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Sammanfattning    
ADHD är en vanligt förekommande diagnos som sjuksköterskan stöter på i många olika 
vårdkontexter. Symtomen som präglar diagnosen kan innebära ett lidande för patienten 
och samsjuklighet är vanligt i denna patientgrupp. Okunskap om diagnosen hos 
vårdpersonal kan leda till att personer med ADHD missuppfattas och att vården inte 
tillgodoser de här patienternas behov. Det finns idag begränsat med forskning som 
belyser upplevelsen av att leva med ADHD hos vuxna, unga vuxna och ungdomar. 
Syftet med studien är att utforska patienters upplevelse av att leva med ADHD ur ett 
livsvärldsperspektiv. Studien är en litteraturöversikt enligt Friberg (2012) där åtta 
studier valts ut och analyserats. Författarna valde att inkludera studier med både 
kvalitativ och kvantitativ metod. Resultatet presenteras i fyra huvudteman: En kaotisk 
vardag, Att vara annorlunda, Följder av symtomen och Hantering av svårigheter i 
vardagen. I resultatet framkommer det att ADHD medför olika svårigheter i vardagen 
till följd av symtomen. Det bidrar till ett lidande för personer med ADHD och 
personerna utvecklar olika strategier för att hantera vardagen. I diskussionen diskuteras 
hur vårdpersonal på bästa sätt kan vårda patienter med ADHD och lindra deras lidande. 
Den positiva upplevelsen av att ha ADHD tas upp och det blir tydligt att ett 
livsvärldsperspektiv bör prägla vårdandet.  
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: ADHD, patienters upplevelse, livsvärld, lidande, vuxna. 
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INLEDNING 
Under studietiden och den verksamhetsförlagda utbildningen har det framkommit att 
neuropsykiatriska diagnoser är vanligt förekommande i många olika vårdkontexter. 
Intresset för diagnosen Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) väcktes just 
under den verksamhetsförlagda utbildningen då situationer förekom där kunskapen om 
hur det är att leva med ADHD var bristfällig. Intresset för bemötande och förståelse för 
personer med ADHD från sjukvårdspersonal har även funnits tidigare då det upplevs 
som en diagnos med symtom som kan misstolkas och istället hänföras till 
personligheten. Med den här studien vill författarna bidra till en ökad kunskap om hur 
det är att leva med ADHD och på så sätt förbättra vården av denna patientgrupp. Med 
vården avses i detta fall all typ av sjukvård då denna patientgrupp finns i de flesta olika 
vårdkontexter.  
 
 
BAKGRUND 

Vad är ADHD? 
Läkemedelsverket (2014, s. 1083) skriver att ADHD är en relativt vanlig diagnos då 
cirka var femte patient inom allmänpsykiatrin uppfyller diagnoskriterierna. Statens 
beredning för medicinsk utvärdering (SBU 2013, s. 73) beskriver i en litteraturöversikt 
olika diagnoskriterier och diagnossystem för ADHD. I litteraturöversikten tas två 
stycken diagnossystem upp som är aktuella vid diagnostik inom psykiatrin, International 
Classification of Disorders, version 10 (ICD-10) och Diagnostic and Statistical Manual, 
version IV (DSM-IV). ICD-10 har utformats av World Health Organisation (WHO) och 
DSM-IV kommer från American Psychological Association (APA). SBU (2013, ss.44-
45) citerar i litteraturöversikten diagnoskriterier för ADHD enligt ICD-10, se bilaga 1.  
 
Begreppet ADHD har omdebatterats världen över. Det som har diskuterats är bland 
annat om diagnosen överhuvudtaget finns samt om orsakerna till uppkomsten av ADHD 
beror på sociala faktorer eller om de är medfödda (Brante 2006, s. 98). Kärfve menar att 
ADHD beror på sociala faktorer så som uppväxten under barndomen. Hon kritiserar 
därför Christopher Gillbergs forskning som indikerar att ADHD enbart beror på 
ärftlighet och hjärnskada (Kärfve 2001, ss. 96-99). Almer och Mandel Sneum har 
genom tolkning av olika studier kommit fram till att uppkomsten av ADHD beror på 
både genetiska och miljömässiga faktorer. Faktorerna samspelar med varandra på ett 
komplext sätt och kommer till uttryck i olika symtombilder. Almer och Mandel Sneum 
beskriver även dopaminhypotesen som en neurobiologisk faktor vid ADHD. Det 
innebär att patienter med ADHD antas ha en obalans i sitt dopamin - och 
noradrenalinsystem. Neurobiologin bakom ADHD är ännu inte fullständigt kartlagd 
men det finns evidens som styrker vissa hypoteser (Almer & Mandel Sneum 2012, s. 
35,43). Wickens och Tripp nämner dopaminteorin i sin litteraturöversikt. De beskriver 
att en del symtom vid ADHD beror på obalans i dopaminbanorna (Wickens & Tripp 
2009, s. 584). Författarna i denna studie kommer inte att ta någon ställning till orsakerna 
till ADHD.  
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Att leva med ADHD 
I Socialstyrelsens kunskapsöversikt om ADHD beskrivs olika konsekvenser som 
diagnosen medför i det vardagliga livet. ADHD har en påverkan på hela personens liv 
vilket innebär att bland annat självbilden och personens utveckling påverkas i hög grad. 
Det är därför viktigt att personer med ADHD blir bemötta av sin omgivning på ett sätt 
där hänsyn tas till deras förutsättningar. Omgivningen spelar en stor roll för att 
symtomen inte ska få övertaget och ha en negativ inverkan på personens liv. De primära 
symtomen som präglar diagnosen är problem med uppmärksamhet och impulsivitet 
(Kadesjö & Mossler 2004 ss. 11-12). Riksförbundet Attention (2015) beskriver på sin 
hemsida hur symtomen hos personer med ADHD kan yttra sig. De beskriver 
impulsivitet, överaktivitet och uppmärksamhetsproblem som kärnsymtom. 
Uppmärksamhetsproblematik kan yttra sig genom att personen har svårigheter med att 
koncentrera sig, minnesproblematik samt svårigheter med att slutföra åtaganden som 
inte är av intresse för personen. Svårigheter med impulsivitet kan yttra sig genom 
känsloutbrott, nedsatt förmåga att hantera ostrukturerade situationer samt oförmåga att 
lyssna på andra människor. Överaktivitetsproblematiken kan yttra sig genom att 
personen är rastlös, har svårigheter att anpassa aktivitetsnivån till situationen samt blir 
extremt utmattad stundtals. Läkemedelsverket (2014, s. 1083) beskriver att ADHD 
yttrar sig något annorlunda hos vuxna patienter än hos barn, då fysisk överaktivitet 
ersätts av en känsla av rastlöshet. Andra symtom som är vanliga hos vuxna med ADHD 
är nedstämdhet samt pendlande stämningsläge. Almer och Mandel Sneum (2012, ss. 27-
28) menar att det finns två olika grupper av vuxna människor med ADHD. Den ena 
gruppen är människor som fick diagnosen som barn, medan den andra gruppen är 
människor som diagnostiserats i vuxen ålder. När diagnostiseringen sker i vuxen ålder 
krävs det att symtomen börjat i barndomen. Almer och Mandel Sneum hävdar också att 
symtomen kan yttra sig på annorlunda sätt i vuxen ålder och det kan därför vara svårt att 
diagnostisera ADHD hos vuxna. 
 

Behandling 
Tidigt i behandlingen är det viktigt att erbjuda psykoedukation, vilket innebär att 
patienten och anhöriga informeras om diagnosen och dess innebörd. Psykoeduktion 
innefattar bland annat information om symtom, samsjuklighet, heriditet och 
behandlingsalternativ. Genom att få information om ADHD kan patienten uppleva en 
trygghet och relationer till anhöriga kan förbättras då en djupare förståelse för 
symtomen erhålls (Kooij, JJ. Bejerot, Blackwell, Caci, Casas-Brugué, Carpentier, 
Edvinsson, Fayyad, Foeken, Fitzgerald, Gaillac, Ginsberg, Henry, Krause, Lensing, 
Manor, Niederhofer, Nunes-Filipe, Ohlmeier, Oswald, Pallanti, Pehlivanidis, Ramos-
Quiroga, Rastam, Ryffel-Rawak, Stes, & Asherson 2010, s. 12). Vad gäller 
farmakologisk behandling vid ADHD är de aktuella läkemedlen metylfenidat, 
amfetamin och atomoxetin. Det är vanligast att börja behandlingen med metylfenidat 
men om detta inte har god effekt kan atomoxetin läggas till i behandlingen. Amfetamin 
används i sista hand om de andra preparaten inte har tillräckligt god effekt 
(Läkemedelsverket 2014, s. 1080). Enbart farmakologisk behandling är sällan tillräcklig 
för att behandla de olika symtom som personer med ADHD lever med. I tillägg bör 
behandlingen fokusera på att patienten lär sig att acceptera sin diagnos, träna sin 
organisationsförmåga, försöka utföra en sak i taget, lära sig att hantera svårigheter 
relaterade till jobb och relationer samt att förstå känslomässiga reaktioner som är 
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relaterade till diagnosen. Olika former av terapi kan tillämpas i behandlingen av ADHD 
i kombination med farmakologisk behandling. Familjeterapi kan vara ett alternativ vid 
relationsproblematik eller om personen har låg självkänsla. Kognitiv beteendeterapi har 
även det visat sig vara effektiv vid behandling av ADHD och samsjuklighet (Kooij et al. 
2010, s. 14).  

 

Samsjuklighet 
I en studie av Fasmer, Gillberg, Haavik och Halmoy (2009, ss. 179-181) framkommer 
det att samsjuklighet kan förekomma vid ADHD. De beskriver i studien att en del 
patienter med ADHD även har problem med alkoholmissbruk, depression och ångest. 
Almer och Mandel Sneum (2012, s. 28) menar att samsjukligheten är hög för personer 
med ADHD. Det finns en hög komorbiditet mellan ADHD och missbruk och detta antas 
bero på den höga samsjukligheten med uppförandestörning som finns. Almer och 
Mandel Sneum (2012, ss. 95-96, 102) betonar att komorbiditeten vid ADHD kan 
försvåra diagnostiken, prognosen och behandlingen. Komorbiditeten kan innebära 
allvarliga konsekvenser för personen och eventuell feldiagnostisering. Goossens, 
Kronenberg, Slager-Visscher, van Achterberg och van den Brink (2014, s. 4) har i sin 
studie intervjuat personer med ADHD och missbruksproblematik. Resultatet visar att 
personer med ADHD kan uppleva sina känslor och tankar som ett inre kaos. De 
intervjuade personerna uppger att detta känslomässiga kaos gör att de inte kan hantera 
sin impulsivitet vilket leder till att de missbrukar olika substanser.  
 

Livsvärld 
Dahlberg och Segesten (2010, ss. 126-128) menar att livsvärlden är hur varje unik 
individ erfar och förstår sig själv och omvärlden. Den är därför högst personlig och unik 
för varje människa. Vårdare bör ha livsvärldsteorin som grund för sitt vårdande för att 
kunna förstå hur patientens hälsa och välbefinnande ska kunna främjas. Det innebär att 
vårdaren kan få reda på vad hälsa och välbefinnande betyder för varje unik individ och 
hur just den personen upplever sin situation. Hälsa, välbefinnande, sjukdom och lidande 
utspelar sig i och genom livsvärlden och vårdandet bör därför alltid börja i patientens 
livsvärld. Dahlberg (2014, s. 53) beskriver livsvärldsteorin som en teori vilken kan 
användas för att förstå hur det är att leva med en sjukdom samt att den kan vara 
användbar vid utforskandet av patienters och närståendes upplevelser, tankar och 
känslor gällande sin hälsa och vård. 

 

Lidande 
Ett vårdlidande är något som uppkommer till följd av vårdens insatser eller brister i 
dessa insatser. Vårdlidandet kan uppkomma till följd av hur verksamheten är utformad 
och det kan resultera i ett lidande för patienten. Att inte bli sedd i sin nya livssituation 
eller inte få den behandling som krävs för att dämpa symtom kan innebära ett 
vårdlidande för patienten. Att bli dömd till följd av de handlingar som personer har 
utfört för att hamna i den situation de är i kan resultera i andra former av lidande som är 
svåra att ta sig ur. Om patienter blir dömda för sina handlingar kan det resultera i en 
känsla av skam. Genom att bemöta människor där de befinner sig och att se människor 
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som en helhet kan lidandet förebyggas (Eriksson 1994 se Wiklund 2003, ss. 104-108). 
Dahlberg och Segesten beskriver vårdlidande som något som kan uppstå ur 
vårdrelationen om det finns brister i bemötandet från vårdpersonalen. Vidare beskrivs 
att patienten kan känna en maktlöshet i vårdrelationen vilket även det kan resultera i ett 
vårdlidande.  Vårdrelationen är ojämn och patienten är beroende av relationen till 
vårdaren vilket kan medföra en känsla av att inte ha kontroll och en känsla av utsatthet. 
Vårdandet kan följa utsatta rutiner i stället för att anpassas till den enskilde individen 
vilket i sig kan medföra att ett vårdlidande i form av att vårdarens behov går före 
patientens (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 215-219). Livslidande och sjukdomslidande 
är två andra former av lidande som Wiklund (2003, s. 108) väljer att benämna. 
Livslidandet berör hela människans existens och blir ofta påtagligt då människan blir 
sjuk. Sjukdomslidandet är det lidandet som uppkommer till följd av sjukdomen och dess 
symtom som begränsar människan på olika sätt.  
 
Wiklund (2003, s. 111-114) menar att lidandet kan ha en stark korrelation till känslor av 
skam. Skammen kommer som följd av en kränkt värdighet och människan kan välja att 
antingen möta de känslor av skam som uppstått eller att fly från känslan. Skammen kan 
göra att människan drar sig undan eller utvecklar strategier för att inte möta skammen. 
Om vårdpersonal anstränger sig för att upprätthålla en god vårdrelation kan lidandet 
bekräftas och en förståelse för skammen utvecklas. Patientens värdighet kan då 
återupprättas och en känsla av att vara betydelsefull kan infinna sig.   
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Personer med ADHD har olika symtom till följd av sin diagnos vilka kan leda till att de 
missuppfattas av sin omgivning. Det är av stor vikt att få kunskap om hur det är att leva 
med ADHD för att kunna bemöta individerna på ett adekvat sätt. Denna patientgrupp 
riskerar annars att bemötas av ett förhållningssätt i vården som inte tar hänsyn till 
människan bakom diagnosen. Okunskap om diagnosen hos vårdpersonal kan leda till att 
deras förförståelse präglar vårdandet av personer med ADHD. Genom att ta reda på hur 
människor med ADHD upplever hur det är att leva med diagnosen kan man få en ökad 
kunskap och därmed bidra till en bättre vård. I dagsläget finns det en begränsad mängd 
forskning som fokuserar på den subjektiva upplevelsen av att leva med ADHD. I och 
med att ADHD är en diagnos som ofta ställs under barndomen finns det även begränsat 
med forskning som belyser hur vuxna, unga vuxna och ungdomar med ADHD upplever 
hur det är att leva med diagnosen.  
 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva personers upplevelser av att leva med ADHD ur ett 
livsvärldsperspektiv.  
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METOD 
Det här är en litteraturöversikt inom vårdvetenskap som baseras på vetenskapliga 
artiklar. Författarna har använt sig av Fribergs (2012, ss. 135-137, 140-142) 
litteraturöversikt i den aktuella studien. En litteraturöversikt innebär en 
sammanställning av forskning inom ett aktuellt område genom kritisk granskning. 
Analysering av studier och dess kvalitet görs i olika steg som innefattar noggrann 
genomgång av valda studier, samt att söka likheter och skillnader för att slutligen göra 
en sammanställning.  
 

Litteratursökning 
Databaser som användes för att söka fram vetenskapliga artiklar till analysen var: 
Scopus, Cinahl, PsycINFO och Pubmed. Databaserna valdes ut med tanke på det 
aktuella ämnesområdet och är relevanta databaser inom ämnena vård och medicin. För 
att skapa en översikt över forskning inom området gjordes en övergripande första 
sökning där sökorden ADHD och experience användes. För att begränsa sökträffarna 
användes sökorden: ADHD, experience, lived experience, quality of life och adult. Det 
gav fortsatt många träffar och ett brett spektrum av olika typer av studier. Sökordet 
ADHD kombinerades med resterande sökord i olika kombinationer för att få fram 
studier som stämde överens med syftet i litteraturöversikten. Söktermen Attention 
Dificit Hyperactivity Disorder användes också, men med samma resultat som 
förkortningen ADHD. Därför beslutade sig författarna för att fortsätta använda 
förkortningen ADHD. Sökningarna med de här sökorden resulterade i många studier 
vars resultat beskrev föräldrars upplevelse av att ha ett barn med ADHD. Dessa studier 
valde författarna att exkludera då författarna önskar utforska individens egen upplevelse 
av att leva med ADHD. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle handla om vuxna, 
unga vuxna eller ungdomar. Studierna skulle vara peer reviewed, ha engelskt språk och 
författarna valde att begränsa årtalen från 2005 till 2015. Författarna beslutade sig för att 
inte avgränsa sökningarna geografiskt. Författarna valde att söka studier med både 
kvalitativ och kvantitativ ansats för att vara öppna för olika infallsvinklar. I några av 
sökningarna användes trunkering för att bredda sökningen. 
 
Efter den övergripande sökningen kom författarna fram till att sökningarna var i behov 
av att angränsas då fler studier relevanta för resultatet behövdes. Fler sökord 
kombinerades med varandra. Vissa kombinationer genererade inga träffar alls, andra 
kombinationer gav ett överskådligt antal sökträffar. Sökorden som användes vid nästa 
sökning var: ADHD, experience, instability, coping, adult, treatment, coping behavior, 
everyday life och quality of life. Detta genererade i olika antal sökträffar beroende på 
olika kombinationer, det lägsta antalet sökträffar var sex och det högsta antalet 
sökträffar var fyrtioåtta. I databasen PsycINFO avgränsades sökningarna med hjälp av 
verktyg i databasen. Det som avgränsades var ålder och typ av studier. Studier med 
relevans för resultatet valdes ut och granskades. I bilaga 2 redovisas endast de sökningar 
som gav resultat. Sökningar med noll träffar eller där ingen artikel valts ut till studien 
redovisas inte.  
 



 6 

Litteraturanalys 
För att granska studiernas kvalitet användes Fribergs granskningsmall för kvalitativa 
och kvantitativa studier (Friberg 2012, ss. 138-141). Till en början lästes valda studier 
översiktligt för att senare läsas mer grundligt ett flertal gånger av båda författarna. Detta 
för att skapa en helhetsbild och utläsa skillnader och likheter i de olika studierna. Efter 
att de utvalda studierna granskats noggrant av båda författarna påbörjades en 
tankeprocess om vilka gemensamma teman som kunde utläsas. Resultatet blev flera 
teman och underteman som sedan färgkodades. Därefter gick författarna genom alla 
studiers resultat igen och markerade utvalda delar med färg relaterat till de olika teman 
som hade framkommit. Författarna insåg då att det var för många teman och begränsade 
och ändrade dem till det slutliga resultatet. Under analysprocessen har författarna ändrat 
och omformulerat de teman som framkommit för att de bäst ska beskriva innehållet i 
resultatet. Fyra teman utlästes som redovisas i litteraturöversiktens resultat. De teman 
som har utlästs är ”En kaotisk vardag”, ”Att vara annorlunda”, ”Följder av 
symtomen” och ”Hantering av svårigheter i vardagen”.  
 
 
RESULTAT 
Resultatet redovisas i fyra huvudteman och nio underteman. Dessa presenteras nedan i 
figur 1. 
 

Huvudteman Underteman 

En kaotisk vardag • Oförmågan att strukturera och 
organisera 

• Det känslomässiga kaoset 
Att vara annorlunda • Skuld, skam och stigmatisering 

• Påverkan på självkänslan och 
självbilden 

• Utanförskapet 
Följder av symtomen • Risktagandet 

• Ett annat lidande 
Hantering av svårigheter i 
vardagen 

• Strategier för att fungera i livet 
• Obeslutsamheten kring behandlingen 

 

Figur 1. Innehåller resultatets huvudteman och underteman.  
 

En kaotisk vardag 
Oförmågan att strukturera och organisera 
Informanterna uttrycker att det upplevs som ett inre kaos i deras huvud och att detta 
påverkar varenda aspekt av livet. Svårigheter med att organisera och strukturera upp 
olika moment leder till att de inte blir genomförda eller genomförda på ett bristfälligt 
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sätt. Det innebär även svårigheter med att prioritera uppgifter på ett adekvat sätt, 
uppgifter som upplevs som tillfredsställande prioriteras högre än andra vardagliga 
uppgifter som upplevs som icke tillfredsställande.  Detta resulterar ofta i bekymmer vad 
gäller prestation i den akademiska världen, på arbetsplatsen eller i hemmet i form av 
oreda (Matheson, Asherson, Chi Kei Wong, Hodgkins, Setyawan, Sasane, & Clifford 
2013, s. 7; Ek & Isaksson 2013, s. 285). Symtom som hyperaktivitet, impulsivitet och 
ouppmärksamhet kan leda till att personer med ADHD har svårigheter med att 
organisera, planera och fokusera. Detta i sin tur kan även det leda till svårigheter i den 
akademiska världen och på arbetsplatsen. Informanterna uttrycker att de kan bli som 
uppslukade av aktiviteter och glömma omgivningen vilket kan resultera i att de 
glömmer bort tiden och på så sätt ägnar flera timmar åt en och samma aktivitet (Meaux, 
Green & Broussard 2009, ss. 251-252). På grund av bristande organisationsförmåga kan 
personer med ADHD mista sitt arbete då de inte klarar av att genomföra eller slutföra 
sina arbetsuppgifter. Detta är påfrestande för personerna då det kan innebära att de 
behöver flytta till en annan stad för att söka nytt arbete efter ett tag (Toner, O´Donoghue 
& Houghton 2006, s. 253). Oförmåga att slutföra olika saker innebär att projekt byggs 
på hög och detta leder till att personer med ADHD inte vet i vilken ände de ska börja. 
Nedsatt minne bidrar även till att det är svårt att slutföra saker eftersom att personerna 
glömmer av vad de har för uppgifter. Det kan vara mycket svårt för personer med 
ADHD att hålla ordning på olika saker och utifrån kan det ofta uppfattas som att de 
lever i ett kaos, men några informanter menar att de trots det yttre kaoset kan uppleva 
att de har ordning runt omkring sig (Brod, Pohlman, Lasser & Hodgins 2012, s. 
7,12,15).  
 
Problem med hyperaktivitet bidrar till att det blir svårt för personer med ADHD att få en 
struktur i det vardagliga livet. Rastlöshet leder till att de känner ett behov av att göra 
många olika saker och att de har svårt för att sitta stilla. Deltagarna har ofta många 
bollar i luften samtidigt och de har även svårt för att fokusera och hålla uppe 
koncentrationsnivån under längre stunder. Hyperaktiviteten leder till att de inte kan 
fokusera på en sak i taget och olika tankar avlöser varandra. Det kan vara svårt för dem 
att hålla uppe sitt fokus under ett helt samtal (Brod et al. 2012, s. 6). Personer med 
ADHD kan uppleva att de lever ett dubbelliv på grund av det ständiga pendlandet 
mellan en känsla av kaos och att försöka skapa kontroll. Olika händelser som uppfattas 
som känslomässigt påfrestande kan leda till en känsla av förlorad kontroll. Om personer 
med ADHD misslyckas med att slutföra en viktig uppgift eller om livet tar en negativ 
vändning kan en känsla av kaos uppstå. Det kan leda till en negativ spiral som upplevs 
som svår att ta sig ur och därför krävs det att det inte byggs upp för många negativa 
händelser runt personen (Toner, O´Donoghue & Houghton 2006, s. 257,259; Ahlström 
& Wentz, 2014, s. 6).  
 
Flertalet av personerna beskriver att de upplevt svårigheter i skolan när de var yngre. På 
grund av koncentrationssvårigheter blev de lätt uttråkade och lätt störda av olika ljud 
och rörelser vilket ledde till att de hade svårigheter med att sitta stilla och lyssna (Brod 
et al. 2012, ss. 9-10; Toner, O´Donoghue & Houghton 2006, ss. 251-252; Matheson et 
al. 2013, s. 7; Meaux, Green & Broussard 2009, ss. 251-252). 
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Det känslomässiga kaoset 
Informanterna beskriver att starka känslouttryck ibland kan få övertag i vardagen och 
leda till paralys. Känslorna blir överväldigande då personerna upplever svårigheter med 
att hantera känslor som frustration och ilska. Några informanter beskriver att deras 
starka känslouttryck kan leda till ett känslomässigt kaos och störa olika funktioner som 
förmågan att somna (Matheson et al. 2013, s. 7; Skirrow, Ebner-Priemer, Reinhard, 
Malliaris, Kuntsi & Asherson 2014, s. 3575). En studie påvisar skillnader i förmågan att 
kunna förhålla sig till sina känslor och personer med ADHD har visat sig ha ett starkare 
känslouttryck samt lättare att uppslukas av sina känslor än andra. Det har även visats att 
personer med ADHD upplever en högre frekvens av känslor som irritation, ilska och 
frustration (Skirrow et al. 2014, ss. 3575-3576). De starka känslouttrycken kan leda till 
att personer med ADHD tappar kontrollen vilket kan leda till att obekväma situationer 
uppstår (Skirrow et al. 2014, ss. 3575-3576; Ahlström & Wentz 2014, s. 5). 
Hyperaktivitet vid ADHD gör att personerna upplever att det snurrar mycket tankar och 
idéer i huvudet hela tiden vilket leder till att de har svårt för att slappna av. Det leder 
även till att personerna blir trötta och frustrerade då de försöker göra flera saker 
samtidigt (Ahlström & Wentz, 2014, s. 6; Matheson et. al 2013, s. 7).  
 

Att vara annorlunda 
Skuld, skam och stigmatisering 
Informanterna är medvetna om att det finns en stigmatisering kring deras diagnos och 
på grund av skuldkänslor och skamkänslor väljer en del personer med ADHD att inte 
berätta för sin omgivning om sin diagnos. Stigmatiseringen påverkar personernas 
självbild och de menar att det finns en önskan om att vara normal. De informanter som 
fått diagnosen i vuxen ålder beskriver en viss lättnad då de upplever det som en 
förklaring till varför deras beteende skiljer sig från andras. Detta innebär att känslorna 
av skuld och skam som de haft tidigare kan bearbetas (Young et al. 2008, ss. 497-498; 
Toner, O´Donoghue & Houghton 2006, s. 257). Det är vanligt att personer med ADHD 
har en känsla av att vara annorlunda, detta yttrar sig till exempel genom en känsla av att 
aldrig passa in i olika sammanhang samt att de känner sig konstiga (Brod et al. 2012, s. 
8; Toner, O´Donoghue & Houghton 2006, s. 252).  
 

Påverkan på självkänslan och självbilden 
Människor med ADHD kan uppleva att de inte duger, bland annat i situationer som 
präglas av de symtom de har till följd av diagnosen (Ahlström & Wentz 2014, s. 45). En 
del personer med ADHD jämför sig med människor som inte har diagnosen vilket leder 
till en lägre självkänsla och ett lidande då de känner att de inte når upp till de krav som 
ställs. Den låga självkänslan kan uppfattas som handikappande eftersom yttre faktorer 
har en stor inverkan på hur de uppfattar sig själva, motgångar leder till att informanter 
överanalyserar sig själva för att kunna ändra på sig (Brod et al. 2012, ss. 7-10). 
Informanterna behöver arbeta med att bygga upp sitt självförtroende och många 
uttrycker att de hatar sig själva på grund av att de känner sig misslyckade i livet till följd 
av diagnosen. Personerna uttrycker att de hela tiden får arbeta med olika svårigheter 
som uppkommer till följd av diagnosen, som impulshantering eller att förebygga 
känsloutbrott, men att detta många gånger kan vara svårt att lyckas med vilket i sin tur 
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leder till en lägre självkänsla. Det kan också leda till att de tappar tron på sig själva och 
tron på att de kan bemästra dessa svårigheter i framtiden (Toner, O´Donoghue & 
Houghton 2006, s. 253,258). Personer med ADHD uttrycker att människor i deras 
omgivning ofta påtalar deras brister och att de inte kan bete sig på ett visst sätt vilket i 
längden påverkar självbilden då de inte längre tror på sig själva utan istället börjar 
lyssna på människorna i deras omgivning. Frustrationen över att inte kunna bete sig 
normalt i sociala sammanhang gör att informanterna får en låg självkänsla och försöker 
förbättra de områden som andra människor påtalar att de brister inom (Young et al. 
2008, ss. 495-497).  

 
Utanförskapet 
Några av informanterna berättar om svårigheter med att få vänner under skoltiden och 
beskriver en ensamhet till följd av detta. Deras vardag innehöll ofta bråk med andra 
barn och det var vanligt att de blev retade. Svårigheter med relationer till andra 
människor kan leda till en oro hos personer med ADHD, en oro över att tappa 
kontrollen (Ahlström & Wentz 2014, ss. 4-6; Brod et al. 2012, ss. 6-9). Informanter 
påtalar även ett slags utanförskap inom familjen och de beskriver att de känner sig 
annorlunda än andra familjemedlemmar. Detta kan leda till en känsla av isolering och 
en känsla av att inte vara en del av sin familj. Informanterna nämner problematiken med 
vänskapsrelationer i skolan och beskriver att svårigheterna med interaktionen med andra 
människor kan resultera i att de gör sig till för att passa in (Young et al. 2008, s. 495; 
Toner, O´Donoghue & Houghton 2006, ss. 252-253).  På grund av impulsiviteten kan 
personerna uppfattas som störande i sociala sammanhang då de kan kasta ur sig 
meningar och avbryta i samtal utan att tänka sig för. Det kan få konsekvenser så som 
nedstämdhet då detta inte är socialt accepterat och andra människor reagerar negativt. 
Symtom som irritabilitet, impulsivitet och glömska bidrar alla tre till missförstånd och 
påverkar direkt olika relationer, både privata och yrkesmässiga (Brod et al. 2012, s. 
7,14; Toner, O´Donoghue & Houghton 2006, s. 252,255; Matheson et al. 2013, s. 7; 
Meaux, Green & Broussard 2009, s. 251). Till följd av olika symtom kan 
vänskapsrelationerna påverkas negativt. Flertalet av informanterna beskriver att de har 
få nära vänner, men lätt för att skapa en ytlig kontakt med människor (Brod et al. 2012, 
s. 14; Meaux, Green & Broussard 2009, s. 251). Informanterna i en studie menar att det 
kan vara enklare att skapa ett socialt nätverk via internet istället för i verkligheten (Ek & 
Isaksson 2013, s. 287).   
 

Följder av symtomen 
Risktagandet 
Personer med ADHD tenderar att försätta sig i riskfyllda situationer. Situationer som 
beskrivs är bland annat kopplade till att få adrenalinkickar. Några informanter beskriver 
att dessa beteenden började redan i barndomen då de tog sig an varenda utmaning som 
gavs oavsett vilken konsekvens det kunde få. Det var till exempel saker som att lägga 
sig på en tågräls, snatteri eller att rymma hemifrån mitt i natten. I vuxen ålder handlar 
det om utförandet av extremsporter, bland annat olika motorsporter. (Toner, 
O´Donoghue & Houghton 2006, s. 256; Brod et al. 2012, ss. 6,10-11). Rökning och 
alkohol används i stor utsträckning för att hantera symtomen som ADHD medför. Det 
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får bland annat deltagarna att slappna av, att glömma sina problem och att fungera bättre 
i sociala sammanhang (Toner, O´Donoghue & Houghton 2006, s. 257; Meaux, Green & 
Broussard 2009, s. 252; Brod et al. 2012, s. 10). Personerna beskriver att de känner sig 
normala när de använder sig av olika droger.  En negativ följd av alkohol eller 
drogmissbruk som beskrivs vara vanligt förekommande är att det kan resultera i att 
personerna sätts i farliga situationer så som slagsmål eller olyckor. Många beskriver att 
de ofta kör fort i trafiken och att deras impulsivitet gör att de tar risker i trafiken. 
Problem med impulsiva inköp och svårigheter med att betala räkningar beskrivs som ett 
vanligt förekommande problem hos deltagarna vilket leder till att de får skulder som de 
inte kan betala (Brod et al. 2012, ss. 6-7,11-12).  
 

Ett annat lidande 
Personer som blivit diagnostiserade med ADHD i vuxen ålder löper en stor risk för att 
feldiagnostiseras vid kontakt med sjukvården för sina symtom. Obehandlade symtom 
kan leda till tillstånd präglade av depression och ångest (Matheson et al. 2013, s. 7; 
Toner, O´Donoghue & Houghton 2006, s. 252). Personerna behandlas då för de 
tillstånden istället vilket innebär att symtomen som uppkommit till följd av deras 
ADHD fortsätter att vara obehandlade. De som blivit diagnostiserade i vuxen ålder 
påtalar ett lidande i form av att känna sig misslyckad och en upplevelse av att inte vara 
som alla andra. Detta kan i sin tur leda till att personen mår psykiskt dåligt och personen 
kan till och med få tankar om att ta sitt liv (Matheson et al. 2013, s. 7). Informanterna 
påtalar ett lidande till följd av att få diagnosen i ett senare skede livet. De beskriver att 
de upplever att tiden innan de fått en diagnos gått förlorad på grund av att livet har 
präglats av problematik som inte varit hanterbar (Young et al. 2008, ss. 497-498; 
Matheson et al. 2013, s. 7). Det är även vanligt att personer som diagnostiserats tidigt i 
livet har problem med depression och ångest. De här tillstånden kan uppstå i olika typer 
av situationer, exempelvis vid situationer där personen upplever någon form påfrestning 
(Ahlström & Wentz 2014, s. 5). 
 

Hantering av svårigheter i vardagen 
Strategier för att fungera i livet 
Kunskap om ADHD leder till självacceptans för deltagarna och förståelse för de 
symtom de har till följd av diagnosen, vardagen blir då enklare att hantera då olika 
strategier för att hantera symtomen kan tillämpas (Toner, O´Donoghue & Houghton 
2006, s. 254; Meaux, Green & Broussard 2009, s. 250). Att ta hjälp av 
familjemedlemmar är inte ovanligt för att strukturera och organisera vardagen (Toner, 
O´Donoghue & Houghton 2006, s. 255; Meaux, Green & Broussard 2009, s. 253; Brod 
et al. 2012, s. 14). Informanterna anser att det är betydelsefullt att ha människor i sin 
omgivning som kan ge bekräftelse, stötta och hjälpa till att erhålla en struktur. Det kan 
till exempel vara någon att studera tillsammans med (Meaux, Green & Broussard 2009, 
s. 252).  
 
Genom att hitta meningsfulla aktiviteter att utföra upplever en del personer med ADHD 
att de kan hantera vardagen och symtomen på ett bättre sätt. Kreativa aktiviteter gör så 
att deltagarna kan hålla uppe ett fokus och känna sig engagerade. Genom att samordna 
olika aktiviteter inom samma område och utföra dessa under ett och samma förlopp kan 
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deltagarna undvika att förlora sitt fokus. Genom att sätta upp mål och delmål med 
vardagliga aktiviteter fann deltagarna engagemang och inspiration och när de uppnått 
målen belönade de sig själva på olika sätt (Ek & Isaksson 2013, ss. 284-285). Att hålla 
sig uppbokade och att ha många schemalagda aktiviteter underlättade för att skapa en 
struktur i vardagen (Meaux, Green & Broussard 2009, s. 253).   Hjälp utifrån anses vara 
betydelsefullt då det kan hjälpa deltagarna att komma igång med ett förfarande som de 
annars inte hade klarat av själva. Uppstarten av aktiviteter anses vara extra besvärlig och 
där är deltagarna i behov av stöttning. Symtomen som ADHD medför kan leda till att 
deltagarna ibland blir så uppslukade av en aktivitet att de glömmer av att äta och sova 
(Ek & Isaksson 2013, s. 286). Deltagarna försöker anpassa sin omgivning för att 
förenkla vardagliga aktiviteter, genom att använda sig av elektronik och att skriva ned 
allting kan de hålla reda på alla olika aktiviteter i vardagen och de hjälper dem att 
komma ihåg det som behöver göras. Genom att strukturera upp olika aktiviteter 
underlättas genomförandet av dem och att ha på förhand bestämda rutiner kring olika 
förfaranden underlättar vardagen (Ek & Isaksson 2013, s. 286; Meaux, Green & 
Broussard 2009, s. 252; Ahlström & Wentz 2014, ss. 6-7). Vardagen underlättas även 
då deltagarna tar en sak i taget och skapar konkreta rutiner (Ahlström och Wentz, 2014, 
s. 6). Det är betydelsefullt för deltagarna att ha ett arbete då de upplever en samhörighet 
med andra och att de är en del av ett större sammanhang (Ek & Isaksson 2013, s. 287). 
Andra sätt att anpassa omgivningen på beskriver informanterna kan vara att fysiskt 
eliminera störande materiella ting för att kunna fokusera på det som är viktigt (Meaux, 
Green & Broussard 2009, s. 253).  En känsla av rastlöshet leder till att deltagarna 
känner att de måste aktivera sig. Idrott eller aktiviteter i naturen är exempel på 
tillvägagångsätt för att hantera överskottsenergi (Toner, O´Donoghue & Houghton 
2006, s. 253). En del beskriver att ADHD helt enkelt är en del av dem och de har lärt sig 
att leva med diagnosen via erfarenheter och misstag. Genom att tala om diagnosen och 
att vara öppen med sin diagnos gentemot andra människor blir den lättare att leva med 
(Meaux, Green & Broussard 2009, s. 250). 
 

Obeslutsamheten kring behandlingen 
Många personer med ADHD anser att läkemedel är effektivt vid behandling av 
symtomen. En del personer upplever dock en del biverkningar vilket resulterar i att de 
inte tar sina läkemedel kontinuerligt (Matheson et al. 2013, ss. 8-9). Fördelar med 
läkemedelsbehandlingen är bland annat att deltagarna upplever att det underlättar 
förmågan att strukturera och fokusera. Läkemedelsbehandlingen uppfattas även ha en 
positiv inverkan på den sociala funktionen vilket anses vara fördelaktigt (Matheson et 
al. 2013, s. 8; Young et al. 2008, ss. 497-498). Läkemedel underlättade förmågan att 
fokusera vilket resulterade i att deltagarna kunde sitta still under längre stunder och att 
koncentrationsförmågan förbättrades (Toner, O´Donoghue & Houghton 2006, s. 255). 
Läkemedelsbehandling gav deltagarna ett nytt hopp om framtiden och fick dem att 
känna sig normala för ett tag. Nackdelar var att läkemedelseffekten inte varade hela 
tiden och deltagarna upplevde det som att människor ansåg att de var störande då de inte 
tog läkemedlen (Young et al. 2008, ss. 497-498). Andra nackdelar med 
läkemedelsbehandlingen beskrivs som en upplevelse av att medicinen gör så att 
personen förlorar sin identitet och de positiva egenskaperna som ADHD medför 
reduceras till exempel som att ha lätt för att träffa nya människor (Matheson et al. 2013, 
s. 8). Informanterna beskriver att de sällan följer den givna ordinationen då de antingen 
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glömmer av att ta sin medicin, eller endast tar den när de själva anser att det är 
nödvändigt (Matheson et al. 2013, s. 9; Meaux, Green & Broussard 2009, s. 252; Brod 
et al. 2012, s. 9). Innan deltagarna i en studie hade fått sin diagnos valde de att 
självmedicinera på grund av att de inte kunde hantera de symtom som diagnosen 
medförde. När de väl fått diagnosen upplevde många att de kunde sluta självmedicinera 
på grund av den erhållna läkemedelsbehandlingen (Toner, O´Donoghue & Houghton 
2006, s. 257).  Läkemedel som enda behandling vid ADHD upplevs inte vara tillräcklig, 
utan fungerar endast i tillägg av annan behandling så som terapi eller psykoeduktion 
(Matheson et al. 2013, s. 8; Young et al. 2008, s. 498).  
 
 
DISKUSSION 

Resultatsammanfattning 
Litteraturöversikten resulterade i att fyra huvudteman uppkom. Personer med ADHD 
upplever en del hinder i det vardagliga livet till följd av symtomen. Dessa hinder 
begränsar personerna i flera olika avseenden. Symtomen bidrar till att personerna 
upplever att de är annorlunda vilket leder till en känsla av utanförskap. Många personer 
med ADHD är medvetna om att det finns en stigmatisering kring diagnosen och detta 
medför att de upplever skamkänslor och att de försöker dölja sin diagnos. Tillsammans 
resulterar detta i att personerna ofta har en negativ självbild och självkänsla. Det är 
vanligt att personer med ADHD lider av psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. För 
att hantera symtomen som diagnosen medför utvecklar personerna olika strategier som 
underlättar livet.  
 

Metoddiskussion  
Författarna önskar beskriva upplevelsen av att leva med ADHD och en empirisk studie 
med intervjuer hade kunnat undersöka upplevelsen på ett djupare plan. På grund av 
tidsbegränsning valde författarna att genomföra en litteraturöversikt som baseras på 
tidigare forskning med kvalitativ och kvantitativ metodik. Främst användes kvalitativa 
studier i beskrivningen om upplevelsen av att leva med ADHD då de är mer 
beskrivande avseende upplevelsen. Författarna valde att inkludera kvantitativa studier 
på grund av att de kan bidra med information i form av påvisandet av skillnader mellan 
personer med ADHD och personer som inte har ADHD.  
 
Då syftet med studien är att utforska den subjektiva upplevelsen av att leva med ADHD 
valde författarna att använda sig av ett livsvärldsperspektiv. Det innebär att författarna 
fokuserade på individens eget perspektiv och upplevelse av diagnosen och dess 
symtom. Det aktuella området är inte väl utforskat ur ett individperspektiv vilket 
resulterade i få användbara studier till resultatdelen i litteraturöversikten. Trots att 
endast åtta artiklar påträffades som stämde överens med studiens syfte menar författarna 
att det är tillräckligt för att få en förståelse för den subjektiva upplevelsen av att leva 
med ADHD. 
 
Författarna valde att inkludera studier från 2005 till 2015 för att få med så många 
studier som möjligt med relevans för studiens syfte. Det finns en medvetenhet om att 
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detta är ett stort tidsspann och att det kan ha påverkat studiens resultat då kunskap om 
diagnosen utvecklas kontinuerligt. Trots ett stort tidsspann vill författarna hävda att 
upplevelsen av att leva med ADHD inte skiljer sig avsevärt mycket åt i de funna 
studierna. Studier från hela världen inkluderas i studien och författarna är medvetna om 
att kulturella skillnader samt skillnader i behandling kan föreligga. Detta kan påverka 
upplevelsen hos individen och därmed ha en inverkan på resultatet. Det finns en 
medvetenhet om att upplevelsen av att leva med ADHD kan variera sig beroende på 
ålder. Trots detta valde författarna att inkludera studier med både unga vuxna, vuxna 
och ungdomar för att få en djupare förståelse för diagnosen och dess symtom. De yngsta 
informanterna i studierna som inkluderades i resultatet i den här studien var femton år 
men de flesta informanterna var arton år och äldre.  

 

Resultatdiskussion 
I studiens resultat framkommer det att personer med ADHD har många olika typer av 
problematik som de ständigt får handskas med i det vardagliga livet och detta leder ofta 
till ett lidande. Lidandet kan uppkomma som följd av svårigheter med interaktion i 
sociala sammanhang och en rädsla för att bli dömd av omgivningen då det finns en 
stigmatisering kring diagnosen. Personerna kan även uppleva ett lidande i och med den 
låga självkänsla som vanligen förekommer vid jämförelse med andra människor som 
inte har ADHD. Hur kan vårdpersonal då hjälpa till med att lindra lidande för personer 
med ADHD? 
 
Det är viktigt att vårdpersonal respekterar patienternas värdighet. Genom att se 
patienten som en unik individ samt lyssna på vad patienten berättar kan vårdpersonal 
bekräfta patienten och patientens lidande. Det är även av stor vikt att patienterna blir 
sedda som unika individer och tagna på allvar. Annars riskerar patienten att vårdas 
utifrån den stigmatisering som informanterna påtalar finns inom psykiatrisk vård. Det är 
viktigt att hjälpa patienten med att reducera skamkänslor för att lindra lidandet de 
medför. Detta kan göras genom att vårdpersonal försöker förstå patientens lidande och 
inte är dömande i vårdrelationen (Schröder & Ahlström 2004, ss. 206-207; Schröder, 
Ahlström & Wilde Larsson 2006, ss. 96-97). Som sjuksköterska är det viktigt att ha 
detta i åtanke i mötet med personer med ADHD. Det är av stor vikt att få till en 
vårdande relation i tidigt skede för att kunna hjälpa patienten med dennes lidande. Detta 
för att patientens skuldkänslor och skamkänslor inte ska leda till att personen begränsar 
sig i sitt vardagliga liv. Stigmatisering av diagnosen kan antas få följder som att 
personen drar sig undan och isolerar sig. Detta i sin tur skapar ytterligare känslor av 
skam och skuld och kan tänkas leda till en ond spiral. Vårdpersonalen har en mycket 
viktigt del i att hjälpa patienten med detta genom att bekräfta personen och inte låta sin 
förförståelse prägla bemötandet i vårdandet av personer med ADHD.  
 
Litteraturöversiktens resultat visar på olika konsekvenser till följd av symtomen som 
ADHD medför. Personens vardag präglas av ett kaos på olika sätt som kan påverka 
relationerna till andra människor och prestationen i skolan eller på arbetet negativt. 
Detta är i linje med vad informanterna i Walker-Noack, Corkum, Elik och Fearons 
studie uppger. De nämner bland annat att de har problem med att koncentrera sig vilket 
medför svårigheter i skolan. Informanterna tar även upp att de har problem med 
relationerna inom familjen där de ofta upplever att de blir orättvist behandlade på grund 
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av sin diagnos (Walker-Noack, Corkum, Elik & Fearon 2013, ss. 202-204). Då många 
personer med ADHD upplever livet som kaotiskt är det av stor vikt att vårdpersonal 
fungerar som en trygghet i relationen. Det är viktigt att sjuksköterskan vågar stå kvar 
och inte ger upp på personen. Vårdpersonalen bör arbeta för att personen ska kunna 
känna en tillit till personalen för att skapa ett rum där personens kaos kan tillåtas. 
Schröder, Ahlström och Wilde Larsson (2006, s. 97) kommer i sin studie fram till att 
tillit är viktigt i vårdrelationen för att patienten ska våga öppna sig och berätta om sina 
problem. Informanterna menar att det är viktigt för att kunna lita på att det som berättas 
tas om hand om på ett bra sätt.  
 
En annan intressant aspekt i upplevelsen av att leva med ADHD är att en studie som 
inkluderades i resultatet tog upp frågan om personerna ville att det skulle finnas ett 
botemedel mot ADHD. Några av informanterna i denna studie var ambivalenta gällande 
detta då det framkom att symtomen som ADHD medför inte endast var negativa. De 
beskrev bland annat att hyperaktiviteten medförde att de var effektiva. En annan positiv 
egenskap som de beskrev var att de var kreativa och inte kände sig hämmade i olika 
sammanhang (Brod et al. 2012, s. 16). Detta stämmer överens med det som 
informanterna i en annan studie beskriver. De menar att ADHD medför en del positiva 
egenskaper, bland annat ökad energi och en känsla av att vara unik (Walker-Noack et al. 
2013, ss. 199-200).  Som sjukvårdspersonal är det viktigt att vara medveten om de 
positiva aspekterna av att leva med ADHD och att symtomen inte nödvändigtvis 
behöver uppfattas som negativa av patienten. Det är därför nödvändigt att 
sjuksköterskan sätter sin förförståelse åt sidan i mötet med patienten för att inte döma 
denne utifrån sina egna värderingar. Vårdandet av patienter med ADHD bör utgå från 
patientens livsvärld för att den ska vara av god kvalitet. Detta kan göras genom att en 
öppenhet får prägla vårdandet och att hänsyn tas till att alla individer är unika.  
 
Som sjuksköterska möter du alla olika patientgrupper i de olika vårdkontexterna. 
Bemötandet bör alltid präglas av en öppenhet och en ödmjukhet i mötet med en 
medmänniska. Det är inte möjligt att kunna allt om alla diagnoser, men det ingår i 
sjuksköterskans ansvar att söka den kunskap som krävs samt informera medarbetare om 
kunskapen för att omvårdnaden av den unika personen ska bli så bra som möjligt. Enligt 
Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan kritiskt granska rutiner på arbetsplatsen samt 
söka den information som krävs för en god omvårdnad. Vidare ska sjuksköterskan ha 
förmåga att utbilda och handleda medarbetare (Socialstyrelsen 2005, s. 13).  
 
Sjuksköterskan bör vara medveten om stigmatiseringen kring ADHD för att den inte ska 
prägla vårdandet och bemötandet av patienten. I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning 
för sjuksköterskor (2005) framkommer det att sjuksköterskan ska kunna 
uppmärksamma och lindra lidande genom att tillämpa för individen lämpliga åtgärder 
(Socialstyrelsen 2005, s. 11). Det har framkommit att lindra lidande är en central del i 
vårdandet av personer med ADHD då de kan uppleva olika typer av lidande som yttrar 
sig i på olika sätt i livet. Genom att få patienten att känna tillit kan denne uttrycka tankar 
och känslor och om sjuksköterskan bekräftar dessa kan lidandet lindras.  
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SLUTSATSER 
Resultatet i litteraturöversikten visar att personer med ADHD har många svårigheter i 
livet till följd av de symtom som diagnosen medför vilket yttrar sig på olika sätt i olika 
sammanhang. Detta är något som sjuksköterskan måste vara medveten om för att vården 
ska tillgodose den här patientgruppens behov. Av resultatet i studien dras slutsatsen om 
att upplevelsen av att leva med ADHD varierar i stor utsträckning med vissa 
gemensamma nämnare. Det är därför viktigt att vården för de här personerna 
individanpassas och alltid utgår från den unika patientens livsvärld.  
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BILAGA 1 
Diagnoskriterier enligt ICD-10 citerade av SBU (2013 ss. 44-45). 
 
Hyperkinetiskt syndrom 
Diagnosen kräver definitiv förekomst av onormala nivåer rörande ouppmärksamhet, 
hyperaktivitet och rastlöshet, som genomgående finns i olika situationer och 
stadigvarande över tid, och inte orsakas av andra störningar såsom autism eller affektiva 
sjukdomar.  

G1.  Ouppmärksamhet. Åtminstone sex av de följande symtomen rörande 
ouppmärksamhet har funnits stadigvarande under minst sex månader till den grad att de 
är maladaptiva och oförenliga med barnets utvecklingsnivå.  

1. misslyckas ofta med att uppmärksamma detaljer eller gör slarvfel i 
skolarbetet, på arbetet eller andra aktiviteter   

2. misslyckas ofta att vidmakthålla uppmärksamheten på uppgifter eller i lek   

3. tycks ofta inte lyssna på vad som sägs till honom eller henne   

4. misslyckas ofta med att fullfölja instruktioner eller att avsluta skol-  arbetet, 
monotona uppgifter eller skyldigheter på arbetet (inte pga  opposition 
eller oförmåga att förstå instruktioner)   

5. har begränsning i förmågan att organisera uppgifter och aktiviteter   

6. undviker ofta och ogillar starkt uppgifter, såsom hemläxor, som är  m entalt 
krävande   

7. tappar ofta bort saker som behövs för vissa uppgifter eller aktiviteter, såsom 
meddelanden från skolan, pennor, böcker, leksaker eller  verktyg   

8. blir lätt distraherad av yttre stimuli   

9. är ofta glömsk i dagliga aktiviteter 

G2.  Hyperaktivitet. Åtminstone tre av följande symtom rörande hyperaktivitet har 
funnits stadigvarande under minst sex månader till den grad att de är maladaptiva och 
oförenliga med barnets utvecklingsnivå.  

10. pillar ofta med händer eller fötter eller skruvar sig på stolen   

11. lämnar stolen i klassrummet eller i andra situationer där det förväntas att man 
sitter still   

12. springer ofta omkring eller klättrar omåttligt i situationer som är olämpliga 
(hos ungdomar och vuxna kan enbart känsla av rastlös- het finnas)  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13. är ofta onödigt högljudd under lek eller har svårigheter att vara tyst under 
fritidsaktiviteter   

14. uppvisar ett ständigt mönster av omåttlig motorisk aktivitet som i princip inte 
modifieras av sociala omständigheter eller krav 

G3.  Impulsivitet. Åtminstone ett av följande symtom rörande impulsivitet som har varat 
under minst sex månader till den grad att de är maladaptiva och oförenliga med barnets 
utvecklingsnivå.  

15. Svarar ofta på frågor innan frågan ställts klart   

16. kan inte vänta på sin tur i lekar eller gruppaktiviteter   

17. avbryter eller tränger sig på andra (t ex lägger sig i andras konversation eller 
lek)   

18. pratar ofta mycket fast det är olämpligt för situationen 

G4.  Debut av störningen senast vid sju års ålder.   

G5.  Genomgripande. Kriterierna ska passa i mer än en enskild situation, t ex 
kombinationen ouppmärksamhet och hyperaktivitet ska finnas både hemma och i 
skolan, eller både i skolan och någon annanstans där barnet kan observeras, såsom på en 
klinik. (Belägg för att detta förekommer kräver i regel information från mer än en källa; 
föräldrars rapport från beteendet i klassrummet är t ex sällan tillförlitlig.)    

G6.  Symtomen G1–G3 orsakar kliniskt signifikant lidande eller funktions- nedsättning 
socialt, i skolan eller i arbete.   

G7.  Störningen uppfyller inte kriterier för autismspektrum (F84.-), manisk episod 
(F30.-), depressiv episod (F32.-) eller ångeststörning (F41.-).   

(SBU 2013, ss. 44-45). 
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BILAGA 2 
Figur 2. Sökprocessen. 
 
Databas Sökord Antal träffar Lästa abstract Utvalda 

artiklar 
PsycINFO ADHD AND 

coping behavior 
38 3 1 

PsycINFO ADHD AND 
coping 

48 4 2 

PsycINFO ADHD, AND 
everyday life   

45 5 1 

PubMed ADHD AND 
adult AND 
quality of life 
AND 
experience 

14 2 1 

Cinahl ADHD AND 
experience 
AND adult 

22 3 1 

Scopus ADHD AND 
adult AND 
treatment AND 
quality of life 
AND 
experience*  

21 2 1 

PubMed  ADHD AND 
experience 
AND instability 

6 1 1 
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BILAGA 3 
Figur 3. Översikt över analyserade studier.  
 
Titel, författare, 

tidskrift och årtal 
Perspektiv Syfte Metod Resultat 

Difficulties in 
everyday life: 
Young persons 
with attention-
deficit/hyperactivit
y disorder and 
autism spectrum 
disorders 
perspectives. A 
chat-log analysis 
 
Ahlström, B. H. 
och Wentz, E.  
 
International 
Journal of 
Qualitative studies 
on health and well-
being 
 
2014 

Patientpersp
ektiv 

Syftet är att 
beskriva hur 
unga personer 
med ADHD 
och ASD 
upplever sitt 
liv. 

Kvalitativ 
metod. 12 
personer 
deltog (15-26 
år gamla) 
bortfall på två 
personer. Data 
analyserades 
med hjälp av 
Kippendorfs 
kvalitativa 
innehållsanalys 
för att 
identifiera 
teman och 
subteman.    

Analysen 
resulterade i två 
teman: ”kämpa i 
en vardag levd i 
sårbarhet” och 
”kampen för att 
finna sitt eget 
liv”. 

Comparison of the 
burden of illness 
for adults with 
ADHD across 
seven countries: a 
qualitative study 
 
Brod, M., 
Pohlman, B., 
Lasser, R. och 
Hodgkins, P. 
 
Health and Quality 
of life outcomes 
 
2012 

Patientpersp
ektiv 

Syftet är att 
öka förståelsen 
för 
sjukdomsbörda
n för personer 
med ADHD 
som lever i 
olika länder. 

Semistrukturer
ade intervjuer, 
transkriberades 
och kodades 
med hjälp av 
Grounded 
theory. 103 
deltagare, 51 
kvinnor och 52 
män deltog i 
studien. 

4 teman 
identifierades: 
”ADHD och 
medicinsk 
historik”, ”levd 
erfarenhet”, ” 
Påverkan på det 
dagliga livet” 
och 
”Psykologisk 
och social 
påverkan av 
ADHD” 

How adults with 
ADHD get 
engaged in and 
perform everyday 
activities 

Patientpersp
ektiv 

Syftet är att 
belysa hur 
vuxna personer 
med ADHD 
upplever 

Kvalitativ 
metod, 
semistrukturer
ade intervjuer. 
Kvalitativ 

Analysen 
resulterade i tre 
teman med två 
kategorier i 
varje. ”Jag 
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Ek, A och 
Isaksson, G. 
 
Scandinavian 
Journal of 
Occupational 
therapy 
 
2013 
 

engagemang i 
dagliga 
aktiviteter. 

innehållsanalys 
användes efter 
att intervjuerna 
transkriberats. 
12 personer 
deltog, 6 
kvinnor och 6 
män, 21-38 år.  

behöver bli 
inspirerad av 
aktiviteter för att 
bli engagerad” 
och ”jag 
behöver 
stöttning för att 
bli engagerad 
och för att 
kunna hantera 
aktiviteter” samt 
”jag blir 
engagerad om 
jag känner 
gemenskap”. 

Adult ADHD 
patient experiences 
of impaiment, 
service provision 
and clinical 
management in 
England: a 
qualitative study 
 
Matheson, L., 
Asherson, P., Chi 
Kei Wong I., 
Hodgins, P., 
Setayawan, J., 
Sasane, R. och 
Clifford, S.  
 
BMC Health 
Services Research 
 
2013 
 

Patientpersp
ektiv 

Syftet är att 
bättre förstå 
upplevelser 
relaterade till 
vård och 
behandling hos 
vuxna 
patienter med 
ADHD. 

Kvalitativ 
studie, 
semistrukturer
ade intervjuer, 
endast 
personer över 
18 år deltog. 
30 deltagare. 
Intervjuerna 
transkriberades 
och grounded 
theory med 
induktiv metod 
användes.  
Intervjuerna 
kodades och 
kategorier 
utvecklades.   

Fem teman 
identifierades:  
”en motvind: 
utmaning att få 
tillträde till 
tjänster”, 
”ackumulerande 
psykosocial 
belastning och 
effekterna av 
ADHD”, ”Väger 
för och 
nackdelar med 
farmakologisk 
behandling”, 
”upplevda 
värdet av icke 
farmakologisk 
behandling” och 
”hinder för 
behandlingsföljs
amhet” 

ADHD in the 
college student: a 
block in the road 
 
Meaux, J.B, Green, 
A. och Broussard, 
L 
 
Journal of 
psychiatric and 
mental health 

Patientpersp
ektiv 

Syftet med 
studien är att 
kartlägga vad 
som hjälper 
patienter med 
ADHD att 
klara av att 
strukturera upp 
vardagen. 

Kvalitativ 
metod, 
kvalitativa 
intervjuer som 
sedan 
transkriberades
. 
15 personer 
deltog, 18-21 
år. 

Analys av 
resultatet 
resulterade i tre 
olika teman och 
underkategorier. 
”Skaffa kunskap 
om ADHD”, 
”Hantera livet” 
och ”Hitta 
stöttning”.  
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nursing 
 
2009 
Everyday 
emotional 
experience of 
adults with 
attention deficit 
hyperactivity 
disorder: evidence 
for reactive and 
endogenous 
emotional lability 
 
Skirrow, C., 
Ebner-Preimer, U., 
Reinhard, I., 
Malliaris, Y. och 
Asherson, P.  
 
Psychological 
Medicine 44 
 
2014 

 Syftet med 
studien är att 
studera 
känslomässiga 
reaktioner hos 
personer med 
ADHD och 
deras relation 
till goda och 
dåliga 
händelser. 

Kvantitativ 
metod. 41 
personer med 
ADHD deltog i 
urvalet och 47 
personer 
medverkade i 
kontrollgruppe
n.  Deltagarna 
fick föra 
dagbok under 
5 dagar och 
skriva ner de 
känslor som 
väcktes 
relaterat till 
studien som 
besvarades i 
form av en 
skala.    

Resultatet visar 
att personer med 
ADHD har en 
ökad känsla av 
irritabilitet och 
instabilitet. 
Dåliga händelser 
rapporterades 
oftare hos 
personer med 
ADHD. 
Personer med 
ADHD 
rapporterade att 
bra och dåliga 
händelser hade 
större inflytande 
på dem än 
kontrollgruppen. 

Living in chaos 
and striving for 
control: How 
adults with 
attention dificit 
hyperactivity 
disorder deal with 
their disorder.  
 
Toner, M., 
O´Donoghue, T 
och Houghton,S.  
 
International 
Journal of 
Disability, 
development and 
education 
 
2006 

Patientpersp
ektiv 

Syftet med 
studien är att 
fokusera på 
hur vuxna med 
ADHD som 
diagnostiserats 
i vuxenlivet 
upplever hur 
det är att leva 
med 
diagnosen.    

Semistrukturer
ade intervjuer, 
innehållet 
analyserades 
med hjälp av 
grounded 
theory efter att 
de blivit 
transkriberade. 
Urvalet bestod 
av 10 vuxna 
män, 30-55 år. 

Resultatet 
presenteras i 5 
huvudkategorier 
samt 
subkategorier. 
Huvudkategorier
na är ”kaos”, 
”önskad 
kontroll”, ”att få 
kontroll”, ”tappa 
kontroll” och  
”dubbellivet”.     

The  
experience 
of 
Receiving a  

Patientpersp
ektiv 

Forskarna vill 
utforska 
upplevelsen av 
att få en 

Kvalitativ 
metod, 
semistrukturer
ade intervjuer 

3 teman 
identifierades i 
analysen: 
”Känslan av att 
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diagnosis 
treatment of 
ADHD 
in adulthood 
 
Young, S.,  
Bramham, J., 
Gray, K. och Rose, 
E.  
 
Journal of attention 
disorders 
 
2008 

ADHD 
diagnos och 
behandling för 
denna i vuxen 
ålder och 
utforska om 
behandling kan 
förändra 
individers sätt 
att se på 
framtiden. 
 

som sedan 
transkriberades
. 
Fenomenologis
kanalysmetod. 
Deltagarna 
blev inbjudna 
via brev, 
resulterade i ett 
urval på 8 
personer.   

känna sig 
annorlunda”, 
”diagnosens 
påverkan på 
känslolivet” och 
”tankar om 
framtiden” 
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