 

USA (37,42,44,45), Israel (40,43), Storbritannien (38/39), Spanien (41), Sverige (36) och 

Australien (46), varav de flesta studierna var utförda i USA. Att samma 

interventionskategorier förekommer i flera studier från olika länder medför att denna studies 

generaliserbarhet är god. 

Det är förvånande att vi inte fann mer forskning om arbetsterapi till personer med ADHD är 

utförd, trots att diagnostiseringen av ADHD stadigt ökar i hela världen ADHD (61). Den 

forskning som ingår i denna studie är främst utförd på pojkar i yngre skolålder. Då det är fler 

pojkar än flickor som diagnostiseras med ADHD kan detta vara en förklaring till varför det 

finns mest forskning på pojkar. En möjlig orsak till att färre flickor blir diagnostiserade kan 

vara att flickors symptom från funktionsnedsättningen är lindrigare i yngre ålder och därför 

förbises. Hyperaktiviteten tycks vara större hos pojkar än hos flickor, vilket kan medföra att 

deras svårigheter uppmärksammas tidigare av personal i skolan och i vården (62).  

Det var svårt att formulera de olika kategorier av interventioner som framkom i studierna 

eftersom flera interventioner överlappade varandra. Efter en djupare analys kvarstod de fem 

starkaste gemensamma interventionsnämnarna, där studiernas typ av interventioner täcktes in. 

Vår brist på erfarenhet av djupare analys av artiklar på det sätt som krävs i en litteraturstudie, 

kan ha medfört att vi förbisett betydelsefull information i studierna. Den enskilda 

studiesammanställningen och den enskilda första kategoriseringen tillsammans med de 

upprepade läsningarna och diskussionerna författarna sinsemellan anser vi har minskat risken 

för att ha förbisett betydelsefull information i studierna. Även den senare gemensamma 

diskussionen om kategorisering och granskning av denna samt den gemensamma kvalitetsbe-
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dömningen stärker denna studies trovärdighet. Enligt Forsberg och Wengström (35) är det 

viktigt att först ta del av information enskilt och abstrahera viktig information innan det görs 

en gemensam granskning. Detta för att minska risken för att påverkas av varandra. Materialet 

som analyserats och abstraherats av en författare ska granskas av den andra författaren och 

först efter det ska en gemensam diskussion ske om kategoriseringen (35). Vi bedömer att 

samma resultat skulle uppnås om denna studie upprepas, förutsatt att samma inklusions-

kriterier och exklusionskriterier används. En väl redovisad sökmetod stärker denna 

litteraturstudies tillförlitlighet.  

Till denna litteraturstudie har de utvalda artiklarnas resultat inte påverkat huruvida artiklarna 

inkluderats eller inte. Vi anser därför att vår studie har en god trovärdighet och tillförlitlighet. 

Ett väl beskrivet tillvägagångssätt i metod samt analys ger möjlighet för arbetsterapeuter att 

använda sig av resultatet i studien i den kliniska verksamheten och kan ge svar på vilket 

vetenskapligt underlag som finns för att rekommendera en viss behandling, vilket enligt 

Forsberg och Wengström (35) är grunden till varför en litteraturstudie utförs (35). Detta 

medför att vi anser att denna studies generaliserbarhet är god. Trots att våra personliga 

erfarenheter medför att vi har en positiv attityd till arbetsterapeutisk behandling till personer 

med ADHD har våra egna värderingar inte påverkat resultatet i denna litteraturstudie.  

Denna litteraturstudie genomfördes för att göra en sammanställning över aktuell forskning då 

vi ville se effekten och betydelsen av arbetsterapi för personer med ADHD. Sammanställ-

ningar i form av litteraturstudier gör aktuell forskning mer tillgänglig och vår förhoppning är 

att denna litteraturstudie ska vara användbar för kliniskt verksamma som kanske har 

begränsade möjligheter till att inhämta kunskap inom det aktuella området (60). Eftersom 

denna studie har tydliga inklusions- och exklusionskriterier tillsammans med ett välbeskrivet 

syfte, beskrivning av områden för intervention, sort av intervention samt effekt och betydelse 

av interventionerna för personer med ADHD är vår förhoppning att den kan ge en snabb och 

tillförlitlig överblick för arbetsterapeuter i den kliniska verksamheten, när de vill ha ett 

vetenskapligt underlag inför en intervention (35,60).  

Vidare forskning 

Denna studie återger den aktuella kunskapen som finns tillgänglig om arbetsterapi till 

personer med ADHD, men för att objektivt kunna påvisa att effekten och upplevelsen av 

arbetsterapi är god, oavsett ålder eller kön, hade det behövts fler publicerade studier som 

inbegriper flickor, tonåringar samt vuxna. Den största förekomsten av forskning på personer 

med ADHD idag är främst utförd på barn/pojkar (62).  

Det hade även varit önskvärt att vi funnit fler publicerade studier av kvalitativ karaktär för att 

ytterligare få fram personernas egna upplevelser av den arbetsterapeutiska behandlingen. 

Forskning behövs även i form av RCT-studier, där en grupp får arbetsterapi och en annan 

enbart medicinsk behandling för att avgöra skillnaden i minskade svårigheter i vardagen och 

som undersöker de långvariga effekterna av arbetsterapeutisk intervention.  

Vidare forskning kan leda till att arbetsterapi kan vara en alternativ behandlingsform till 

personer med ADHD och ett komplement till medicinering då Läkemedelsverket (59) och 

Socialstyrelsen (58) rekommenderar att andra behandlingsformer ska prövas innan medicinsk 

behandling sätts in. Först om det visar sig att andra behandlingsformer är otillräckliga, ska 

insättning av centralstimulerande medel ske (58,59).  

  



16 
 

Referenser 

1. Hellström A. Vuxna med ADHD ur ett hjälpmedelsperspektiv. [2., omarb. uppl.]. 

Vällingby: Hjälpmedelsinstitutet; 2006. Hämtad 2013-09-17. Finns tillgänglig på: 

http://www.hi.se/publikationer/rapporter/vuxna-med-adhd-ur-ett-

hjalpmedelsperspektiv/ 

2. Wilding J. Is attention impaired in ADHD? British Journal of Developmental 

Psychology. November 2005, Volume 23, Issue 4, P 487–505. 

3. Lundh L, Montgomery H, Wærn Y. Kognitiv psykologi. Lund: Studentlitteratur; 1992. 

4. Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens 

kunskapsöversikt. Socialstyrelsen. Stockholm 2004. Hämtad 2013-09-17. Finns 

tillgänglig på: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10347/2004-110-

7_20041107.pdf   

5. Almer GM, Sneum MM. ADHD hos barn och vuxna. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur; 

2012. 

6. Mash E J, Barkley R A. Treatment of childhood disorders. 3rd ed. New York: 

Guilford Press; 2006. 

7. Rigoli D, Piek J P, Kane R, Osterlaan J. An examination of the relationship between 

motor coordination and executive functions in adolescents. Developmental Medicine 

& Child Neurology. November 2012, Volume 54, Issue 11, P1025–1031. 

8. Beckman V. Vuxna med DAMP/ADHD. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2012. 

9. ADHD Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet 

SBU • Statens beredning för medicinsk utvärdering. Hämtad 2013-10-31. Finns 

tillgänglig på:  http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/ADHD_samf.pdf 

10. Jönsson H, Oknemark E, Walleborn  L. Projektet ”Struktur i vardagen för unga och 

vuxna med Asperger syndrom, ADHD och lindrig utvecklingsstörning” (2008). 

Hämtad 2013-11-14. Finns tillgänglig på: 

http://www.publicerat.habilitering.nu/sll/opencms/item.html?itemId=cea6cf47-22c0-

484c-9acc-e9eef738d4d6 

11. Rutiner i vardagen – varför då? Stöd och insatser till vuxna med ADHD. 

Hjälpmedelsinstitutet. Hämtad 2013-12-20. Finns tillgänglig på: 

http://www.hi.se/Global/dokument/publikationer/2008/08328-rutiner-i-vardagen.pdf 

12. Antonsen Å, Rydén M, Sjöstedt C. Projektrapport KogniTek- delprojektet i Uppsala. 

Hjälpmedelsinstitutet. Hämtad 2013-12-20. Finns tillgänglig på: 

http://www.hi.se/Global/dokument/publikationer/2008/08367-pdf-projektrapport-

kognitek-i-uppsala.pdf 

13. Argentzell E, Leufstadius C. Teoretiska grunder inom Psykosocial arbetsterapi. In : 

Eklund M, Gunnarsson B, Leufstadius C, editors. Aktivitet & relation: mål och medel 

inom psykosocial rehabilitering. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2010. P 41-72 

14. Maitra K K, Erway F. Perception of Client-Centered Practice in Occupational 

Therapists and Their Clients. American Journal of Occupational Therapy May/June 

2006, vol. 60, no. 3. P 298-310.  

15. Cole MB, Tufano R. Applied theories in occupational therapy: a practical approach. 

Thorofare: Slack; 2008.  

16. Occupational Therapy. World Federation of Occupational Therapist (WFOT). Hämtad 

2013-11-14. Finns tillgänglig på: 

http://www.wfot.org/AboutUs/AboutOccupationalTherapy/DefinitionofOccupationalT

herapy.aspx   

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10347/2004-110-7_20041107.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10347/2004-110-7_20041107.pdf
http://www.publicerat.habilitering.nu/sll/opencms/item.html?itemId=cea6cf47-22c0-484c-9acc-e9eef738d4d6
http://www.publicerat.habilitering.nu/sll/opencms/item.html?itemId=cea6cf47-22c0-484c-9acc-e9eef738d4d6
http://www.wfot.org/AboutUs/AboutOccupationalTherapy/DefinitionofOccupationalTherapy.aspx
http://www.wfot.org/AboutUs/AboutOccupationalTherapy/DefinitionofOccupationalTherapy.aspx


17 
 

17. Johansson H. Behandlingsrelationens betydelse In: Eklund M, Gunnarsson B, 

Leufstadius C, editors. Aktivitet & relation: mål och medel inom psykosocial 

rehabilitering. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2010. P118-130  

18. Kielhofner G. Grundläggande begrepp för människans aktivitet. In: Kielhofner G. 

Model of human occupation: teori och tillämpning. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur; 

2012. P 15-26 

19. Kielhofner G. Den mänskliga aktivitetens dynamik In: Kielhofner G. Model of human 

occupation: teori och tillämpning. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2012. P 27-34. 

20. Hammel K W. Dimensions of meaning in the occupations of daily life. Canadian 

Journal of Occupational Therapy, December 2004. Vol 71, No 5. P 296-305.  

21. Eklund M. Aktivitet, hälsa och välbefinnande. In: Eklund M, Gunnarsson B, 

Leufstadius C, editors. Aktivitet & relation: mål och medel inom psykosocial 

rehabilitering. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2010. P 19-40  

22. Wagman P, Håkansson C, Björklund A. Occupational balance as used in occupational 

therapy: A concept analysis. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. July 

2012, Vol. 19, No. 4 , P 322-327. 

23. Wilcock A. Reflections on doing, being, becoming (1998). Australian Occupational 

Therapy Journal (1999) 46, p 1–11 

24. Kielhofner G, Forsyth K. Terapeutiskt resonemang: Att planera, genomföra och 

utvärdera behandlingsresultat. In: Kielhofner G. Model of human occupation: teori 

och tillämpning. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. P 139-150 (2012). 

25. Cassuto H, Ben-Simon A and Berger I. Using environmental distractors in the 

diagnosis of ADHD. Front. Hum. Neuroscience. (2013) 7:article 805. P1-10. 

26. Kutscher ML. ADHD: att leva utan bromsar: en praktisk vägledning. 1. utg. 

Stockholm: Natur & kultur; 2010. 

27. Wheeler
 
L, Pumfrey

 
P, Wakefield

 
P, Quill

 
W. ADHD in schools: prevalence, 

multi‐professional involvements and school training needs in an LEA. Emotional and 

Behavioural Difficulties. Volume 13, Issue 3, 2008. P 163-177.  

28. DuPaul J G, Schaughency E, Weyandt L L, Tripp G, Kiesner J, Ota K, Stanish H. 

Self-report of ADHD symptoms in university students. Journal of Learning 

Disabilities. July 2001 vol. 34 no. 4. P 370-379.  

29. Meaux J B, Green A, Broussard L. ADHD in the college student: a block in the road. 

Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. April 2009. Volume 16, Issue 3, P 

248–256. 

30. Pfiffner L, McBurnett K J. Social Skills Training With Parent Generalization: 

Treatment Effects for Children With Attention Deficit Disorder. Journal of Consulting 

and Clinical Psychology 1997, Vol. 65, No. 5, P 749-757.   

31. Tsai MH, Huang YS. Attention-deficit/hyperactivity Disorder and sleep disorders in 

children. Med Clin North Am. 2010. 94:615–632. 

32. Kärrman A-C, Olofsson L. Sinnesstimulering, aktivering och avslappning för svårt 

demenssjuka äldre– en del av Solbergamodellen. Hjälpmedelsinstitutet. Hämtad 2014-

01-13. Finns tillgänglig på: 

http://www.hi.se/Global/dokument/publikationer/2006/06341-pdf-

sinnesstimulering.pdf 

33. ADHD hos barn och vuxna. Socialstyrelsen. Stockholm 2002. Hämtad 2013-12-17. 

Finns tillgänglig på: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10942/2002-110-

16_200211017.pdf 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpm.2009.16.issue-3/issuetoc
http://www.hi.se/Global/dokument/publikationer/2006/06341-pdf-sinnesstimulering.pdf
http://www.hi.se/Global/dokument/publikationer/2006/06341-pdf-sinnesstimulering.pdf


18 
 

34. Polit DF, Beck CT. Nursing research: generating and assessing evidence for nursing 

practice. 9.ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 

2012. 

35. Forsberg C, Wengström Y. Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, analys 

och presentation av omvårdnadsforskning. 3. uppl. Stockholm: Natur & Kultur; 2013 

36. Ek A, Isaksson G. How adults with ADHD get engaged in and perform everyday 

activities. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 2013; 20: 282–291  

37. Gutman S A, Szczepanski M. Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: 

implications for Occupational Therapy Intervention. Occupational Therapy in Mental 

Health, 21:2, P 13-38  

38. Chu S, Reynolds F. Occupational Therapy for Children with Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD), Part 1: a Delineation Model of Practice. British 

Journal of Occupational Therapy, 70(9), P 372-383.  

39. Chu S, Reynolds F. Occupational Therapy for Children with Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD), Part 2: a Multicentre Evaluation of an Assessment 

and Treatment Package. British Journal of Occupational Therapy October 2007 70(10) 

P 439 -448 

40. Gol D, Jarus T. Effect of a social skills training group on everyday activities of 

children with attention-deficit-hyperactivity disorder. Developmental Medicine & 

Child Neurology (DEV MED CHILD NEUROL), 2005 Aug; 47 (8): 539-45. 

41. Miranda A, Presentación J, Siegenthaler R, Jara P. Effects of a Psychosocial 

Intervention on the Executive Functioning in Children With ADHD. Journal of 

Learning Disabilities, 2013: 46: 363 -376 

42. Pfeiffer B, Henry A, Miller S, Witherell. Effectiveness of Disc 'O' Sit cushions on 

attention to task in second-grade students with attention difficulties. American Journal 

of Occupational Therapy, 2008 May-Jun; 62 (3): 274-81.  

43. Rappaport G C, Onoy A & Tenenbaum A. Is early intervention effective in preventing 

ADHD? Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, Vol 35(4), 1998. P 271-

279 

44. Shaffer R J, Jacokes L E, Cassily J F, Greenspan S I, Tuchman R F, Stemmer P J. 

Effect of interactive Metronome training on children with ADHD. American Journal 

Of Occupational Therapy, Mar 1, 2001; 55(2): 155-162  

45. Vanden Berg N L. The use of a weighted vest to increase on-task behavior in children 

with attention difficulties. American Journal of Occupational Therapy 2001 Nov-Dec; 

55 (6): 621-628.  

46. Wilkes S, Cordier R, Bundy A, Docking K, Munro N. A play-based intervention for 

children with ADHD: A pilot study. Australian Occupational Therapy Journal (2011) 

58, P 231–240    

47. Willman A, Stoltz P, Bahtsevani C. Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan 

forskning & klinisk verksamhet. 3., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur; 2011. 

48. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården. SBU. Hämtad 2013-11-04. Finns 

tillgänglig på: http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/SBUsHandbok.pdf 

49. WMA declaration of Helsinki – Ethical principles for medical research involving 

human subjects. World medical association. Hämtad 2013-12-20. Finns tillgänglig på: 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3 

50. Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. 

Vetenskapsrådet (ISBN:91-7307-008-4). Hämtad 2013-12-20. Finns tillgänglig på: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/SBUsHandbok.pdf


19 
 

51. Eklund M. Grupper i arbetsterapi. In: Eklund M, Gunnarsson B, Leufstadius C, 

editors. Aktivitet & relation: mål och medel inom psykosocial rehabilitering. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur; 2010. P 87-98 

52. Eun Joo K, Kee N, Taeyun K, Se Joo K. The relationship between online game 

addiction and aggression, self-control and narcissistic personality traits. Pediatrics 

Vol. 122 No. 2 August 1, 2008. P. 305 -317. 

53. Leufstadius C, Argentzell E. Meningsfull aktivitet och psykiskt funktionshinder. In: 

Eklund M, Gunnarsson B, Leufstadius C, editors. Aktivitet & relation: mål och medel 

inom psykosocial rehabilitering. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2010. P 175-200 

54. Nygård L, Johansson J. The Experience and Management of Temporality in Five 

Cases of Dementia. Scandinavian Journal Of OccupationalTherapy 2001;8:85–95 

55. Diamond A, Lee K. Interventions Shown to Aid Executive Function Development in 

Children 4 to 12 Years Old. Science 19 August 2011:  Vol. 333 no. 6045. P 959-964  

56. Fisher A, Nyman A. (2007). OTIPM: en modell för ett professionellt resonemang som 

främjar bästa praxis i arbetsterapi (FoU-rapport / Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 

7). Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 

57. Smith S L. What do parents of children with learning disabilities, ADHD, and related 

disorders deal with? Pediatr Nurs. 2002 May-Jun;28(3):254-257. 

58. Förskrivning av centralstimulerande medel vid ADHD. Socialstyrelsen. Hämtad 2013-

09-17. Finns tillgänglig på: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18874/2012-10-30.pdf 

59. Läkemedelsbehandling av ADHD – Ny rekommendation 1:2009. Läkemedelsverket. 

Hämtad: 2013-09-20. Finns tillgänglig på: 

http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-

sjukvard/behandlingsrekommendationer/ADHD-rek_webb_bokm%c3%a4rken.pdf 

60. Taylor MC. Evidence-based practice for occupational therapists. 2. ed. Oxford: 

Blackwell; 2007 

61. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Socialstyrelsen. Hämtad 2013-09-20. Finns 

tillgänglig på: http://www.socialstyrelsen.se/psykiskhalsa/adhd 

62. ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. Statens beredning 

för medicinsk utvärdering. Hämtad 2013-11-26. Finns tillgänglig på: 

http://www.sbu.se/upload/publikationer/content0/2/adhd.pdf 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12087645
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18874/2012-10-30.pdf
http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/ADHD-rek_webb_bokm%c3%a4rken.pdf
http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/ADHD-rek_webb_bokm%c3%a4rken.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/psykiskhalsa/adhd
http://www.sbu.se/upload/publikationer/content0/2/adhd.pdf


 
 

Bilaga 1 Sökmatris 

Datum  

Databas 

Sökning 

nummer 

Sökord Träffar Urval 1 

Relevanta 

titlar 

Urval 2 

Relevanta titlar 

Efter läsning av 

abstract 

Urval 3 

Relevanta titlar 

efter läsning i 

fulltext 

Kommentar 

8/10 2013 

 

Cinahl 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Limits: 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(Cinahl headings) 

 

Occupational therapy (Cinahl headings) 

 

“1 AND 2” 

 

“Occupational therapy” AND  “Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder” (fritext) 

 

Peer reviewed 

engelska 

4842 

 

 

5608 

 

9 

 

65 

 

 

 

 

 

9 

 

10 

 

 

 

 

 

9 

 

7 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

4 dubbletter i urval 1 från 

sökning 3 uteslöts 

 

 

Ingen limit på sökår. 

8/10 2013 

 

PsycINFO 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

 

Limits: 

“Occupational therapy” (fritext) 

 

“Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder” (fritext) 

 

“1 AND 2” 

 

"Attention Deficit Disorder with 

hyperactivity"  

(fritext) 

 

“1 AND 4” 

 

Peer reviewed 

engelska 

10037 

 

12473 

 

 

77 

 

9778 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

I urval 1 uteslöts 5 

dubbletter från tidigare 

sökning i annan databas. 

 

 

 

I urval 1 uteslöts 7 

dubbletter från sökning 3. 

 

Ingen limit på sökår. 



 
 

Bilaga 2 Kvalitetsbedömning av studier med 

kvalitativ metod 
 

 

How adults with ADHD get engaged in and perform everyday activities (36) 

Metodval: semistrukturerad intervju 

Finns det ett tydligt syfte?  Ja  nej  Vet ej  

Patientkarakteriska    

Antal: 12 

Ålder: 21-38 är                                      

Man/Kvinna: 6/6 
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-Reovisas resultatet i förhållande till                                                                                                                                                                                                                                                 

en teoretisk referensram   Ja  Nej  Vet ej 

Genereras teori?  Ja Nej Vet ej 
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hos personer med ADHD. Resultatet av intervjuerna visar att deltagarna med hjälp av hjälpmedel och fått större 

möjlighet att utföra meningsfulla aktiviteter och fått en ökad självkänsla. 

Analys adekvat? ja 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög Medel Låg 

Kommentar 

Tydlig presentation av intervjupersonerna samt resultat. 

  



 
 

Kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 
Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Implications for Occupational Therapy Intervention 

(37) 

Metodval: intervju 

Finns det ett tydligt syfte?  Ja  nej  Vet ej  

Patientkarakteriska    

Antal: 1 

Ålder: 22                                      

Man/Kvinna: 1 kvinna 

Är kontexten presenterad   Ja  Nej Vet ej 

Etiskt resonemang?  Ja  Nej  Vet ej 

Urval 

-relevant    Ja Nej Vet ej 

-strategiskt   Ja  Nej  Vet ej 

Metod för 

-urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja Nej Vet ej 

-datainsamling tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej 

-analys tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej 

Giltighet 

-Är resultatet logiskt, begripligt? Ja  Nej  Vet ej 

-Råder det datamättnad (tillämpligt) Ja Nej Vet ej 

-Råder analysmättnad  Ja  Nej Vet ej 

Kommuniserbarhet  

-Redovisas resultatet klart och tydligt  Ja  Nej  Vet ej 

-Reovisas resultatet i förhållande till                                                                                                                                                                                                                                                 

en teoretisk referensram   Ja  Nej  Vet ej 

Genereras teori?  Ja Nej Vet ej 

Huvudfynd  
Undersökningspersonens svårigheter orsakade av ADHD minskade betydligt efter interventionen och denne 

uppfyllde sitt mål att ta examen. 

Analys adekvat? ja 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög Medel Låg 

Kommentar 

Tydlig presentation av undersökningspersonens svårigheter, studien besvarar syftet, det framgår tydligt vilka 

interventioner som utförts samt resultatet av dessa. 

  



 
 

Bilaga 3 Kvalitetsbedömning av studier med 

kvantitativ metod 

Occupational Therapy for Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Part 1: a 

Delineation Model of Practice Occupational therapy for children with attention deficit hyperactivity disorder 

(ADHD) (38), part 2: a multicentre evaluation of an assessment and treatment package (39) 

Metodval: experiment studie  

Forskningsmetod   RCT  CCT (ej randomiserat) 

Multicenter, antal center: 20 

Kontrollgrupp/er: 0 

Patientkarakteriska:   Antal: 20 

                                                                              Ålder: 5-10 år  

Man/Kvinna: 18/2 

Kriterier för inkludering/exkludering: 20 arbetsterapeuter valde ut 2 barn vardera som nyligen diagnostiserats 

med ADHD av barnläkare eller psykiatriker. De har inte haft någon behandling innan, inga andra mentala 

funktionshinder och haft en normal förlossning. Arbetsterapeuterna arbetade på olika kliniker i Storbritannien. 

Adekvat inkludering/exkludering: ja nej 

Intervention: Social färdighetsträning: Alert Programme for Self-Regulation, MORE: Integrating the Mouth 

with Sensory, Postural Function and the Therapeutic Listening Programme. Känslokontroll: Träning av 

uppmärksamhet och impulskontroll. Motorisk färdighetsträning: Sensory Diet. Psykoeduktiv behandling till 

föräldrar och lärare: Undervisning om svårigheter, nya strategier för att hantera barnets svårigheter. Anpassning 

av klassrummets och hemmets miljö och rutiner: Lärarna fick anpassa uppgifter till barnen, göra ett tydligt 

schema med tydliga rutiner. Gavs som både hemprogram, på klinik samt infördes i skolan. 

Vad ansåg studien att studera?  

Förbättringar i beteendet 

 

Urvalsförförandet beskrivet?    Ja  Nej 

Representativ urval?   Ja Nej 

Randomiseringsförfarandet beskrivet?  Ja  Nej Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?   Ja  Nej Vet ej 

Analyserade i den grupp som de randomiserade till  Ja  Nej  Vet ej 

Blindning av patienter    Ja  Nej Vet ej 

Blindning av vårdare   Ja  Nej Vet ej 

Blindning av forskare    Ja  Nej Vet ej 

Bortfall:  

Bortfallsanalysen beskriven?   Ja  Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?   Ja Nej 

Adekvat statistisk metod?   Ja Nej 

Etisk resonemang?   Ja Nej 

Hur tillförlitligt är resultat? 

Är instrumenten valida?   Ja Nej 

Är instrumenten reliabla?   Ja Nej 

Är resultatet generaliserbart?   Ja Nej 

Huvudfynd: ADHD rating scale som mäter frekvensen av svårigheter orsakade av ADHD visade 17 barn 

förbättrade sina resultat men endast hos 11 (p<0.05) var skillnaden statistisk signifikant. 3 barn försämrade sina 

resultat men skillnaden var inte statistiskt signifikant. Hos majoriteten av barnen minskade deras svårigheter 

orsakade av ADHD efter intervention. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög Medel Låg 

Kommentar:  

Bra av presentation av instrument och resultat. Noggrant urval. Saknar bortfallsanalys men bortfallsantalet är 

redovisat. Dock otydlig beskrivning om orsak till bortfall.  

  



 
 

Kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 

Effect of a social skills training group on everyday activities of children with attention-decit–hyperactivity 

disorder (40) 

Metodval: randomiserad kontrollerad studie  

Forskningsmetod   RCT  CCT (ej randomiserat) 

Multicenter, antal center: 1 

Kontrollgrupp/er: 1 

Patientkarakteriska:   Antal: 19 

                                                                              Ålder: 5-8 år  

Man/Kvinna: Framgår inte 

Kriterier för inkludering/exkludering: Barn med ADHD var patienter hos Jerusalem Child and Family 

Developmental Center och diagnostiserade med ADHD av en barnläkare. Av dessa randomiserades 9 barn till 

undersökningsgruppen. Ingen medicinerades under studiens gång. Barnen utan ADHD valdes ut från samma 

skolor som undersökningsgruppen, hade konstaterats via barnläkare att inte ha ADHD och inte genomgått någon 

psykiatrisk behandling. Av dessa valdes 10 barn ut till kontrollgruppen 

Adekvat inkludering/exkludering: ja nej 

Intervention: Övningar inom sociala färdigheter med arbetsterapeut en timme i veckan i femton veckor. 

Utfördes i strukturerade veckomöten där man tillsammans utförde instrumentella dagliga aktiviteter bla 

matlagning. 

Vad ansåg studien att studera?  

Sociala färdigheter i det dagliga livet. 

Urvalsförförandet beskrivet?    Ja  Nej 

Representativ urval?   Ja Nej 

Randomiseringsförfarandet beskrivet?  Ja  Nej Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?   Ja  Nej Vet ej 

Analyserade i den grupp som de randomiserade till  Ja  Nej  Vet ej 

Blindning av patienter    Ja  Nej Vet ej 

Blindning av vårdare   Ja  Nej Vet ej 

Blindning av forskare    Ja  Nej Vet ej 

Bortfall:  

Bortfallsanalysen beskriven?   Ja  Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?   Ja Nej 

Adekvat statistisk metod?   Ja Nej 

Etisk resonemang?   Ja Nej 

Hur tillförlitligt är resultat? 

Är instrumenten valida?   Ja Nej 

Är instrumenten reliabla?   Ja Nej 

Är resultatet generaliserbart?   Ja Nej 

Huvudfynd: Undersökningsgruppen förbättrades sitt resultat inom området processfärdigheter. 

Undersökningsgruppens förbättring inom området motoriska färdigheter är inte statistisk signifikant. 

Kontrollgruppen visade ingen signifikant förbättring inom motor- och processfärdighet. Undersökningsgruppen 

förbättrade sitt utförande av sitt dagliga livs aktiviteter (ADL) och instrumentella dagliga livets aktiviteter (I-

ADL). 

  



 
 

Kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 

Effects of a Psychosocial Intervention on the Executive Functioning in Children With ADHD (41) 

Metodval: randomiserad kontrollerad studie  

Forskningsmetod   RCT  CCT (ej randomiserat) 

Multicenter, antal center: 1 

Kontrollgrupp/er: 1 

Patientkarakteriska:   Antal: 42 

                                                                              Ålder: 7-10 år  

Man/Kvinna: 23/ 4 i undersökningsgruppen, kontrollgruppen samma i antal % 

Kriterier för inkludering/exkludering: Barn i yngre skolåldern med typiska ADHD symptom eller med 

färdigställd diagnos innan 7 års ålder, med normal syn och hörsel. Barn med andra mentala svårigheter, IQ under 

80 eller med symptom som pågått under ett år exkluderades. 

Adekvat inkludering/exkludering: ja nej 

Intervention: Undersökningsgruppen genomgick social färdighetsträning i 16 terapitillfällen på 45 min vardera 

där målet var att förbättra uppmärksamheten, problemlösningsförmågan, social färdighet samt kontroll av humör. 

Interventionen genomfördes i form av dialog, rollspel, diskussioner, kommentarer och beteendeanalys. Även 

föräldrar och lärare till undersökningsgruppen fick genomgå en liknande intervention för att veta hur de ska 

stötta undersökningsgruppen i sin intervention sk psykoeduktiv behandling. Kontrollgruppen fick ingen 

intervention. 

Vad ansåg studien att studera?  

Förbätttrad fokuseringsförmåga, verbalt arbetsminne, visuospatialt minne samt planeringsförmåga. Minskad 

hyperaktivitet och impulsivitet. 

Urvalsförförandet beskrivet?    Ja  Nej 

Representativ urval?   Ja Nej 

Randomiseringsförfarandet beskrivet?  Ja  Nej Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?   Ja  Nej Vet ej 

Analyserade i den grupp som de randomiserade till  Ja  Nej  Vet ej 

Blindning av patienter    Ja  Nej Vet ej 

Blindning av vårdare   Ja  Nej Vet ej 

Blindning av forskare    Ja  Nej Vet ej 

Bortfall:  

Bortfallsanalysen beskriven?   Ja  Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?   Ja Nej 

Adekvat statistisk metod?   Ja Nej 

Etisk resonemang?   Ja Nej 

Hur tillförlitligt är resultat? 

Är instrumenten valida?   Ja Nej 

Är instrumenten reliabla?   Ja Nej 

Är resultatet generaliserbart?   Ja Nej 

Huvudfynd: Statistisk signifikant förbättring (p>0.05) hos undersökningsgruppen inom alla 

interventionsområden förutom flexibilitet. Undersökningsgruppen förbättrade uppmärksamheten, 

fokuseringsförmågan, det verbala arbetsminnet, det visuospatiala minnet samt planeringsförmågan efter 

interventionen. Föräldrar och lärare bedömde att uppmärksamheten förbättrats och att hyperaktivitet samt 

impulsivitet minskat. 

Kontrollgruppen ökade inte sina förmågor inom testområdena nämnvärt.  

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög Medel Låg 

Kommentar:  

Tydligt urval, valida och reliabla instrument och tydlig statistik analys av resultat. Kliniskt användbart resultat. 

Saknade bortfallsstorlek samt bortfallsanalys. 

  



 
 

Kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 

Effectiveness of Disc ‘O’ Sit Cushions on Attention to Task in Second-Grade Students With Attention 

Difficulties (42) 

Metodval: randomiserad kontrollerad studie  

Forskningsmetod   RCT  CCT (ej randomiserat) 

Multicenter, antal center: 6 

Kontrollgrupp/er: 1 

Patientkarakteriska:   Antal: 61 

                                                                              Ålder: 7-9 år  

                                                                              Man/Kvinna: 45/ 16 

Kriterier för inkludering/exkludering: samtliga har fått högre poäng än 15 på BRIEF (Behavioral Rating 

Inventory of Executive Function) dvs har uppmärksamhetssvårigheter. Deltagarna gick i andra klass och valdes 

ut från sex skolor i nordöstra Pennsylvania. 

Adekvat inkludering/exkludering: ja nej 

Intervention: Undersökningsgruppen genom anpassning av miljön satt deltagarna på en luftfylld dyna i på 

lektionerna i ca 2 h per dag i 2 veckor. Då dynan är luftfylld möjliggör den viss rörlighet i sittandet. 

Kontrollgruppen fick ingen intervention. 

Vad ansåg studien att studera?  

Förbättrad uppmärksamhet i skolmiljön. 

Urvalsförförandet beskrivet?    Ja  Nej 

Representativ urval?   Ja Nej 

Randomiseringsförfarandet beskrivet?  Ja  Nej Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?   Ja  Nej Vet ej 

Analyserade i den grupp som de randomiserade till  Ja  Nej  Vet ej 

Blindning av patienter    Ja  Nej Vet ej 

Blindning av vårdare   Ja  Nej Vet ej 

Blindning av forskare    Ja  Nej Vet ej 

Bortfall:  

Bortfallsanalysen beskriven?   Ja  Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?   Ja Nej 

Adekvat statistisk metod?   Ja Nej 

Etisk resonemang?   Ja Nej 

Hur tillförlitligt är resultat? 

Är instrumenten valida?   Ja Nej 

Är instrumenten reliabla?   Ja Nej 

Är resultatet generaliserbart?   Ja Nej 

Huvudfynd: ANOVA visar att den globala exekutiva funktionen (GEC) och beteendereglering index (BRI) 

förbättrats hos undersökningsgruppen (P=0.001). Metakognitions index (MI) förbättrades hos 

undersökningsgruppen (P=0.01). Undersökningsgruppen ökade sin uppmärksamhetsförmåga, 

problemlösningsförmåga och impulskontroll. Metakognitionen (självmedvetenheten om tankeprocesser) ökade 

samt förmågan att kontrollera och vid behov justera sitt utförande för att klara av uppgifter i skolan. 

Kontrollgruppen hade ingen signifikant skillnad i BRIEF vid studiens utvärdering. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög Medel Låg 

Kommentar 

Tydligt urval, valida och reliabla instrument och tydlig statistik analys. Kliniskt användbart resultat. 

Saknade beskrivning randomiseringsförfarandet. 

  



 
 

Kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 

Is early intervention effective in preventing ADHD? (43) 

Metodval: Retrospektiv experimentstudie  

Forskningsmetod   RCT  CCT (ej randomiserat) 

Multicenter, antal center: 1 

Kontrollgrupp/er: 1 

Patientkarakteriska:   Antal: 51 

                                                                              Ålder: 2-4,5 år  

Man/Kvinna: 40/11 

Kriterier för inkludering/exkludering: Deltagarna bedömdes av barnläkare och barnpsykiatriker ha typiska 

symptom på ADHD och ha risk för att utveckla diagnosen. Barnen valdes ut från Jerusalem Institute of Child 

Development (JICD). Exklusionskriterier: låg födslovikt, missbruk i familjen eller neurologiska/ psykiatriska 

diagnoser.  

Adekvat inkludering/exkludering: ja nej 

Intervention: Deltagarna fick genomgå ett individuellt utformat arbetsterapeutisktprogram som riktade sig på att 

förbättra kommunikationsförmågan genom socialfärdighetsträning. Programmet gavs en 1ggr /vecka i 6 månader 

Vad ansåg studien att studera?  

Minskad uppkomst av ADHD 

Urvalsförförandet beskrivet?    Ja  Nej 

Representativ urval?   Ja Nej 

Randomiseringsförfarandet beskrivet?  Ja  Nej Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?   Ja  Nej Vet ej 

Analyserade i den grupp som de randomiserade till  Ja  Nej  Vet ej 

Blindning av patienter    Ja  Nej Vet ej 

Blindning av vårdare   Ja  Nej Vet ej 

Blindning av forskare    Ja  Nej Vet ej 

Bortfall:  

Bortfallsanalysen beskriven?   Ja  Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?   Ja Nej 

Adekvat statistisk metod?   Ja Nej 

Etisk resonemang?   Ja Nej 

Hur tillförlitligt är resultat? 

Är instrumenten valida?   Ja Nej 

Är instrumenten reliabla?   Ja Nej 

Är resultatet generaliserbart?   Ja Nej 

Huvudfynd: 10 (33%) av undersökningsgruppen utvecklade ADHD. 10 (48%) av kontrollgruppen utvecklade 

ADHD. Skillnaden var inte statistisk signifikant. Tidig behandling i denna form av arbetsterapi kan inte 

förutsägas minska förekomsten av ADHD då flera faktorer bla genetiska även har stor påverkan för risken att 

utveckla diagnosen. Av de som däremot mottog tidig behandling var i % mindre benägna att utveckla ADHD, 

men eftersom andra faktorer inte togs med som påverkande faktorer är resultatet svårt att använda kliniskt. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög Medel Låg 

 

Kommentar:  

Nackdelen med denna retrospektiva studie är att alla deltagare inte genomgått bedömning med samma 

instrument i en baslinje. Endast 34 barn gick att mäta vid uppföljning men undersöknings och kontrollgrupperna 

bestod av totalt 51 st vilket ger ett missvisande resultat i statistiken. Saknade bortfallsanalys 

 

  



 
 

Kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 

Effect of Interactive Metronome® Training on Children With ADHD (44) 

Metodval: Randomiserad kontrollerad studie 

Forskningsmetod   RCT  CCT (ej randomiserat) 

Multicenter, antal center: 1 

Kontrollgrupp/er: 2 

Patientkarakteriska:   Antal: 56 

                                                                              Ålder: 6-12,5 år  

                                                                              Man/Kvinna: 56 pojkar 

Kriterier för inkludering/exkludering: 75 deltagare diagnostiserade med ADHD lottades ut från ett 

storstadsområde. 19 exkluderades då de bedömdes ha fler diagnoser än ADHD. 

Adekvat inkludering/exkludering: ja nej 

Intervention: Undersökningsgruppen fick 15 h träning i motorisk färdighetsträning och känslokontroll i 

Metronome, fördelat i sessioner i 3-5 veckors perioder där de utförde 13 interaktiva övningar som upprepades 

och resultatet (poäng) visades för deltagaren för att tydliggöra dennes förmåga och ge denne en möjlighet att 

förbättra sitt resultat genom synliggörandet. Övningarna syftade på att förbättra den mentala koncentrationen och 

därmed sitt egna motoriska rörelsemönster. Kontrollgrupp 1 fick spela 5 olika icke våldsamma PC spel som 

krävde koordination mellan ögon och händer, avancerad mental planering, sekvenser där flera uppgifter skall 

utföras samtidigt. Efterhand blir spelet svårare. Användes som placebo effekt. Kontrollgrupp 2 fick ingen 

intervention.  

Vad ansåg studien att studera?  

Förändring i beteendeproblematik, aggression, intelligens, läs, tal och skrivförmåga, motorisk koordination. 

Urvalsförförandet beskrivet?    Ja  Nej 

Representativ urval?   Ja Nej 

Randomiseringsförfarandet beskrivet?  Ja  Nej Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?   Ja  Nej Vet ej 

Analyserade i den grupp som de randomiserade till  Ja  Nej  Vet ej 

Blindning av patienter    Ja  Nej Vet ej 

Blindning av vårdare   Ja  Nej Vet ej 

Blindning av forskare    Ja  Nej Vet ej 

Bortfall:  

Bortfallsanalysen beskriven?   Ja  Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?   Ja Nej 

Adekvat statistisk metod?   Ja Nej 

Etisk resonemang?   Ja Nej 

Hur tillförlitligt är resultat? 

Är instrumenten valida?   Ja Nej 

Är instrumenten reliabla?   Ja Nej 

Är resultatet generaliserbart?   Ja Nej 

Huvudfynd: TOVA och WRAT3 visade att undersökningsgruppen fick förbättrade resultat tillskillnad från 

kontrollgrupperna. Både undersökningsgruppen och kontrollgrupp 1 rapporterades ha förbättrats enligt 

föräldrarna. Wechsler Intelligence Test for Children visade förbättring hos undersökningsgruppen (t-test 0.473) 

men försämring hos båda kontrollgrupperna (-0.054) och (-0.278). Achenbach Child Behavior Checklist 

påvisade minskat aggressivt beteende hos undersökningsgruppen (P<0.001) men inte statistiskt signifikant hos 

kontrollgrupperna. The Sensory Profile visade signifikant förbättringar hos undersökningsgruppen samt 

kontrollgrupp 1 efter interventionen. Bruininks-Oseretsky Test for Motor Efficiency: Undersökningsgruppen och 

kontrollgrupp 1 förbättrade sin motoriska koordination. Language Processing Test: Undersökningsgruppen 

förbättrades jämfört med kontrollgrupperna. Resultaten visar att undersökningsgruppen förbättrat sin förmåga att 

hantera aggression, förbättrat uppmärksamheten, läs och skrivförmågan, sin motoriska kontroll samt minskat sin 

reaktionstid. De blir mindre lätt distraherade efter interventionen. Kontrollgrupp 1 visade förbättringar inom 

uppmärksamhetsförmågan. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög Medel Låg 

Kommentar 

Tydligt urval, valida och reliabla instrument och tydlig statistik analys. Kliniskt användbart resultat. 

  



 
 

Kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 

The Use of a Weighted Vest To Increase On-Task Behavior in Children (45) 

Metodval: observationsstudie  

Forskningsmetod   RCT annan CCT (ej randomiserat) 

Multicenter, antal center: 1 

Kontrollgrupp/er: 0 

Patientkarakteriska:   Antal: 4 

                                                                              Ålder: 5-6 år  

Man/Kvinna: 2/2 

Kriterier för inkludering/exkludering: Barn från Midwestern skoldistrikt. Samtliga hade deltagit i 

specialundervisning. Samtliga bedömdes ha ADHD. Deras svårigheter bekräftades i en arbetsterapeutisk 

bedömning 

Adekvat inkludering/exkludering: ja nej 

Intervention: Genom förändring i aktivitetsutförandet studerades undersökningsgruppens fokus och 

uppmärksamhet under utförandet av finmotoriska aktiviteter i klassrummet. Först 6 x15 minuters observationer 

utan väst, sedan 6 x 15 minuter med väst. Västen är en denimväst med tyngder i fickor med den mesta av vikten 

jämnt fördelad över skuldrorna. Totalvikten var så nära 5% av barnets totalvikt som möjligt 

Vad ansåg studien att studera?  

Dvs vad var dess primära resp. sekundära effektmått: Förbättrat fokus och uppmärksamhet på uppgift i skolan. 

Urvalsförförandet beskrivet?    Ja  Nej 

Representativ urval?   Ja Nej 

Randomiseringsförfarandet beskrivet?  Ja  Nej Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?   Ja  Nej Vet ej 

Analyserade i den grupp som de randomiserade till  Ja  Nej  Vet ej 

Blindning av patienter    Ja  Nej Vet ej 

Blindning av vårdare   Ja  Nej Vet ej 

Blindning av forskare    Ja  Nej Vet ej 

Bortfall:  

Bortfallsanalysen beskriven?   Ja  Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?   Ja Nej 

Adekvat statistisk metod?   Ja Nej 

Etisk resonemang?   Ja Nej 

Hur tillförlitligt är resultat? 

Är instrumenten valida?   Ja Nej 

Är instrumenten reliabla?   Ja Nej 

Är resultatet generaliserbart?   Ja Nej 

Huvudfynd: Undersökningsgruppen visade statistiska signifikanta förbättringar (P<0.05) i tidsåtgången för att 

slutföra uppgiften. Västen hjälper barn med ADHD att förbättra sin uppmärksamhet och fokus på given uppgift 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög Medel Låg 

Kommentar:  

Bedömningen före och efter intervention anser vi är bristfällig då de inte använde ett instrument relevant för 

bedömningen. Subjekt poängsättning är inte reliabel, samma med tidstagningen. Resultat kan variera på vem 

som mäter. Resultatet kan inte generaliseras men utgör ett bra underlag för framtida forskning samt inom 

arbetsterapi. 

  



 
 

Kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 

A play-based intervention for children with ADHD: A pilot study (46) 

Metodval: Pilot experiment studie 

Forskningsmetod   RCT  CCT (ej randomiserat) 

Multicenter, antal center: 1 

Kontrollgrupp/er: 1 

Patientkarakteriska:   Antal: 29 

                                                                              Ålder: 5-10 år  

                                                                              Man/Kvinna: framkom inte 

Kriterier för inkludering/exkludering: 14 barn med ADHD (undersökningsgrupp) och 15 barn utan ADHD 

(kontrollgrupp). Till undersökningsgruppen valdes barn ut från en lokal barn och ungdomsklinik, från 

grundskolan och genom efterlysning i media vars primära diagnos är ADHD och som fastställts av psykiatriker 

eller barnläkare. Kontrollgruppen bestod av vänner till barnen i kontrollgruppen som konstaterats inte ha ADHD 

Adekvat inkludering/exkludering: ja nej 

Intervention: socialfärdighetsträning i form av lek där leken videofilmades och visades upp för barnen 

Vad ansåg studien att studera?  

Dvs vad var dess primära resp. sekundära effektmått: Sociala färdigheter 

Urvalsförförandet beskrivet?    Ja  Nej 

Representativ urval?   Ja Nej 

Randomiseringsförfarandet beskrivet?  Ja  Nej Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?   Ja  Nej Vet ej 

Analyserade i den grupp som de randomiserade till  Ja  Nej  Vet ej 

Blindning av patienter    Ja  Nej Vet ej 

Blindning av vårdare   Ja  Nej Vet ej 

Blindning av forskare    Ja  Nej Vet ej 

Bortfall:  

Bortfallsanalysen beskriven?   Ja  Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?   Ja Nej 

Adekvat statistisk metod?   Ja Nej 

Etisk resonemang?   Ja Nej 

Hur tillförlitligt är resultat? 

Är instrumenten valida?   Ja Nej 

Är instrumenten reliabla?   Ja Nej 

Är resultatet generaliserbart?   Ja Nej 

Huvudfynd: Undersökningsgruppen förbättrade medelvärden på sina sociala färdigheter i Test of Playfulness 

(P<0.01) avsevärt (Cohen´s effect d=1.5). Även kontrollgruppen ökade medelvärdena på sina sociala färdigheter 

förbättrades i Test of playfulness (P<0.01) avsevärt (Cohen´s d=1.3). Undersökningsgruppens resultat inom 

interpersonell empati förbättrades inom 4 av 7 områden: Förmåga att turas om (idéer & objekt), inlevelse i 

lekkamratens fantasi, skicklighet att växla mellan olika aktiviteter samt samspela med lekkamraten.  

Undersökningsgruppens och kontrollgruppens sociala färdigheter förbättrades. Delvis förbättrade resultat hos 

undersökningsgruppen när det gäller utveckling av den interpersonella empatin. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög Medel Låg 

Kommentar 

Tydligt urval, valida och reliabla instrument, tydlig statistik analys och resultat. 

 



 
 

Bilaga 4 Sammanställning av kvalitativa studier 

 Författare Titel Perspektiv Sammanhang 

Ek A & Isaksson G (2013) 

How adults with ADHD get engaged in 

and perform everyday activities  
Sverige (36) 

 

 

Förstå och beskriva hur personer med ADHD utför sitt dagliga 

livs aktiviteter samt Minskat beroende av andra i utförandet av det 

dagliga livets aktiviteter. 

Kvalitativ studie, semistrukturerad intervju 

Antal deltagare: n=12  

Ålder: 21-38 år 

Kvinnor: n=6  

Män: n=6  

Urval: Patienter vid en neuropsykiatrisk klinik som inte 

mottagit intervention av studiens författare. 

 

Intervention Jämförelse Insamling av data Utvärdering 

Förändring i utförandet av 

aktiviteter med hjälp av 

hjälpmedel och nya strategier 

ingen Svaren på den semistrukturerade intervjun samlades i 

meningsbärande enheter som sedan kodades. 

 

Förändring i utförandet av aktiviteter har minskat beroendet 

av andra i utförandet av det dagliga livets aktiviteter hos 

personer med ADHD. 

De kategorier och teman som framkom visar att deltagarna 

med hjälp av hjälpmedel fått större möjlighet att utföra 

meningsfulla aktiviteter och fått en ökad självkänsla. 

 

 

  



 
 

Författare Titel Perspektiv Sammanhang 

Gutman S A,  

Szczepanski M, (2005) 

Adults with Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder: 

Implications for Occupational 

Therapy Intervention 

USA (37) 

 

Att undersöka hur arbetsterapeutisk intervention 

påverkar en person med ADHD som studerar på college 

Kvalitativ studie 

Antal deltagare n=1  

1 kvinna med ADHD 

Ålder: 22 år 

Som diagnostiserats i sena tonåren, med typiska 

svårigheter i skolan orsakade av ADHD och som inte 

tidigare deltagit i behandling.  

Undersökningspersonen valdes ut för att denna hade 

typiska svårigheter i sitt livs dagliga aktiviteter av 

ADHD 
Intervention Jämförelse Insamling av data Utvärdering 

Undersökningspersonen fick 

hjälp med att organisera sin 

omgivande miljö,(psykisk, 

social och fysisk), samt hjälp 

med att utveckla 

utförandestrategier för att 

behålla fokus, hantera stress och 

kontrollera sitt humör, 

organisera sin tid samt öva med 

olika roller för att förbättra sin 

sociala interaktion. 

ingen Datainsamling i form av 

intervju med 

undersökningspersonen, 

kamrater, mentor och lärare. 

Undersökningspersonen upplever sig ha förbättrade förmågor inom 

alla interventionsområden, vilket styrks av mentor och lärare. 

Undersökningspersonens svårigheter i sitt dagliga livs aktiviteter 

orsakade av ADHD minskade betydligt efter interventionen och 

denne uppfyllde sitt mål att ta examen. 

 

  



 
 

Bilaga 5 Sammanställning av kvantitativa studier 

Författare Titel Syfte Metod 

Chu S, Reynolds F (2007) 

Occupational Therapy for Children with Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Part 1: a 

Delineation Model of Practice Storbritannien (38) 

 

Occupational therapy for children 

with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), 

part 2: a multicentre 

evaluation of an assessment and treatment package. 

Storbritannien. (39) 

Att utvärdera om en mångfacetterad intervention i form 

av socialfärdighetsträning, motorisk färdighetsträning, 

känslokontroll, psykoeduktiv behandling till föräldrar 

och lärare, anpassning av klassrummets miljö och rutiner 

och Sensory Diet minskar svårigheter från ADHD  

Interventionen följer Model of practice for children with 

attention deficit hyperactivity disorder, en modell för 

bedömning och intervention för barn med ADHD. 

Frågeställningar:1. Är en familjecentrerad 

arbetsterapeutisk intervention utförd i 3 månader, 

effektiv när det gäller att skapa förändringar i 

beteendemönster hos barn med ADHD i åldern 5 – 10 

år? 2. Gör en familjecentrerad intervention att 

föräldrarna anser att hjälpen de och barnen fått är 

positiv? 

Experimentstudie, CCT 

Undersökningsgrupp n=20 

Bortfall n=20 

Undersökningsgruppen fick intervention. 

Ålder: 5-10 år  

Pojkar: 18, Flickor: 2 

Urval:  

20 arbetsterapeuter valde ut 2 barn vardera som 

nyligen diagnostiserats med ADHD av barnläkare 

eller psykiatriker. 

De har inte haft någon behandling innan, inga andra 

mentala funktionshinder och haft en normal 

förlossning. Arbetsterapeuterna arbetade på olika 

kliniker i Storbritannien. 

Intervention Utfallsmått Mätinstrument Resultat 

Alert Programme for Self-Regulation, 

MORE: Integrating the Mouth with Sensory, 

Postural Function and the Therapeutic Listening 

Programme. Känslokontroll samt träning av 

uppmärksamhet och impulskontroll, samt social 

färdighetsträning. 

  

Sensory Diet: sensorisk stimulans gav bättre motorisk 

kontroll som motorisk färdighetsträning 

Gavs som både hemprogram, på klinik samt infördes i 

skolan. 

 

Undervisning om svårigheter, nya strategier för att 

hantera barnets svårigheter till föräldrar och lärare. 

 

Lärarna fick anpassa uppgifter till barnen, göra ett tydligt 

schema med tydliga rutiner samt undervisning om 

ADHD 

 

Förbättringar i 

beteendet 

a)Reliable change index (RCI): 

jämför pre-test och posttest poäng på 

nedanstående instrument (före och 

efter intervention). 

b)ADHD rating scale: 

mäter frekvensen av svårigheter 

orsakade av ADHD 

 

  

c)Measure of Process of Care 

(MPOC):  

Mäter hur föräldrarna uppfattat 

vården. 

 

 

 

 

a+b)17 barn förbättrade sina resultat men endast hos 

11 (p<0.05) var skillnaden statistisk signifikant. 

3 barn försämrade sina resultat men skillnaden var 

inte statistiskt signifikant. 

 

c)Majoriteten av föräldrarna upplevde vården som 

positiv. Finns ingen totalsumma att redovisa för att 

göra resultatet mer kliniskt användbart 

. 

Hypotes 1: Hos majoriteten av barnen minskade deras 

svårigheter orsakade av ADHD efter intervention. 

 

Hypotes 2: De flesta av föräldrarna ansåg att vården 

var bra. 



 
 

Författare Titel Syfte Metod 

 Gol D, Jarus T. (2005).  

Effect of a social skills training group on 

everyday activities of children with attention-

deficit–hyperactivity disorder  

Israel. (40) 

Att undersöka effekten av 

socialfärdighetsträning till barn 

med ADHD. 

Randomized Controlled Trial, randomiserad kontrollerad studie (RCT) 

Undersökningsgrupp n=9 

Kontrollgrupp n=10 

2-gruppsdesign 

Båda grupperna fick intervention. 

Ålder: 5-8 år  

Urval:  

Barn med ADHD var patienter hos Jerusalem 

Child and Family Developmental Center och diagnostiserade med ADHD av en 

barnläkare.  

Av dessa randomiserades 9 barn till undersökningsgruppen.  

Ingen medicinerades under studiens gång. 

Barnen utan ADHD valdes ut från samma skolor som undersökningsgruppen, hade 

konstaterats via barnläkare att inte ha ADHD och inte genomgått någon psykiatrisk 

behandling.  

Av dessa valdes 10 barn ut till kontrollgruppen. 

Intervention Utfallsmått Mätinstrument Resultat 

Övningar inom sociala 

färdigheter med 

arbetsterapeut en timme i 

veckan i femton veckor. 

Utfördes i strukturerade 

veckomöten där man 

tillsammans utförde 

instrumentella dagliga 

aktiviteter bla matlagning. 

Sociala 

färdigheter i det 

dagliga livet. 

a)AMPS - Assessment of Motor and Processor 

Skills.  

Bedömer motoriska – och processfärdigheter i 

genomförandet av det dagliga livets aktiviteter 

(ADL) och instrumentella dagliga livets 

aktiviteter (I-ADL). 

Statistiska jämförelsen mellan 

undersökningsgruppen och kontrollgruppen 

innan och efter interventionen räknades ut med  

One-Way Analysis of Variance (ANOVA). 

 

 

a)Undersökningsgruppen förbättrade sitt resultat inom området 

processfärdigheter  

Undersökningsgruppens förbättring inom området motoriska färdigheter 

är inte statistisk signifikant. 

Kontrollgruppen visade ingen signifikant förbättring inom motor- och 

processfärdighet. 

Undersökningsgruppen förbättrade sitt utförande av sitt dagliga livs 

aktiviteter (ADL) och instrumentella dagliga livets aktiviteter (I-ADL). 

ANOVA visar att grupperna var statistisk jämställda vid studiens 

inledning (P<0.05).   
 

  



 
 

Författare Titel Syfte Metod 

Miranda A, Presentación J, 

Siegenthaler R, Jara P. (2011)  

Effects of a Psychosocial Intervention 

on the Executive Functioning in 

Children With ADHD. Spanien (41) 

Att analysera 

effekterna av en 

intensiv psykosocial 

intervention på 

exekutiva funktioner 

hos barn med ADHD. 

Randomized Controlled Trial, randomiserad kontrollerad studie (RCT) 

Undersökningsgrupp n=27Kontrollgrupp n=15 

Undersökningsgruppen fick intervention i form av kognitiv beteende terapi. Kontrollgruppen fick ingen 

intervention. 

Undersökningsgrupp:23 pojkar, 4 flickor, Kontrollgrupp: i % samma fördelning som 

undersökningsgruppen: Totalt: n=42 från 24 skolor. Ålder: 7-10 år 

Urval: Barn i yngre skolåldern med typiska ADHD symptom eller med färdigställd diagnos innan 7 års 

ålder, med normal syn och hörsel. Barn med andra mentala svårigheter, IQ under 80 eller med symptom 

som pågått under ett år exkluderades. 

Intervention Utfallsmått Mätinstrument Resultat 

Undersökningsgruppen 

genomgick 16 terapitillfällen på 

45 min vardera där målet var att 

förbättra uppmärksamheten, 

problemlösningsförmågan, 

social färdighet med kontroll av 

humör. 

Interventionen genomfördes i 

grupp i form av dialog, rollspel, 

diskussioner, kommentarer och 

beteendeanalys.  

Även föräldrar och lärare till 

undersökningsgruppen fick 

genomgå en liknande 

intervention för att veta hur de 

ska stötta undersökningsgruppen 

i sin intervention. 

Kontrollgruppen fick ingen 

intervention. 

 

Förbätttrad 

fokuseringsförmåga, 

verbalt arbetsminne, 

visuospatialt minne 

samt 

planeringsförmåga.  

Minskad 

hyperaktivitet och 

impulsivitet. 

a) Uppmärksamhet med: 

CPT commissions,  

b) Fokus Kontroll: Stroop error 

interference, Stroop time interference, 

c) Verbalt arbetsminne med förståelse: 

WMS total score, WISC-R Inverse 

Digits,  

d) Visuospatiala minnet: TSRT total 

score,  

e) Planering: TL total score, TL reaction 

time, TL performance Time,  

f) Flexibilitet: WCST perseverative 

errors, WCST perseverative responses.  

g) Föräldrar och lärares poängsättning 

av både uppmärksamhet, hyperaktivitet 

och impulsivitet togs med i analysen. 

 

ANCOVA (covariance analys) utfördes 

innan och efter interventionen, samt 

exekutiva funktionerna  

 

a) Förbättring hos undersökningsgrupp < (P=0.001), försämring hos 

kontrollgrupp 

b) Förbättring hos undersökningsgrupp (P=.004), försämring hos 

kontrollgrupp 

c) Förbättring hos undersökningsgrupp (P=0,024), försämring hos 

kontrollgrupp 

 

d) Båda grupperna förbättrades men större effekt hos 

undersökningsgruppen (<P=0.001). 

e) Förbättring hos undersökningsgruppen (P=0.018), försämring hos 

kontrollgruppen. 

f) Ingen statistisk signifikant skillnad i grupperna 

g) Förbättrad uppmärksamhet hos undersökningsgruppen (<P=0.001), 

jämfört med kontrollgruppen bedömt av föräldrar.  

Förbättrad uppmärksamhet hos undersökningsgruppen (P=0.001), 

jämfört med kontrollgruppen bedömt av lärare. 

Minskad hyperaktivitet och impulsivitet hos undersökningsgruppen 

(<P=0.001) jämfört med kontrollgruppen bedömt av föräldrar.  

Minskad hyperaktivitet och impulsivitet hos undersökningsgruppen 

(P=0.001) jämfört med kontrollgruppen bedömt av lärare. 

Undersökningsgruppen förbättrade uppmärksamheten, 

fokuseringsförmågan, det verbala arbetsminnet, det visuospatiala minnet 

(synintryck i arbetsminnet) samt planeringsförmågan efter 

interventionen. Föräldrar och lärare bedömde att uppmärksamheten 

förbättrats och att hyperaktivitet samt impulsivitet minskat. 

Kontrollgruppen ökade inte sina förmågor inom testområdena nämnvärt. 



 
 

Författare Titel Syfte Metod 

Pfeiffer B, Henry A, Miller S, Witherell S (2008) 

Effectiveness of Disc ‘O’ Sit Cushions on Attention to 

Task in Second-Grade Students With Attention 

Difficulties 

USA (42) 

 

Att undersöka effekten av en 

arbetsterapeutisk intervention i form av en 

luftfylld dyna,  Disc ‘O’ Sit som barnen får 

sitta på. 

Randomized Controlled Trial, randomiserad kontrollerad studie 

(RCT) 

Undersökningsgrupp n=31 

Kontrollgrupp n=32 

2-gruppsdesign 

Undersökningsgruppen fick intervention. 

Kontrollgruppen fick ingen intervention. 

Ålder: 7-9 år  

Undersökningsgrupp: 23 pojkar, 6 flickor 

Kontrollgrupp: 22 pojkar, 10 flickor 

Totalt:45 pojkar 16 flickor  

Urval: deltagarna samtliga har fått högre poäng än 15 på BRIEF 

(Behavioral Rating Inventory of Executive Function) dvs har 

uppmärksamhetssvårigheter. 

Deltagarna valdes ut från sex skolor i nordöstra Pennsylvania.  

Intervention Utfallsmått Mätinstrument Resultat 

Undersökningsgruppen satt på den 

luftfyllda dynan i 2 veckor på 

lektionerna i ca 2 h per dag. 

Anpassning av miljön i form av 

luftfylld dyna möjliggör viss 

rörlighet i sittandet. 

Kontrollgruppen fick ingen 

intervention. 

Förbättrad 

uppmärksamhet i 

skolmiljön. 

Statistiska jämförelsen mellan 

undersökningsgruppen och kontrollgruppen 

innan och efter interventionen räknades ut 

med a)One-Way Analysis of Variance 

(ANOVA). 

b)BRIEF delas upp i Behavioral Regulation 

index (BRI) (beteendereglering) och 

metakognitions index (MI) (medvetenheten 

av lärprocesser). Global exekutiv funktion 

(GEC) är en kombination av BRI och MI. 

BRIEF används för att mäta barnets 

problemlösningsförmåga, impulskontroll 

och metakognition.  

Behavioral Rating Inventory of Executive 

Function (BRIEF) användes innan 

interventionen samt vid utvärderingen av 

interventionens effekt efter 2 veckor. 

 

 

 

a+b)ANOVA visar att den globala exekutiva funktionen (GEC) och 

beteendereglering index (BRI) förbättrats hos 

undersökningsgruppen (P=0.001). 

Metakognitions index (MI) förbättrades hos undersökningsgruppen 

(P=0.01).  

 

Undersökningsgruppen ökade sin uppmärksamhetsförmåga, 

problemlösningsförmåga och impulskontroll. Metakognitionen 

(självmedvetenheten om tankeprocesser) ökade samt förmågan att 

kontrollera och vid behov justera sitt utförande för att klara av 

uppgifter i skolan. 

 

Kontrollgruppen hade ingen signifikant skillnad i BRIEF vid 

studiens utvärdering. 

 

 



 
 

Författare Titel Syfte Metod 

Rappaport G C, Onoy A, Tenenbaum 

A. (2008) 

Is early intervention effective in 

preventing ADHD? Israel (43) 

Att undersöka om tidig intervention och/eller 

talterapi i form av ett individuellt anpassat 

arbetsterapiprogram kan minska förekomsten av 

ADHD hos barn som har en högre risk att 

utveckla ADHD. 

Retrospektiv experimentstudie, CCT 

Undersökningsgrupp n=31 

Kontrollgrupp n=20 

2-gruppsdesign 

Undersökningsgruppen fick tidig intervention 

Ålder: 2-4,5 år  

Totalt: 51 Pojkar:40 Flickor:11 

Urval: Deltagarna bedömdes av barnläkare och barnpsykiatriker ha typiska 

symptom på ADHD och ha risk för att utveckla diagnosen. 

Barnen valdes ut från Jerusalem Institute of Child Development (JICD). 

Exklusionskriterier: låg födelsevikt, missbruk i familjen eller neurologiska / 

psykiatriska diagnoser.  
Intervention Utfallsmått Mätinstrument Resultat 

Deltagarna fick genomgå ett individuellt 

utformat arbetsterapeutprogram som 

riktade sig på att förbättra 

kommunikationsförmågan i 

socialfärdighetsträning. 

Programmet gavs en 1 ggr /vecka i 6 

månader. 

Minskad uppkomst av 

ADHD. 

a)ADHD rating Scales 

baserade på DSM-III-R 

kriterier. Fylldes i av både 

föräldrar och lärare till 

barnen för att avgöra om 

barnen hade ADHD. 

a)10 (33%) av undersökningsgruppen utvecklade ADHD. 

10 (48%) av kontrollgruppen utvecklade ADHD. Skillnaden var inte 

statistisk signifikant. 

 

Tidig behandling i denna form av arbetsterapi kan inte förutsägas 

minska uppkomsten av ADHD då flera faktorer bl.a. genetiska även 

har stor påverkan för risken att utveckla diagnosen. Av de som 

däremot mottog tidig behandling var i % mindre benägna att utveckla 

ADHD. 



 
 

Författare Titel Syfte Metod 

Shaffer R J, Jacokes L E, 

Cassily J F, Greenspan S I, Tuchman R F, 

Stemmer P J. (2000) 

Effect of Interactive 

Metronome® Training on 

Children With ADHD  USA (44) 

Att avgöra effekten av 

Interactive Metronome 

på vissa motoriska och 

kognitiva färdigheter hos 

barn med ADHD 

Randomiserad kontrollerad studie, RCT 

Undersökningsgrupp n=19 Kontrollgrupp 1 n=19 Kontrollgrupp 2 n=18 

Bortfall: n= 19 

Ålder: 6-12,5 år  

Urval: 75 deltagare diagnostiserade med ADHD lottades ut från ett storstadsområde.19 

exkluderades då de bedömdes ha fler diagnoser utöver ADHD. Kvarstod 56 pojkar med ADHD. 

Intervention Utfallsmått Mätinstrument Resultat 

Undersökningsgruppen fick 15 h 

motorisk färdighetsträning och 

känslokontroll i Metronome, 

fördelat i sessioner i 3-5 veckors 

perioder där de utförde 13 

interaktiva övningar som 

upprepades och resultatet (poäng) 

visades för deltagaren för att 

tydliggöra dennes förmåga och ge 

denne en möjlighet att förbättra 

sitt resultat genom 

synliggörandet. Övningarna 

syftade på att förbättra den 

mentala koncentrationen och 

därmed sitt egna motoriska 

rörelsemönster. 

Kontrollgrupp 1: fick spela 5 

olika icke våldsamma PC spel 

som krävde koordination mellan 

ögon och händer, avancerad 

mental planering, sekvenser där 

flera uppgifter skall utföras 

samtidigt. Efterhand blir spelet 

svårare. Användes som placebo 

effekt. 

Kontrollgrupp 2: fick ingen 

intervention. 

Förändring i 

beteendeproblematik, 

aggression, 

intelligens, läs, tal 

och skrivförmåga, 

motorisk 

koordination. 

 

 

 

a) Tests of Variables of 

Attention (TOVA) mätinstrumentprogram 

som påvisar ADHD genom tester.  

b)Wide Range Achievement Test (WRAT 

3) text, tal, läs, skriv och räkneförmåga 

mäts. 

c)Conners’ Rating Scales–Revised (CRSR) 

frågeformulär som fylls i av föräldrarna 

för att mäta svårigheter (subjektivt) vid 

ADHD. 

d)Wechsler Intelligence 

Test for Children–Third Edition 

intelligenstest för barn. 

e)Achenbach Child Behavior Checklist, 

checklista för föräldrar där 

beteendeproblem hos barn identifieras. 

f)The Sensory Profile mäter alla sinnenas 

funktion. 

 

 

g)Bruininks-Oseretsky Test for Motor 

Efficiency, test för koordination av 

motorik. 

h)Language Processing Test mäter 

grundläggande språkförmåga.  
 
 

ANOVA visar om de tre grupperna var 

statistiskt jämställda innan studiens början  
 

a+b)TOVA och WRAT3 visade att undersökningsgruppen fick 

förbättrade resultat tillskillnad från kontrollgrupperna. 
 

 

 

 

c)Både undersökningsgruppen och kontrollgrupp 1 rapporterades 

ha förbättrats i sina svårigheter enligt föräldrarna. 

 

 

d)Wechsler Intelligence Test for Children visade förbättring hos 

undersökningsgruppen (t-test 0.473) men försämring hos båda 

kontrollgrupperna (-0.054) och (-0.278). 

e)Achenbach Child Behavior Checklist påvisade minskat aggressivt 

beteende hos undersökningsgruppen (P<0.001) men inte statistiskt 

signifikant hos kontrollgrupperna. 

f)The Sensory Profile visade signifikant förbättringar hos 

undersökningsgruppen samt kontrollgrupp 1 efter interventionen. 

Undersökningsgruppen och kontrollgrupp 1 förbättrade sin 

motoriska koordination. 

g+h)Undersökningsgruppen förbättrades jämfört med 

kontrollgrupperna. 

Resultaten visar att undersökningsgruppen förbättrat sin förmåga 

att hantera aggression, förbättrat uppmärksamheten, läs och 

skrivförmågan, sin motoriska kontroll samt minskat sin 

reaktionstid. De blir mindre lätt distraherade efter interventionen. 

Kontrollgrupp 1 visade förbättringar uppmärksamhetsförmågan. 

ANOVA visar att grupperna var statistisk jämställda vid studiens 

inledning (P<0.05).   
 



 
 

Författare Titel Syfte Metod 

Vanden Berg N L (2001) 

The Use of a Weighted Vest To Increase On-Task 

Behavior in Children USA (45) 

 

Att utvärdera effekten av att bära väst 

med tyngder under lektionstid hos fyra 

barn med dokumenterade 

uppmärksamhetssvårigheter och 

hyperaktivitet. 

Observationsstudie 

Undersökningsgrupp: n=4 

Undersökningsgruppen fick intervention. 

Ålder: 5-6 år Pojkar: 2 Flickor: 2 
Urval: Barn från Midwestern skoldistrikt. Samtliga hade deltagit i 

specialundervisning. Samtliga bedömdes ha ADHD. Deras svårigheter 

bekräftades i en arbetsterapeutisk bedömning. I vilken form framgår inte. 

Intervention Utfallsmått Mätinstrument Resultat 

Undersökningsgruppens fokus och 

uppmärksamhet under utförandet 

av finmotoriska aktiviteter i 

klassrummet studerades. Genom 

förändring i aktivitetsutförandet 

genom att först genomgå 6 x15 

minuters observationer utan väst, 

sedan 6 x 15 minuter med väst. 

Västen är en denimväst med 

tyngder i fickor med den mesta av 

vikten jämnt fördelad över 

skuldrorna. Totalvikten på västen 

var så nära 5% av barnets totalvikt 

som möjligt. 

Förbättrat fokus och 

uppmärksamhet på 

uppgift i skolan. 

En arbetsterapeut och en 

arbetsterapeutstudent observerade och 

tog tid på hur mycket tid som barnet 

lade på att slutföra en uppgift. 

Handlingar som inte hörde till 

uppgiften tex samtal med andra barn 

eller tappa något i golvet fler än en 

gång räknades som tid som inte lades 

ned på uppgiften. 

a) The Celeration Line Technique For 

Assessing Client Change mäter 

statistisk skillnad i barnens 

tidsanvändning till uppgiften efter 

interventionen jämfört med innan.  

Ett kvasi statistiskt test för att 

utvärdera klienters förändring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Undersökningsgruppen visade statistiska signifikanta 

förbättringar (P<0.05) i tidsåtgången för att slutföra uppgiften. 

Västen hjälper barn med ADHD att förbättra sin uppmärksamhet 

och fokus på given uppgift. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Författare Titel Syfte Metod 

Wilkes S, Cordier R, Bundy A, 

Docking K, Munro N (2011) 

A play-based intervention for 

children with ADHD: 

A pilot study Australien (46) 

Att undersöka om arbetsterapeutisk intervention i form 

av lekbaserad terapi förbättrade barnens lek och sociala 

färdigheter. 

Hypotes 1: Medelvärdet i Test of Playfulness hos 

undersökningsgruppen kommer att vara högre efter 

intervention. 

Hypotes 2: Medelvärdet i Test of Playfulness kommer att 

vara högre efter intervention. 

Hypotes 3: Undersökningsgruppen kommer att ha 

förbättrad interpersonell empati efter intervention när 

man jämför med medelvärdet på Test of Play innan 

intervention. 

Pilot experimentstudie, CCT 

Undersökningsgrupp n=14 med ADHD 

Kontrollgrupp n=15 utan ADHD 

2-gruppsdesign. Båda grupperna fick intervention i form av lekbaserad 

arbetsterapi. 

Ålder: 5 - 11 år  

Urval: Till undersökningsgruppen valdes barn ut från en lokal barn och 

ungdomsklinik, från grundskolan och genom efterlysning i media vars 

primära diagnos är ADHD och som fastställts av psykiatriker eller 

barnläkare. Kontrollgruppen bestod av vänner till barnen i 

kontrollgruppen som konstaterats inte ha ADHD 

Intervention Utfallsmått Mätinstrument Resultat 

Båda grupperna fick under 7 

veckor träffas med 

arbetsterapeut och i den 

sociala färdighetsträningen 

leka med sina kamrater. Leken 

videofilmades. Filmen 

analyserades av barnet 

tillsammans med 

arbetsterapeuten där den 

senare gav feedback och 

strategier till barnet. Detta för 

att synliggöra en mindre bra 

händelse i leken och få barnet 

att reflektera över sitt agerande 

och förändra detta till nästa 

lektillfälle (peer modelling). 

Sociala färdigheter  a)The Test of Playfulness (ToP) 

användes på båda grupperna 

innan interventionens början, 

efter varje interventionsvecka 

samt efter interventionens slut 

efter 7 veckor. 

 

Det mäter intensitet, skicklighet 

och till vilken grad leken utförs 

inom områdena uppfattning av 

kontroll, inlevelse i fantasin, 

motivation samt läsa och ge 

sociala signaler (social färdighet). 

a)Undersökningsgruppen förbättrade medelvärden på sina sociala 

färdigheter i Test of Playfulness (P<0.01) avsevärt (Cohen´s effect d=1.5).  

Även kontrollgruppen ökade medelvärdena på sina sociala färdigheter 

förbättrades i Test of playfulness (P<0.01) avsevärt (Cohen´s d=1.3).  

 

Undersökningsgruppens resultat inom interpersonell empati förbättrades 

inom 4 av 7 områden: Förmåga att turas om (idéer & objekt), inlevelse i 

lekkamratens fantasi, skicklighet att växla mellan olika aktiviteter samt 

samspela med lekkamraten. 

 
Hypotes 1: Undersökningsgruppens sociala färdigheter förbättrades. 

Hypotes 2: Kontrollgruppens sociala färdigheter förbättrades. 

Hypotes 3: Delvis förbättrade resultat hos undersökningsgruppen när det 

gäller utveckling av den interpersonella empatin. 

 



 
 

 


