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SAMMANFATTNING  

Bakgrund 

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) omfattas av tre grupper; (1) en kombinerad 

typ med både uppmärksamhetsstörning och överaktivitet/impulsivitet, (2) huvudsakligen 

överaktivitet/impulsivitet samt (3) huvudsakligen uppmärksamhetsstörning. Hos barn erhåller 

1 av 20 diagnosen ADHD där pojkar är överrepresenterade. Flickor diagnostiseras oftast i 

vuxen ålder varför det kan misstänkas att en underdiagnostik förekommer i yngre år. 

Sjuksköterskor är ofta delaktiga i psykopedagogiska insatser vars syfte är ökad förståelse och 

att ge strategier till barnet och de personer som finns runt barnet. Sjuksköterskornas erfarenhet 

av att det är fler pojkar än flickor som erhåller diagnosen ADHD skulle eventuellt kunna leda 

till att sjuksköterskorna brister i sin förmåga att anpassa omvårdnaden och de 

psykopedagogiska samtalen efter flickornas behov. 

Syfte 

Att undersöka om sjuksköterskor uppfattar att symtombilden och den psykopedagogiska 

omvårdnaden skiljer sig vid ADHD beroende på barnets/ungdomens kön ur ett 

genusperspektiv. 

Metod 

Fem sjuksköterskor från barn- och ungdomspsykiatriska verksamheter i Sverige intervjuades 

med stöd av en semistrukturerad frågeguide. Intervjuerna spelades in, transkriberades och 

analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat 

I resultatet framkom att det fanns ämnesområden som sjuksköterskorna vanligtvis fokuserade 

på i de psykopedagogiska samtalen. Sjuksköterskorna beskrev skillnader mellan flickor och 

pojkar när det handlade om skola, fritidssysselsättning, beteende, relationer och känslor samt i 

symtombild. Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att samtalen formades efter vad barnen 

valde att ta upp och påverkades inte av vilket kön barnet hade.  

Slutsats 

Sjuksköterskorna upplevde inte att deras förmåga att anpassa omvårdnaden och de 

psykopedagogiska samtalen påverkades av barnets kön. De anpassade istället omvårdnaden 

efter barnens och ungdomarnas behov, resurser och intressen. Däremot upplevde 

sjuksköterskorna att intressen och symtombild ofta skiljde sig beroende på kön. 

 

Nyckelord: ADHD, barn, ungdomar, genusperspektiv, sjuksköterska, omvårdnad 



ABSTRACT 

Background   

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) comprises of three subtypes; (1) a combined 

type with both inattention and hyperactivity/impulsivity, (2) mainly hyperactivity/impulsivity 

and (3) mainly inattention. One out of every 20 children is diagnosed with ADHD and boys 

are diagnosed more frequently than girls. Girls are often diagnosed as adults which could 

mean that they are underdiagnosed as children. Psychoeducation, which nurses often partake 

in, is directed towards increasing understanding and giving the necessary strategies for the 

child and the people surrounding and caring for the child. Nurses´ experience of the fact that 

more boys than girls are diagnosed with ADHD may possibly lead to deficits in their ability to 

modulate care and psychoeducation to the needs of the girls. 

Purpose  

To explore if nurses perceive the symptomology and the psychoeducational care to be 

different depending on the sex of the child/adolescent with ADHD from a gender perspective. 

Method  

Five nurses working in child and adolescent psychiatric care in Sweden were interviewed 

using a semi structured interview guide. The interviews were recorded, transcribed and 

analysed using qualitative content analysis.   

Results  

The results show that there are subject areas that nurses usually focus on during the 

psychoeducational conversations. The nurses described differences between girls and boys in 

terms of school, avocation, behaviour, symptomology and relationships and emotions. The 

majority of nurses considered the conversations to be shaped around what the child wished to 

discuss and not depending on the sex of the child.  

Conclusion 

The nurses did not perceive that their ability to modulate nursing care during the 

psychoeducational meetings was affected by the child’s gender. Instead they modulated the 

nursing care according to the children´s or the adolescents needs, resources and interests. 

However, the nurses experienced that the interests and symptoms of the child or adolescent 

often differed by gender. 

 

 

Keywords: ADHD, children, adolescents, gender perspective, nurse, nursing care 
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BAKGRUND 

Attention deficit hyperactivity disorder 

På 1700-talet beskrev flera författare barn som hade koncentrationssvårigheter och som var 

överaktiva (Gillberg & Gillberg, 2015). År 1902 observerades symtom som idag skulle fått 

namnet Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Idag omfattas ADHD av tre grupper 

– en kombinerad typ där barnet lider av både uppmärksamhetsstörning och 

överaktivitet/impulsivitet, huvudsakligen överaktivitet/impulsivitet samt huvudsakligen 

uppmärksamhetsstörning. Hos barn erhåller en av 20 diagnosen ADHD. Pojkar är 

överrepresenterade då det diagnostiseras mellan fem till tio pojkar för varje flicka. Flickor 

diagnostiseras oftast i vuxen ålder varför det kan misstänkas att en underdiagnostik 

förekommer i yngre år.  

 

Behandling vid ADHD 

Socialstyrelsen (2014) betonar vikten av att ADHD är ett varaktigt tillstånd och att 

behandlingsmetoderna inte syftar till att bota eller häva funktionsnedsättningen. Den 

behandling och de stödinsatser som ges syftar därför främst till att barnet, barnets föräldrar 

och andra personer runtomkring barnet ska få en ökad förståelse och verktyg för att lättare 

kunna hantera funktionsnedsättningen. Målet ska även vara att stärka skyddsfaktorer och 

minimera riskfaktorer, Skyddsfaktorer kan vara goda kamratrelationer och trygga 

familjerelationer, riskfaktorer kan vara inkonsekvens i bemötande och otydliga 

gränssättningar. De behandlingar och stödinsatser som erbjuds är psykopedagogiska insatser 

samt vid behov i kombination med läkemedelsbehandling. 

 

Psykopedagogiska insatser vid ADHD 

Specialstöd för barn och ungdomar med ADHD ges i regel av barn- och ungdomspsykiatrin 

(BUP) samt i vissa fall av barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUM) bland 

landstingen i Sverige (Socialstyrelsen, 2014). Inom specialistpsykiatrin arbetar man i 

multiprofessionella team kring barnet (Gillberg & Gillberg, 2015). I multiprofessionella team 

ingår flera yrkesgrupper, däribland specialistsjuksköterskan (Carlström, Kvarnström & 

Sandberg, 2013). Socialstyrelsen (2014) rekommenderar psykopedagogik i form av utbildning 

till föräldrar, barnet/ungdomen, förskole- och skolpersonal samt till andra familjemedlemmar. 

Den psykopedagogiska insatsen har som syfte att öka förståelsen av funktionsnedsättningen 

(Socialstyrelsen, 2014). ADHD är en diagnos som kan hanteras men inte botas (Rucklidge, 
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2008), vid psykopedagogisk behandling får därför föräldrarna, barnet, förskole- eller 

skolpersonal strategier att handskas med vardagen (Socialstyrelsen, 2014). Enligt en spansk 

studie (Luna Delgado & Moriones Jiménez, 2014) har sjuksköterskan både ett medicinskt 

ansvar för att svara på frågor från familjen om effekt av behandling, behandling mot ett 

förändrat beteende och andra alternativ, men också gällande psykopedagogik och att stödja 

barnet. Luna Delgado och Moriones Jiménez framhäver sjuksköterskans roll i det hela i 

egenskap av erfarenhet av utbildning inom hälsa.   

 

I en blind randomiserad studie av Ferrin och medarbetare (2014) utvärderades omedelbara 

och långvariga effekter av ett psykopedagogiskt program för föräldrar till barn och ungdomar 

med ADHD. I studien deltog föräldrar till 81 barn och ungdomar med ADHD. Antingen 

slumpades de till ett strukturerat psykopedagogiskt program eller en kontrollgrupp som fick 

föräldrarådgivning. Studien fann att den totala inverkan, såväl emotionell som social inverkan 

på diagnosen i familjen blev delvis reducerad av det psykopedagogiska programmet. Studiens 

slutsats att psykopedagogiska och andra icke-farmakologiska tillvägagångssätt ska ses som ett 

komplement till farmakologisk behandling. Psykopedagogik kan främja andra centrala 

aspekter av ADHD så som sociala och familjerelaterade aspekter. 

 

I en litteraturöversikt (Rucklidge, 2008) visar författaren på att över 100 studier funnit att 

psykosocial behandling i form av till exempel förälder- och lärarprogram förbättrar barnets 

följsamhet, interaktioner med andra människor samt reducerar störande beteenden. Personer 

med ADHD, oavsett kön, kämpar inte bara med ADHD-symtom utan kan även kämpa med 

andra problem så som till exempel lågt självförtroende, depression och ångest. Detta leder till 

att det finns ett behov av att utveckla behandlingsplaner. Litteraturöversikten visar på att barn 

som fått både farmakologisk behandling och behandling med fokus på beteende har kunnat få 

en sänkt medicindos och föräldrar till barnen rapporterar att barnen fått ett mer ”normalt” 

beteende jämfört med barn som enbart får farmakologisk behandling. En viktig del i 

beteendebehandlingen kan vara att upprätta och bibehålla rutiner och scheman, till exempel 

genom listor, påminnelser och alarm samt även genom att diskutera sömnhygien, kost och 

fysisk aktivitet.  

 

ADHD och genus 

Enligt Hamberg (2004) definieras kön som något mer än en benämning på socialt kön. Vidare 

konstaterar Hamberg att Vetenskapsrådet istället definierar genus som att ”genus skapas 
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genom ett kontinuerligt samspel mellan strukturella förhållanden och uppfattningar relaterat 

till kvinnligt och manligt.” (Hamberg, 2004, s. 23). 

 

I en studie av Skogli och medarbetare (2013) studeras ADHD hos pojkar och flickor i åldrarna 

8-17 år gällande genusskillnader och samsjuklighet. Det visade sig att flickor i högre 

utsträckning upplevde större internaliserande symtom så som ångest medan pojkarna 

uppvisade fler externaliserande symtom som att bryta mot reglerna vilket även Rucklidge 

(2008; 2010) kommit fram till i sin litteraturöversikt. Samtidigt har Nøvik och medarbetare 

(2006) kommit fram till att flickor och pojkar i lika stor utsträckning lider av ångest och/eller 

depression.  

 

I en litteraturöversikt av Quinn och Madhoo (2014) undersöktes det vetenskapliga materialet 

över flickors och kvinnors symtombild vid ADHD och vad som påverkar en eventuell 

utredning samt diagnos. De fann att flickor i lägre grad misstänks ha ADHD då deras 

symtombild skiljer sig från pojkars. Ouppmärksamhet är mer framträdande hos flickor (Quinn 

& Madhoo, 2014; Rucklidge, 2008; Rucklidge, 2010)  medan hyperaktivitet och impulsivitet 

är mer framträdande hos pojkar (Quinn & Madhoo, 2014). Quinn & Madhoo (2014) fann 

även att flickor kan ha bättre strategier för att maskera symtomen jämfört med pojkar. Flickor 

med ADHD lider oftare av dålig självkänsla jämfört med pojkar med ADHD. Ångest och 

depression som är vanligt bland flickor med ADHD kan leda till att just ADHD-diagnosen 

inte upptäcks. 

 

Två studier har undersökt hur benägna föräldrar och lärare är att söka hjälp till barn med 

symtom på ADHD (Vukojević, Dizdarević & Novaković, 2012; Ohan & Visser, 2009). I den 

första studien (Vukojević, Dizdarević & Novaković, 2012) inkluderades 107 barn varav 51 

flickor och 56 pojkar. Såväl föräldrar som lärare fick fylla i skattningsformulär för att se om 

barnen uppfyllde kraven för en ADHD-diagnos baserat på vilka symtom barnen hade. 

Resultatet visade på att föräldrar oftare hittar tecken på ADHD  hos pojkar och lärare oftare 

hos flickor. I den andra studien (Ohan & Visser, 2009) inkluderades 140 lärare och 96 

föräldrar. Syftet var att undersöka varför flickor remitteras mer sällan än pojkar till psykiatrisk 

vård för ADHD. Till skillnad från föregående studie som undersökte verkliga barn erhöll 

föräldrarna och lärarna vinjetter. Vinjetterna beskrev barn med ADHD-symtom samt barn 

utan besvär. Alla vinjetter var likadana, hälften av deltagarna fick vinjetter med pojknamn och 

hälften med flicknamn. Resultatet visade på att både föräldrar och lärare var mindre benägna 
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att söka eller rekommendera att söka hjälp till flickor än pojkar. Anledningen var att lärare 

och föräldrar tror det gör mer nytta för pojkarna att få hjälp, särskilt vid inlärning. 

 

Kopp (2010) har gjort en studie som består av fem olika delstudier, där delstudie nummer två 

består av en klinisk grupp om 100 flickor i åldrarna 3-18år. Syftet med studien var att öka 

kunskapen om den kliniska bilden, funktionsnivå och svårigheter hos flickor som kommer till 

kliniker med icke specificerade och/eller uppmärksamhetsstörningar. I studien framkom att 

flickornas föräldrar i allmänhet i ett tidigt skede i livet hade oroat sig för flickornas 

svårigheter i social interaktion och/eller koncentrationsförmåga. De hade då sökt hjälp hos 

barnläkare, skolläkare eller barnpsykiatriker. En av tio flickor hade fått diagnosen ADHD 

och/eller autismspektrumstörning, övriga flickor hade fått diagnoserna ångest, depression, 

familjerelationsproblem eller ospecifika anpassningsproblem alternativt inte fått någon 

diagnos alls. Studien visade efter en omfattande utredning på en barnneuropsykiatrisk klinik 

att nästan hälften av flickorna hade autism eller andra autismspektrumstörningar, med eller 

utan ADHD. Den resterande hälften hade ADHD som huvuddiagnos med eller utan autistiska 

drag. I studien fann Kopp (2010) att det behövs en bättre förståelse för flickor med 

neuropsykiatriska symtom inom hälso- och sjukvården och i skolmiljöer. 

 

Vårdvetenskaplig teoretisk ram 

Enligt Cavanagh (1991) beskriver Dorothea Orem egenvård som förmågan hos en individ att 

hantera alla nödvändiga aktiviteter som krävs för att leva och överleva. Några aktiviteter som 

identifierats som nödvändiga för överlevnad är bland annat matintag, att finna en balans 

mellan aktivitet och vila, balans mellan avskildhet och social interaktion samt främjande av 

funktion och utveckling inom sociala grupper i enlighet med mänsklig potential, kända 

mänskliga begränsningar och önskan att vara normal. För den genomsnittliga friska individen 

kan egenvård ses som ett balanserande av olika faktorer. Enligt Cavanagh (1991) är just detta 

balanserande av krav och förmågor centralt i Orems egenvårdsteori. Om något eller några av 

faktorerna hamnar ur balans, t. ex förlust av utbildning/skola, svårigheter med social 

anpassning eller nedsatt hälsa eller funktionsnedsättning, kan detta ställa ökade krav på 

individens förmåga till egenvård. Vid dessa tillfällen kan individen behöva assistans och 

interventioner av t. ex sjuksköterska eller familj för att återfå denna balans i sin egenvård. 

Orem (Orem & Taylor, 2011) betonar även vikten av att sjuksköterskan då tar reda på 

patientens förmåga till egenvård och att förmågorna som utvecklas måste skyddas och 

användningen och utvecklandet måste regleras för att förhindra skada, stärka personlig 
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utveckling och egenvård. 

 

Orem (Cavanagh, 1991) uppmärksammar att egenvård ställer krav på individen så som att 

utföra åtgärder som sjukvården ordinerar t. ex terapeutiska eller rehabiliterande åtgärder eller 

bara det att lära sig leva med sin diagnos med en livsstil som främjar fortsatt personlig 

utveckling. För att kunna hantera och utföra detta, egenvården, måste det finnas en medveten 

önskan och en motivation från individens sida. Förmåga till egenvård förlitar sig på att 

individen har självinsikt och insikt om sin hälsa.  

 

Problemformulering 

I teamet kring barnet som utreds och behandlas har sjuksköterskan en central roll (Luna 

Delgado & Moriones Jiménez, 2014) med sin erfarenhet av utbildning inom hälsa och 

förmåga att svara mot familjens enskilda behov. Pojkar är överrepresenterade i diagnostiken 

gällande ADHD (Gillberg & Gillberg, 2015). Författarna till denna studie har därför 

reflekterat över att detta eventuellt skulle kunna leda till att sjuksköterskorna brister i sin 

förmåga att anpassa omvårdnaden och de psykopedagogiska samtalen efter flickornas behov 

då de procentuellt sett bör träffa fler pojkar än flickor.  

 

Syfte 

Att undersöka om sjuksköterskor uppfattar att symtombilden och den psykopedagogiska 

omvårdnaden skiljer sig vid ADHD beroende på barnets/ungdomens kön ur ett 

genusperspektiv. 

 

Frågeställningar 

- Vilka psykopedagogiska metoder arbetar sjuksköterskor utifrån i mötet med barn och 

ungdomar med ADHD? 

- Finns det psykopedagogiska metoder som utförs olika beroende på om det är en pojke 

eller flicka? 

- Finns det orsaker enligt sjuksköterskor till eventuella skillnader mellan pojkar och 

flickor? 
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METOD 

Design 

En intervjustudie (Danielson, 2012) med kvalitativ analys (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Urval  

Fem sjuksköterskor intervjuades. Ett strategiskt urval användes och deltagarna valdes med 

hjälp av inklusionskriterier som syftade till att ge informationsrika beskrivningar (Henricson 

& Billhult, 2012). Inklusionskriterierna var att samtliga deltagare skulle ha arbetat som 

legitimerade sjuksköterskor på en barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet inom en storstad 

i Sverige och med minst sex månaders erfarenhet av psykopedagogisk omvårdnad med flera 

olika barn med diagnosen ADHD. Informanterna var mellan 26 och 56 år gamla. 

Informanterna hade arbetat med barn och ungdomar i ett till 16 år och med barn och 

ungdomar med ADHD i ett till 10 år.    

 

Datainsamlingsmetod  

Forskarna använde sig av en semistrukturerad frågeguide då tidsramen var begränsad och ger 

möjlighet att fånga det väsentliga i enlighet med Danielson (2012). Frågeguiden (Bilaga I) 

inleddes med allmänna frågor rörande exempelvis arbetslivserfarenhet i syfte att skapa en 

avslappnad atmosfär (Dalen, 2007). Frågorna i frågeguiden skall täcka stora frågeområden 

och vara relativt få enligt Trost (2010). Ljudinspelningarna spelades in med hjälp av en 

diktafon, intervjuerna transkriberades därefter och avidentifierades. Forskarna transkriberade 

hälften av intervjuerna var, båda forskarna lyssnade och läste igenom intervjuerna i sin helhet 

innan transkriberingarna godkändes. Ljudfilerna och transkriberingarna kommer att raderas 

när examensarbetet är godkänt. 

 

Tillvägagångssätt 

Tillstånd att genomföra intervjuerna ansöktes hos respektive verksamhetschef på BUP-

mottagningar och BUP-avdelningar i två storstäder i Sverige. Ett informationsbrev (Bilaga II) 

skickades ut till samtliga sjuksköterskor där verksamhetscheferna godkänt genomförande av 

intervjuer. En pilotintervju genomfördes i syfte att testa intervjuguidens upplägg och 

tillförlitlighet i enlighet med Danielsson (2012) och Trost (2010). Danielsson (2012) menar 

även på att intervjuaren behöver testa upplägget i sin helhet, komma in i rollen som 

intervjuare och testa ljudinspelningsutrustning. Pilotintervjun inkluderades då forskarna ansåg 
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att pilotintervjun besvarade studiens syfte i enlighet med Trosts (2010) resonemang kring 

inkluderande av pilotintervjuer. Resterande intervjuer har forskarna utfört tillsammans där en 

av forskarna omväxlande har intagit en mer aktiv roll (Trost, 2010). Forskarna har valt att 

närvara tillsammans under samtliga intervjuer för att båda forskarna då kunde ta in andra 

intryck än de som syns på transkriberingen, såsom det du som intervjuare ser, hör eller läser 

mellan raderna vilket Trost (2010) påpekar är svårt att ta in i efterhand oavsett hur noggranna 

anteckningar eller inspelningar som förts. Pilotintervjun ägde rum i en lokal som forskarna 

valt på grund av platsbrist på informantens arbetsplats. Resterande intervjuer ägde rum i 

lokaler som informanterna själva valt som enligt Trost (2010) skapar en trygghet hos 

informanten.  Intervjuerna tog ca 20-30 minuter var och ägde rum under en två-veckorsperiod. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Efter tillstånd från verksamhetschefer på barn- och ungdomspsykiatriska verksamheter 

informerades informanterna om studiens syfte och sin rätt att när som helst avbryta sitt 

deltagande utan att behöva ange orsak. De informerades även om att samtalet skulle spelas in 

och att inga namn skulle dokumenteras vare sig på inspelningarna eller transkriberingarna. 

Enbart forskarna har haft tillgång till inspelningarna och intervjupersonerna försäkrades om 

att materialet endast skulle användas exklusivt för studien och inte i något annat syfte i 

enlighet med Lincoln och Guba (1985).  

 

Bearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades inom ett till två dygn, då Trost (2010) betonar vikten av att 

intervjuaren ska ha intervjun i färskt minne. ”Content analysis” (Krippendorf, 2013) användes 

för att analysera intervjuerna i enlighet med Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys.  

 

Först lästes transkriberingarna igenom av båda forskarna var och en för sig där relevanta 

meningsenheter ströks under. Forskarna gick sedan igenom meningsenheterna tillsammans för 

att välja ut vilka som skulle användas i det fortsatta arbetet. Meningsenheterna färgkodades 

för att kunna se vilken informant som sagt vad utan att benämna någon vid namn. Därefter 

kondenserades meningsenheterna för att sedan indelas i subtema och tema (Tabell I). 

Subteman och teman skapades genom att forskarna sorterade meningsenheter med liknande 

innehåll och mening. Hela analysarbetet utfördes tillsammans av båda forskarna. 
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Tabell I. Exempel på steg i analysprocessen baserat på Graneheim och Lundmans (2004) 

kvalitativa innehållsanalys  

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Subtema Teman   

det kan bli mer bråk liksom eh 

bland yngre killar att man kan 

hamna mer liksom i liksom man 

ä mer kanske utåtagerande men 

som tonårstjej så blir liksom 

blir mer… vad ska man säga (p) 

konflikter, asså  man blir osams 

liksom att man inte förstår 

varann på ett sätt liksom att o 

då går det rakt in liksom i 

hjärtat 

Det kan bli mer bråk bland 

yngre killar som eventuellt 

är mer utåtagerande. 

Tonårstjejer tenderar att ha 

mer konflikter där de inte 

förstår varandra och det går 

rakt in i hjärtat 

Skillnader i 

relationer och 

känslor 

Områden där det 

kan finnas 

skillnader mellan 

flickor och pojkar 

det e väldigt ovanligt liksom att 

en ehm förälder till en tonårstjej 

tar upp det. Men då kanske det 

handlar mer om att eh dom 

håller på med mobilen eh 

mycke o med sociala medier o 

hur ska man tänka kring det för 

då då har dom en annan ingång 

att kanske lägger ut bilder som 

inte e bra eller det blir 

konflikter kring saker 

Tjejer håller mer på med 

mobilen och sociala medier. 

Fokus i samtal ligger då på 

hur man ska tänka kring det 

eftersom det kan leda till 

konflikter eller att tjejen 

lägger ut bilder som inte är 

bra 

Skillnader i 

fritidssysselsättning 

   

RESULTAT 

Resultatet redovisas i teman och subteman som besvarar varje frågeställning, se en översikt i 

tabell II. Kategoribeskrivningarna baseras helt på sjuksköterskornas utsagor. 

 

Tabell II. Resultatets teman och subteman  

Tema  Subtema  

Frågeställning 1. Vilka psykopedagogiska metoder arbetar sjuksköterskor utifrån i mötet med barn och 

ungdomar med ADHD? 

Ämnesområden som samtalen vanligtvis fokuseras på 

 

Skola, fritid, kost och sömn 

Struktur och rutiner för mat, sömn och vardag  

Social situation och relationer 

Ilska och Konflikt 

Skolsituationen 

Svårt med fritidsintresse och fysisk inaktivitet 

Hur samtalen förs  Utformning av samtal 

Att vara följsam med individuellt fokus 

Att stödja föräldrar och familj 

Frågeställning 2. Finns det psykopedagogiska metoder som utförs olika beroende på om det är en pojke eller 

flicka? 

Områden där det kan finnas skillnader mellan flickor 

och pojkar  

 

Skillnader i skolan 

Skillnader i fritidssysselsättning 

Skillnader i beteende  
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Skillnader i relationer och känslor  

Skillnader i symtombild 

Sjuksköterskors bemötande av unga patienter med 

symtom av ADHD skiljer sig inte beroende på kön 

Att bortse från kön och fokusera på individen 

Sjuksköterskors bemötande av unga patienter med 

ADHD skiljer sig beroende på kön 

 

Kontakten kan bli olika 

Att ha olika bemötande 

Frågeställning 3. Finns det orsaker enligt sjuksköterskor till eventuella skillnader mellan pojkar och flickor? 

Samband och förklaringar 

 

Svårt för sjuksköterskor att uttala sig om orsaker till 

skillnader 

Biologisk faktor 

 

Vilka psykopedagogiska metoder arbetar sjuksköterskor utifrån i mötet med barn och 

ungdomar med ADHD? 

Ämnesområden som samtalen vanligtvis fokuseras på 

I intervjuerna framkom att psykopedagogiska metoder används mer frekvent bland 

sjuksköterskorna i öppenvården jämfört med den akuta slutenvården. Ämnesområden som 

samtalen vanligtvis fokuseras på under de psykopedagogiska samtalen var skola, fritid, kost 

och sömn samt även strukturer/rutiner, relationer, fritid och fysisk aktivitet. Utifrån 

ovanstående ämnesområden försöker sjuksköterskorna att vägleda familjerna i hur barnens 

vardag ska kunna anpassas. Anpassningarna ses som ett komplement till farmakologisk 

behandling och skapar en grund att stå på. 

 

”För att vi ska kunna bygga vårat hus vidare så måste vi ha ett stadigt golv och det golvet 

består av vissa saker som alla människor måste ha och det är dem bitarna jag jobbar med 

just med barnfamiljer och det är sömn, kost, fysisk aktivitet, har vi inte det så kan vi skita i allt 

annat.” (Sjuksköterska 2) 

 

Under subtemat Struktur och rutiner för mat, sömn och vardag tar sjuksköterskorna upp 

vikten av att kartlägga rutiner som redan finns i hemmet för att sedan tillsammans utforma en 

hållbar vardag. Flertalet samtal fokuserar kring kost då ADHD-mediciner har som biverkan 

nedsatt aptit. Yngre barn kan strunta i att äta även om de känner effekt av medicin medan 

äldre barn kan äta ändå trots nedsatt aptit om de känner effekt av medicin. Ett mål kan vara att 

äta måltiderna tillsammans och på fasta tider för att föräldrarna ska kunna ha kontroll över om 

barnen får i sig tillräckligt med mat. I vissa fall kan dietistkontakt vara nödvändigt. Flera 

informanter påtalar avsaknad av könsskillnad i ätbeteende. Vardagsrutiner kartläggs med 

hjälp av energikartläggning samt inhämtning av information från barn och föräldrar. Då flera 
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barn med ADHD har sömnproblem anser flera sjuksköterskor att det är viktigt att bygga 

rutiner med t.ex. checklistor och ha tydliga scheman för att barnet ska kunna slappna av och 

veta vad som ska hända under morgondagen. Även andra praktiska hjälpmedel via t.ex. 

mobiltelefoner, bilder och listor kan skapa tydlighet för barnen. Under intervjuerna framkom 

vikten av att visa respekt för föräldrars rutiner och strukturer som redan fungerade väl i 

hemmet. Samtidigt nämner flera sjuksköterskor att flera föräldrar har liknande svårigheter 

som sina barn med att kunna hålla rutiner och strukturer. 

 

”familjer som har ett barn med ADHD eller många föräldrar har ju dom svårigheterna själva 

i att hålla struktur o rutiner, men syftet är ju liksom att det hjälper kroppen att slappna av, 

man vet vad som ska hända.” (Sjuksköterska 5) 

 

Flera sjuksköterskor nämner ensamhet som vanligt förekommande bland både flickor och 

pojkar. Subtemat social situation och relationer tar även upp föräldrarelationer och hur de 

olika ADHD-symtomen kan påverka barnets relationer. För att utveckla barnets/ungdomens 

sätt att se på och hantera relationer pratar sjuksköterskorna om hur trötthet kan vara kopplat 

till konflikt, hur impulsivitet kan leda till att man inte tänker sig för och då råkar såra andra 

och att relationer är ett givande och tagande. Gränssättningar och hur man pratar med barnet 

om hens ilska och konflikter framkom under subtemat ilska och konflikt. Sjuksköterskorna 

menar på att det är meningslöst att diskutera konflikter i efterhand med barnen då de upplever 

det som passerat. Det framkom inte någon skillnad mellan pojkar och flickor i hur barnen tar 

gränssättningar.  

 

”vissa barn kan ju också va väldigt impulsiva o det kan ju också då både i skolan och på 

fritiden att kamratrelationerna blir lite lidande utav det för att dom inte riktigt klarar av att 

tänka efter utan agerar” (Sjuksköterska 4) 

 

Samtal kring skolsituation förekommer oftast när det har uppstått problem med t. ex. hög 

frånvaro och vantrivsel samt hur skolor och fritidspersonal ska kunna underlätta för barnet. 

Lika hög andel frånvaro och vantrivsel ses hos både pojkar och flickor. 

 

Samtal kring fysisk aktivitet, att bli fysiskt trött och hitta ett gemensamt intresse inom 

familjen kan bli aktuellt då flera barn är inaktiva och kan uppleva det svårt att delta i större 

gruppaktiviteter. Andra ämnen som framkom under subtemat svårt med fritidsintresse och 
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fysisk aktivitet var datoranvändning och självmedicinering med droger. Sjuksköterskorna tar 

upp vikten av att föräldrarna har koll på barnens datorvanor då det finns en risk att barnen får 

tag i droger via datorn och substansbruk är lika vanligt förekommande hos båda könen. 

 

”För många är allergiska mot idrott och fotboll sånt där och då blir det ingenting. Måste 

hitta nåt annat sätt att röra på sig. Så att det pratar vi ganska mycket om och liksom bygger 

den grunden.” (Sjuksköterska 2) 

 

Hur samtalen förs 

Aspekter som sjuksköterskorna tar hänsyn till vid utformning av samtal är behov, 

samtalslängd och att ge information i god tid. Samtalslängd och att ge information i god tid 

påtalades som särskilt viktigt för barn med ADHD då barnen annars riskerar att känna att de 

inte hänger med i samtalet. Samtalen bygger på samma struktur och upplägg, vilket ger 

trygghet hos personalen, samtidigt som sjuksköterskorna vinklar samtalet efter varje individs 

behov. Samtalens utformning påverkades delvis av om de hölls på en mottagning eller en 

avdelning då det är ett mer akut fokus på en avdelning och inte lika mycket psykopedagogik. 

 

Att vara följsam med individuellt fokus bygger på att se barnet som en individ med egna 

intressen, upplevelser, bekymmer och svårigheter. Samtalet vinklas utifrån 

barnets/ungdomens önskemål och inte beroende på vilket kön barnet/ungdomen har.   

 

”jag försöker möta barnet eller ungdomen där dom är. Sen om dom vill prata om sina 

intressen eller vinkla in samtalet då brukar jag liksom va följsam” (Sjuksköterska 5) 

 

Genom att ge föräldrarna verktyg kan sjuksköterskorna stödja föräldrar och familj. Stödet kan 

vara i form av tips och råd eller att anpassa råden utifrån föräldrarnas socioekonomiska 

situation. 

  

Finns det psykopedagogiska metoder som utförs olika beroende på om det är en pojke 

eller flicka? 

Områden där det kan finnas skillnader mellan flickor och pojkar 

Skillnader i skolan kan yttra sig i att flickor upplevs kämpa på längre i motgång medan pojkar 

fortare ger upp och slutar gå till skolan, i slutändan skolkar både flickor och pojkar. 

Sjuksköterskorna uppger att små flickor med ADHD upplevs ha ett pojkaktigt beteende 
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genom att stöka och prata på lektionerna när dem är okoncentrerade.  

 

Sjuksköterskor uppger skillnader i fritidssysselsättning för pojkar och flickor gällande 

datoranvändning och fysiskaktivitet.  Enligt sjuksköterskor uppger föräldrar skillnader i 

mobil- och datoranvändande bland pojkar och flickor. Föräldrarna uttrycker oftare att det är 

pojkar som har svårt att sluta spela på datorn än flickor. Flickor upplevs istället använda sig 

av mobilen för att gå in på sociala medier vilket leder till diskussioner i hur användandet ska 

se ut. Vad gäller fysisk aktivitet så uppger sjuksköterskorna att pojkar är mer fysiskt aktiva än 

flickor och att det kan vara svårt att hitta en aktivitet till en flicka som inte har något särskilt 

intresseområde. Pojkar deltar oftare i lagsporter som t. ex. fotboll och hockey medan flickor 

väljer individuella aktiviteter som ridning och dans. Hur samtalen förs kring fysisk aktivitet 

skiljer sig inte beroende på kön däremot skiljer sig val av föreslagen aktivitet beroende på 

barnets intresse och önskemål. 

 

”många killar e ju att dom, många gillar ju ishockey det e fotboll men att många tjejer - det e 

ridning, dans, cheerleading å sånt där men det e ingen skillnad i hur vi pratar tycker jag utan 

att man försöker va följsam” (Sjuksköterska 5) 

 

Det finns skillnader i beteende hos pojkar och flickor vad gäller utåtagerande beteende, hur 

man beter sig i kamratrelationer, när man väljer att söka hjälp och vilka som utvecklar ett 

riskbeteende. Sjuksköterskor uppger att det oftast är yngre pojkar som uppvisar ett 

utåtagerande beteende, eventuellt uttrycker flickor det på ett annat sätt. Det framkom 

skillnader i hur flickors och pojkars kamratrelationer ser ut, pojkar upplevs oftare behöva ta 

medicin på helgerna för att kamratrelationerna ska fungera. Samtidigt så uppstår det konflikter 

bland äldre flickor då flickor har en tendens att gå in i kamratrelationer på ett annat sätt än 

pojkar. Det framkom olika syn på hur flickor och pojkar umgås, en variant var att pojkar 

tenderar att umgås mer i grupp och flickor har en bästis. En annan variant var att flickor har 

ett större nätverk med en eller två nära vänner och stor vänskapskrets runt om medan pojkar 

uppger en nära vän och kanske två, tre till. Under tonåren framkommer skillnader i när pojkar 

och flickor söker hjälp, flickor söker hjälp i högstadiet hos kuratorer och skolsköterskor och 

pojkarna tenderar att söka hjälp först i gymnasiet. En förklaring som framkom var att pojkar 

inte uppfostras i att prata och berätta om känslor på samma sätt som flickor vilket leder till att 

de mår väldigt dåligt när de väl söker hjälp. En annan förklaring som framkom var att pojkar i 

tonåren tänker mer inåt och grubblar för sig själva. Vissa flickor i tonåren däremot upplevdes 
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som väldigt utåt och extremt tidiga i sitt beteende, så kallade riskflickor.  

 

”Flickor har, det liksom blir, alltså de e uppvuxna i att prat, dem pratar o berättar o tydlig 

med att visa men det gör inte pojkar på samma sätt. Då kan man bli lite nervös faktiskt när 

killar mår riktigt dåligt. På riktigt liksom. Framför allt om det e neuropsykiatrisk diagnos” 

(Sjuksköterska 3) 

 

Sjuksköterskorna uppgav skillnader i relationer och känslor hos flickor och pojkar, där 

flickor uttrycker sig mer verbalt och pojkar mer fysiskt. Yngre pojkar upplevs mer fysiska 

mot sina föräldrar medan flickor är mer verbala och springer iväg och smäller i dörrar. 

Konflikter uttrycks mer fysiskt bland pojkar och mer psykiskt sårande bland flickor. De 

verbala konflikterna flickor emellan kan göra att det blir svårt att vara en i gänget. 

 

”men som tonårstjej så blir/…/ asså man blir osams liksom att man inte förstår varann på ett 

sätt liksom att o då går det rakt in liksom i hjärtat” (Sjuksköterska 5) 

 

Skillnader i symtombild kan vara avgörande för när barnet kommer att remitteras. 

Sjuksköterskorna uppger att pojkar tenderar att upptäckas tidigare än flickor då de är mer 

hyperaktiva och ofta remitteras i samband med frekventa slagsmål på skolgården. Flickor som 

inte är lika hyperaktiva upplevs ofta dagdrömma, ha större koncentrationssvårigheter och tar 

inte lika stor plats i klassrummet. Flickor som inte upptäcks lika tidigt som hyperaktiva flickor 

får ofta ångest och depression i tonåren som följd. 

 

Sjuksköterskors bemötande av unga patienter med symtom av ADHD skiljer sig inte beroende 

på kön 

Sjuksköterskorna betonar vikten av att bortse från kön och fokusera på individen under 

samtalet. Individens behov, problem och behov av stöd styr samtalet framför vilket kön barnet 

har. I det ingår även att se vilka resurser barnet har och bibehålla dessa samt inbjuda till att 

prata om sådant som känns svårt. 

 

”Jag tänker ju aldrig liksom direkt, det här e en kille, det här e en tjej liksom utan att jag 

möter det liksom barnet, ungdomen och familjen. Och sen försöker vara följsam kring det” 

(Sjuksköterska 5) 

 



14 
 

Sjuksköterskors bemötande av unga patienter med ADHD skiljer sig beroende på kön 

En sjuksköterska upplever att kontakten kan bli olika beroende på om patientens kön och 

vårdarens kön är lika eller olika. I vissa situationer kan det vara lättare att få kontakt med 

patienten om vårdaren har samma kön, i andra situationer kan det vara lättare med motsatt 

kön. Patientens kön och vårdarens kön kan påverka jargongen dem emellan. Vissa pojkar 

upplevs vilja visa sig stora och starka mot manliga vårdare. Att ha olika bemötanden upplevs 

oftare vara till fördel än nackdel. 

 

”om en tjej- skötare eller sjuksköterska bemöter en tjej så är det e annan connection och 

samma tvärt om/…/ så olika bemötanden det kan man absolut känna att jag har/…/ ofta då till 

fördel än nackdel” (Sjuksköterska 1) 

 

Finns det orsaker enligt sjuksköterskor till eventuella skillnader mellan pojkar och 

flickor? 

Samband och förklaringar 

I intervjuerna hade sjuksköterskorna svårt att uttala sig om orsaker till skillnader. Flera 

sjuksköterskor uppgav att de hade svårt att reflektera över frågan och inte hade reflekterat 

över det tidigare. En sjuksköterska spekulerade i om skillnader i bemötande skulle kunna bero 

på biologiska faktorer, t.ex. en sorts rivalitet mellan samma kön där patienten eventuellt vill 

visa sig stark inför en samkönad vårdare. Denna reflektion noterades enbart hos pojkar. 

 

”jag vet faktiskt inte vad det skulle kunna bero på, det är väl kanske just rivaliteten mellan 

samma kön där man ska visa sig stark för samma kön kanske.” (Sjuksköterska 1) 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att det fanns ämnesområden som sjuksköterskorna vanligtvis fokuserade 

på i de psykopedagogiska samtalen. Sjuksköterskorna beskrev skillnader mellan flickor och 

pojkar när det handlade om skola, fritidssysselsättning, beteende, relation och känslor samt i 

symtombild. Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att samtalen formades efter vad barnen 

valde att ta upp och påverkades inte av vilket kön barnet hade. 
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Vilka psykopedagogiska metoder arbetar sjuksköterskor utifrån i mötet med barn och 

ungdomar med ADHD? 

Resultatet visade på att vanliga ämnesområden under det psykopedagogiska samtalet berörde 

sömn, kost, skola, strukturer/rutiner, relationer, fritid och fysisk aktivitet och hur dessa 

områden ska kunna anpassas i barnets vardag. Ämnesområden som även Rucklidge (2008) tar 

upp som viktiga att prata om i sin studie bortsett från ämnet fritid som inte diskuteras. 

 

Sjuksköterskorna diskuterade vikten av att upprätthålla strukturer och rutiner för att underlätta 

barnets vardag genom till exempel checklistor och tydliga scheman vilket även Rucklidge 

(2008) tar upp som viktiga delar för att skapa tydlighet för barnen.  

 

Det framkom inte några skillnader i barnens sociala situation enligt resultatet, såväl pojkar 

som flickor upplevdes som ensamma av sjuksköterskorna vilket inte helt överensstämmer 

med Rucklidge (2008) som kommit fram till att flickor med huvudsaklig 

ouppmärksamhetsstörning i större utsträckning är mer socialt isolerade. Såväl pojkar som 

flickor hamnar i konflikter enligt sjuksköterskorna där en orsak ansågs vara impulsivitet och 

en annan trötthet. Då sjuksköterskorna påtalar att sömnproblem är vanligt förekommande kan 

tröttheten möjligtvis härledas till detta enligt forskarna då flera källor (Nøvik et al., 2006; 

Smedje, 2015) visar på att såväl sömnproblem som problem med aggression och konflikt är 

vanligt förekommande bland barn med ADHD.  

 

Samtal kring skolsituation förekom oftast om det hade uppstått problem i skolan med till 

exempel vantrivsel och hög frånvaro. Vilket stämmer överens med flera studier (Babinski et 

al., 2011; Quinn & Madhoo, 2014) som visar på att barn med ADHD ofta får gå om årskurser 

och har behov av extra stöd i skolan. Gällande trivseln upplever barn med ADHD att de är 

mindre populära än andra barn (Elkins, Malone, Keyes, Iacono, & McGue, 2011). 

 

Substansbruk visade sig vara lika vanligt förekommande bland både flickor och pojkar enligt 

sjuksköterskorna i denna studie, något som flera studier tar upp som ett vanligt problem bland 

såväl pojkar som flickor med ADHD (Babinski et al., 2011; Rucklidge, 2008) 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna betonade vikten av att vara följsam med individuellt 

fokus och anpassa samtalslängd. Vierhile, Robb och Ryan-Krause (2009) diskuterar vikten av 

att lyssna noggrant på vad barnen säger, respektera deras åsikter och validera deras känslor. 
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Genom att vara följsam och se till barnets resurser och förmågor kan sjuksköterskorna stärka 

barnets förmåga till egenvård vilket stämmer väl överens med Orems egenvårdsteori (Orem & 

Taylor, 2011). Sjuksköterskorna uppgav att de stöttade föräldrar och familj genom tips och 

råd samt tog hänsyn till föräldrarnas behov, i enlighet med vad Vierhile, Robb och Ryan-

Krause (2009) kommit fram till.  

 

Resultatet visade på att alla ämnesområden, förutom fritidsintresse, förekommer i flera studier 

på barn och ungdomar med ADHD. Ämnesområdena upplevs därför som relevanta och 

speglar resultatet i denna studie enligt forskarna. Inom de olika ämnesområdena stämmer 

resultaten i stor utsträckning överens med tidigare forskning. Dessutom speglar 

ämnesområdena de delar i Orems egenvårdsteori (Cavanagh, 1991) som syftar till att skapa en 

balans i vardagen för individen. Precis som sjuksköterskorna nämner så diskuteras de olika 

delarna framför allt när det har uppstått problem för patienten. Enligt Orems egenvårdsteori 

var det då faktorerna hamnade ur balans som individen behövde hjälp att återfå förmåga till 

egenvård av antingen sjuksköterska eller familj. 

 

Finns det psykopedagogiska metoder som utförs olika beroende på om det är en pojke eller 

flicka? 

Sjuksköterskorna beskriver att såväl flickor som pojkar med ADHD har det tufft i skolan och 

skolkar, men att flickor upplevs kämpa på längre innan de ger upp och skolkar. Studier 

bekräftar att flickor och pojkar har svårigheter i skolan gällande skolresultat (Elkins et al., 

2011; Gillberg & Gillberg, 2015; Quinn & Madhoo, 2014). Några av studierna påpekar att 

flickor uppvisar större problem än pojkar (Elkins et al., 2011; Quinn & Madhoo, 2014). 

Vukojević, Dizdarević och Novaković (2012) diskuterar att flickor med ADHD visar symtom 

på bristande uppmärksamhet vilket skulle kunna vara en förklaring till att lärare i deras studie 

lättare hittade flickor med symtom på ADHD än föräldrar då skolmiljön ställer krav på att 

barn ska vara uppmärksamma. 

 

De skillnader som framkom i fritidssysselsättning gällande dator- och mobilanvändning samt 

val av fysisk aktivitet har forskarna inte kunnat finna stöd för i litteraturen. Däremot anser 

forskarna att en förklaring till att barn och ungdomar med ADHD hellre ägnar sig åt 

individuella aktiviteter skulle kunna förklaras av deras svårigheter med uppmärksamhet och 

koncentration som kan ha en negativ inverkan på deras förmåga att fungera i större grupper 

(Gillberg & Gillberg, 2015). 
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Sjuksköterskor nämner skillnader mellan könen gällande beteende och relationer. Pojkar 

uppvisade i högre utsträckning än flickor ett utåtagerande beteende vilket bekräftas i flera 

studier (Elkins et al., 2011; Quinn & Madhoo, 2014; Rucklidge, 2008). Samtidigt 

framkommer det i en studie att flickor med ADHD tenderar att uppvisa ett mer aggressivt 

beteende än flickor utan ADHD vilket kan vara en orsak till problem i relationer (Quinn & 

Madhoo, 2014). Å andra sidan fann en annan studie att få skillnader kan ses mellan pojkar 

och flickor med undantag av att pojkar beter sig mer aggressivt mot kamrater än flickor 

(Rucklidge, 2008). Sjuksköterskorna beskrev att pojkar och flickors kamratrelationer ser olika 

ut, det upplevdes t.ex. uppstå mer konflikter bland flickor och att flickor tenderar att ha några 

nära vänner och sedan ett större nätverk till skillnad från pojkar som antingen umgås i grupp 

eller har någon enstaka vän. Flickor upplevdes uttrycka sig mer verbalt och pojkar mer fysiskt 

så även i konfliktsituationer. Svårigheter i kamratrelationer bekräftas i flera studier (Babinski 

et al., 2011; Elkins et al., 2011; Nøvik et al., 2006; Quinn & Madhoo, 2014; Rucklidge, 

2008). Svårigheterna visar sig i att flickor har färre vänner (Quinn & Madhoo, 2014), fler 

konflikter i kamratrelationer (Babinski et al., 2011; Quinn & Madhoo, 2014; Rucklidge, 

2008), större risk att bli mobbade eller retade (Elkins et al., 2011; Nøvik et al., 2006) och 

deras kamratrelationer påverkas i större utsträckning av uppförandeproblem (Quinn & 

Madhoo, 2014). En studie bekräftar att flickor med ADHD uttrycker sin aggression mer 

verbalt till skillnad från pojkar som uttrycker det fysiskt (Rucklidge, 2008). Enligt Orems 

egenvårdsteori (Cavanagh, 1991) skulle ovan nämna svårigheter i sociala relationer kunna 

påverka patientens förmåga till egenvård negativt vilket i sin tur ytterligare stärker vikten av 

att sjuksköterskorna samtalar med patienterna kring detta. 

 

Sjuksköterskorna i studien nämner att vissa tonårsflickor utvecklar ett så kallat riskbeteende, 

vilket bekräftas i studier där det framkommer att externaliserande problem i flickors barndom 

som till exempel uppförandeproblem och hyperaktivitet har signifikant större risk att bli 

mödrar i ung ålder (Quinn & Madhoo, 2014; Rucklidge 2008). En förklaring till detta skulle 

kunna vara att impulsivitet är associerat med oplanerad graviditet (Quinn & Madhoo, 2014).  

 

Det framkom i intervjuerna att det fanns skillnader under tonåren när flickor och pojkar sökte 

hjälp för psykiska besvär, där pojkar tenderar att söka hjälp senare. Detta bekräftas inte i 

någon studie, däremot nämner flera studier att internaliserat beteende är vanligt bland barn 

med ADHD (Elkins et al., 2011, Rucklidge, 2008). Enligt Rucklidge (2008) förekommer 

internaliserat beteende, självskador och suicidönskan i högre utsträckning hos flickor med 
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ADHD. 

 

Sjuksköterskorna upplever att skillnader i symtombild kan vara avgörande för när barnet 

kommer remitteras. De beskriver att pojkar oftare är mer hyperaktiva och flickor är mer 

ouppmärksamma vilket stämmer överens med flera studier (Quinn & Madhoo, 2014; 

Rucklidge, 2010; Vukojević, Dizdarević och Novaković, 2012) samtidigt som det finns en 

studie som endast hittar få könsskillnader i symtombild (Elkins et al., 2011). Det finns flera 

källor som diskuterar att flickor remitteras senare än pojkar och har lägre sannolikhet att bli 

remitterade (Gillberg & Gillberg, 2015; Quinn & Madhoo, 2014; Rucklidge, 2008; Vukojević, 

Dizdarević och Novaković, 2012). Konsekvensen av detta blir enligt sjuksköterskorna att 

flickorna utvecklar ångest och depression i tonåren som följd vilket delvis bekräftas av en 

studie (Quinn & Madhoo, 2014) som kommit fram till att kvinnor som fått diagnosen ADHD i 

vuxen ålder ofta har en bakgrundshistoria av depression och ångest. 

 

Sjuksköterskorna påtalar vikten av att individens behov och resurser styr samtalet och inte 

vilket kön barnet har. Att se till barnets behov och resurser bekräftas av två källor (Orem & 

Taylor, 2011; Vierhile, A. Robb, A. & Ryan-Krause, P., 2009) och har även en positiv effekt 

på följsamhet och behandlingseffekt (Vierhile, A. Robb, A. & Ryan-Krause, P., 2009).  

 

I resultatet framkom att kontakten kan bli olika beroende på om patientens och vårdarens kön 

är lika eller olika. Forskarna har dock inte hittat några studier som visar på något samband 

mellan sjuksköterskors bemötande av barn och ungdomar med ADHD kopplat till 

barnets/ungdomens kön.  

 

Finns det orsaker enligt sjuksköterskor till eventuella skillnader mellan pojkar och flickor? 

Det var svårt för informanterna att kunna uttala sig om orsaker till skillnader mellan pojkar 

och flickor. Ett förslag som lyftes var att det skulle röra sig om biologiska faktorer, detta 

kunde dock inte bekräftas i någon av de studier som forskarna funnit. Forskarna fann inte 

heller några andra teorier kring eventuella orsaker i såväl litteratur som studier. 

 

Metoddiskussion 

Genom att delta på föreläsningar och ytterligare fördjupa sig i ämnet har forskarna engagerat 

sig en längre tid för sträva efter ”prolonged engagement” som är en av tre delar i Lincoln och 

Gubas (1985) beskrivning av trovärdighet. Intervjufrågorna valdes i syfte att få fram ett så 
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relevant innehåll som möjligt för att kunna besvara studiens frågeställningar för att sedan 

kunna studera innehållet i detalj vilket är en del av Lincoln och Gubas andra delmoment i att 

uppnå trovärdighet. Forskarna strävade efter att uppnå mättnad under intervjuernas gång och 

då svaren skiljde sig åt efter att fem intervjuer slutförts tyder på mättnad och ett brett 

forskningsresultat. Forskarna hade svårt att rekrytera informanter till denna studie dels på 

grund av en hög andel uteblivna svar samt att en stor andel av tillfrågade enheter och en stor 

andel av tillfrågade sjuksköterskor inte kunde eller ville delta. Den begränsade tid som var 

avsatt till datainsamling bidrog också till en svårighet att rekrytera informanter. 

 

Under handledning har forskarna fått hjälp med att ifrågasätta sitt eget arbete och bibehålla 

fokus på studiens syfte genom kritisk granskning från handledarens sida. Detta skulle kunna 

liknas med Lincoln och Gubas (1985) beskrivning av ”peer debriefing”, samtidigt menar 

Lincoln och Guba på att granskaren inte bör ha vare sig markant lägre eller markant högre 

erfarenhet än forskarna själva vilket inte stämmer in på forskarnas handledare som har 

markant högre och längre erfarenhet än forskarna. Lincoln och Guba menar då på att det finns 

en risk att granskarens förslag kan tolkas som ”det rätta” och att forskarna då skulle riskera att 

hålla tillbaka egna funderingar. Forskarna upplever att dialogen med handledaren har varit 

jämlik och öppen där handledaren varit tydlig med att kommentarerna endast är förslag och 

inte lag.  

 

Genom att spela in intervjuer har forskarna när som helst kunnat gå tillbaka för att lyssna på 

intervjuerna på nytt och därigenom ta del av tonfall och få en känsla för den bakomliggande 

meningen vilket annars riskerar att falla bort om forskarna endast haft tillgång till 

transkriberingar. Detta förfarande stärker ytterligare trovärdigheten enligt Lincoln och Guba 

(1985). Samtidigt upplevde forskarna att sjuksköterskorna hade svårt att diskutera om deras 

bemötande skiljde sig beroende på barnets eller ungdomens kön. Eventuellt hade en 

observationsstudie (Carlson, 2012) kunna bidra till ett större djup och variation i resultatet då 

forskaren kan observera sjuksköterskans beteende i hens naturliga miljö. 

 

Forskarna har begränsade erfarenheter av BUP-verksamheter där en av forskarna har deltagit i 

en kortare verksamhetsförlagd utbildning på en BUP-mottagning och den andra forskaren haft 

studiebesök i några dagar på en BUP-mottagning. Detta begränsar forskarnas förförståelse 

vilket kan ses som positivt då forskarna kunde möta de sjuksköterskor som intervjuades med 

en öppenhet och nyfikenhet. Forskarna har strävat efter att noggrant beskriva datainsamling, 
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tillvägagångssätt och analysprocessen i syfte att stärka studiens pålitlighet (Lincoln & Guba, 

1985).  

 

Forskarna har visat på bekräftelsebarhet genom att ha med exempel på hur analysprocessen 

har gått till med hjälp av tabeller (tabell I & II) samt citat från informanterna. Intervjuernas 

omfattning samt tidsram för när intervjuerna ägde rum har även det redovisats i syfte att 

stärka bekräftelsebarheten (Lincoln & Guba, 1985). 

 

Forskarna reflekterar över en begränsning av överförbarheten på grund av det låga antalet 

informanter i studien, samtidigt är det upp till läsaren att bedöma om studiens resultat går att 

överföra till andra verksamheter enligt Lincoln och Gubas (1985) resonemang om 

överförbarhet. Forskarnas del i det hela är att tillhandahålla tillräckligt med data för att läsaren 

ska kunna göra en bedömning om överförbarhet baserat på materialet som presenterats i 

studien.  

 

Slutsats 

Sjuksköterskorna upplevde inte att deras förmåga att anpassa omvårdnaden och de 

psykopedagogiska samtalen påverkades av barnets kön. De anpassade istället omvårdnaden 

efter barnens och ungdomarnas behov, resurser och intressen. Däremot upplevde 

sjuksköterskorna att intressen och symtombild ofta skiljde sig beroende på kön.  
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                       BILAGA I 

INTERVJUGUIDE 

Introduktion 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska och mött barn och ungdomar med ADHD? 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

Vilka andra arbetsplatser har du arbetat på där du mött barn och ungdomar med ADHD? 

 

Upplevelse 

Beskriv din upplevelse av psykopedagogiska möten med barn och ungdomar med ADHD. 

Vad är viktigt att tänka på i mötet med pojkar med ADHD? 

Vad är viktigt att tänka på i mötet med flickor med ADHD? 

Om du tänker på flickor och pojkar som du möter på mottagningen/avdelningen, vad tycker 

du är viktigt att skilja på i bemötandet?  

Vilka ämnesområden tar du upp i dina psykopedagogiska samtal? 

(Om du skulle ha ett psykopedagogiskt samtal vilka ämnesområden skulle du ta upp då?) 

Kan det finnas ämnesområden som oftare förekommer hos pojkar med ADHD respektive 

flickor med ADHD? 

Vad är orsaken till skillnader/likheter i det psykopedagogiska mötet? 
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BILAGA II 

Till sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som arbetar inom barn- och 

ungdomspsykiatrin i XXX Län 

 

 

Som examensarbete på vår utbildning i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

mot psykiatrisk vård har vi valt att undersöka hur sjuksköterskor uppfattar sin del i den 

psykopedagogiska omvårdnaden i mötet med barn och ungdomar med ADHD.  

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst. Inga uppgifter om 

person eller arbetsplats kommer att insamlas.  

 

Undersökningen är en intervjustudie med kvalitativ analys. Intervjuerna kommer ta cirka 30 

minuter, där frågor kommer att ställas utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna 

kommer att spelas in och därefter transkriberas. Data förvaras hos forskarna, 

inspelningsfilerna sparas utan koppling till namn på intervjupersonerna. 

 

Samtycker du till att deltaga i studien vänligen hör av er till oss så bokar vi in en tid när det 

passar, gärna under vecka XX-XY. 

 

Vid frågor eller synpunkter är ni välkomna att höra av er till oss via mail eller telefon. 
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