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Introduktion 

Inledning 

        ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en komplex och heterogen diagnos 

som på individnivå kan ta sig olika uttryck med varierande grad av funktionsnedsättningar, 

men det gemensamma dragen är nedsatt uppmärksamhet och/eller nedsatt förmåga till 

impulskontroll och hyperaktivitet (Farone, Sergeant, Gillberg & Biederman, 2003). 

Prevalensstudier visar att så många som 3-9% av alla barn tonåringar och 1-4% av alla vuxna 

uppfyller DSM-IV kriterierna för ADHD (Kessler et al., 2006) och ytterligare några procent 

av befolkningen beräknas ha en problematik som ligger på gränsen till att uppfylla ADHD 

kriterierna med liknande funktionsnedsättningar (Biederman, Mick, Farone, 2000). ADHD 

symtomen inverkar negativt på fungerandet i vardagen och påverkar studier, jobb, relationer 

till förmåga att sköta om ekonomi och hälsa. ADHD skapar också en sårbarhet för annan 

psykisk problematik och komorbiditet som ångest, nedstämdhet och missbruksproblem är 

vanliga (Ramsay, 2010). Farmakologisk behandling med metylfenidat och atomoxetin är den i 

särklass mest beforskade och vanligaste behandlingen mot ADHD. Behandlingen är effektiv 

och reducerar centrala ADHD symtom som uppmärksamhetssvårigheter, hyperaktivitet och 

impulsivitet (Prince, 2006). Emellertid tycks det vara så många som 30-50% av alla vuxna 

med ADHD som blir otillräckligt hjälpta eller får bieffekter som omöjliggör farmakologisk 

behandling (Wender, 1998, Wilens et al, 2002, Wilens, Spencer & Biederman, 2006). En 

studie visar också att det är möjligt att effekterna av farmakologisk behandling minskar över 

tid (Jensen et al, 2007). Sammanfattningsvis finns det ett stort behov av en kompletterande 

psykoterapeutisk behandling för vuxna med ADHD (NICE, 2009, Young, 2005). Eftersom 

ADHD för vuxna är en relativt ny diagnos är forskning inom området ännu i ett tidigt skede, 

det har gjorts en rad mindra studier som visat att KBT behandling är effektiv i behandling av 

ADHD (Rostain, Ramsay, 2006), men ännu finns endast en randomiserad studie publicerad 

(Safren, Otto, Sprich, Wilens & Biederman, 2005).  Den stora översiktsrapporten från 

National Institute for Health and Clinical Excellence (2009) konstaterar att ADHD fortfarande 

ses som ett problem som skall lösas med medicinering och att mycket få mottagningar ännu 

erbjuder ADHD patienter  psykoterapeutisk behandling. Rapporten konstateras också att 

kunskapsnivån generellt bland behandlare är bristfällig när det gäller behandling av ADHD. 
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Samtidigt visar forskningen att behandlingsinsatser kan göra stor skillnad när det gäller 

prognos för diagnosen (Weiss et al. 2008). 

Teori 

ADHD  

        ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en neuropsykiatrisk diagnos med 

nedsättningar i uppmärksamhet, koncentration och/eller impulsivitet och hyperaktivitet. 

Översiktsartiklar har visat att det är en heterogen och komplex, med symtom som leder till 

varierande grad av nedsatt funktion i vardagen och att symtombilden ser olika ut vid olika 

åldrar vilket gör den svår att både diagnostisera och behandla (Chronis, Jones & Ragi, 2006; 

Daly, Creed, Xanthopoulos & Brown, 2007, Fabiano et al., 2009, Young & Amarasinghe, 

2010.    

         Heterogeniteten avspeglas i diagnosens bakgrundshistoria; den första studien på barn 

med ADHD gjordes av barnläkaren George Still som 1902 beskrev 43 barn som utan 

uppenbara orsaker så som bristande uppfostran eller brister i uppväxtmiljö uppvisade 

svårigheter med koncentration och han noterade att de ofta agerade impulsivt utan att ha annat 

än omedelbar behovstillfredsställelse som mål. Flera av dem var anti-sociala, aggressiva och 

mycket svåra att disciplinera (Ramsay, 2009). När DSM-II kom ut 1968 fick symtomen 

namnet, ”hyperkinetic reaction of childhood (or adolescence)”,  när DSM-III kom ut 1980 

hade diagnosen bytt namn till ADD (Attention Deficit Disorder) och diagnosen kunde delas in 

i 2 undergrupper ADD+H (med hyperaktivitet) och ADD-H (utan hyperaktivitet). Först i 

samband med DSM-IV som publicerades 1994 stod ADHD diagnosen med i sin nuvarande 

form uppdelad i de tre undertyperna den primärt hyperaktiva/ impulsiva, den primärt 

ouppmärksamma typen och den kombinerade typen (Ramsay, 2009).                                                                                                                              

         Den första studien som indikerade att vuxna kunde ha ADHD publicerades 1960, men 

ända fram till 1990 talet fick vuxna med det vi i dag skulle kalla ADHD symtom diagnosen 

MBD (Minimal Brain Dysfunktion) eftersom ADHD ansågs vara en diagnos för barn och 

ungdomar. Först i mitten av 1990-talet började ADHD diagnos sättas på vuxna personer, men 

fortfarande utifrån de diagnoskriterier som är uppsatta för diagnostisering av barn och 

tonåringar (Barkley, Murphy & Fisher, 2008). Inför publiceringen av DSM-V har det pågått 

en diskussion kring hur de befintliga diagnoskriterierna skall anpassats till vuxna med ADHD, 
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eller om det rent av skall sättas upp egna kriterier för denna grupp utifrån att symtombilden 

förändras med stigande ålder (Barkley et al., 2008).           

ADHD hos vuxna 

Prevalens 

        Medan ADHD hos barn och tonåringar sedan länge varit en allmänt accepterad diagnos, 

har det debatterats kring om ADHD hos vuxna verkligen är en valid diagnos (Ramsay, 2010).  

Det har hävdats att ADHD orsakas av en försenad mognad i delar av hjärnan som försvinner 

innan barnet når vuxen ålder (Barkley, Fisher, Edelbrock & Smallish, 1990). Flera större 

longitudinella studier av barn och ungdomar med ADHD har kunnat belägga att så många 

som 30-60% av de som diagnostiserats under barndomen har kvar sin diagnos i vuxen ålder 

och diagnosen ADHD hos vuxna betraktas numera som en valid diagnos (Barkley et al, 2008, 

Barkley et al, 1990, Weiss & Hechtman, 1993). Resultaten från populationsstudierna  har 

varierat, men indikerar att någonstans mellan 1-4% av den vuxna befolkningen uppfyller                                   

kriterierna för ADHD (Farone, Sergeant, Gillberg & Biederman, 2003; Kessler et al, 2006). 

Vidare har det framkommit att en grupp av de som haft ADHD som barn/tonåring inte 

uppfyllde diagnosen som vuxna, men hade ändå kvar stora delar av de problem som 

förknippas med diagnosen (Young & Gudjonsson, 2008). 

Symtombild 

        Det nämndes inledningsvis att DSM-IV delat in ADHD diagnosen i tre subtyper, den 

primärt hyperaktiva/impulsiva, den primärt ouppmärksamma samt den kombinerade typen 

(APA, 1994). Studier har visat att de tre subtyperna inte skiljer sig åt avseende 

neuropsykologiska brister och komorbiditet (Tripp & Wickens, 2009). Longitudinella studier 

har visat att symtombilden förändras med ålder, barn och tonåringar med ADHD har oftast en 

motorisk överaktivitet och impulsivitet som en del av sin problematik, men i sena tonåren 

förändras ofta symtombilden och hyperaktiviteten och impulsiviteten minskat medan 

nedsättningarna i uppmärksamhet och koncentration kvarstår (Faraone, Biederman, Mick, 

2006, Young & Amarasinghe, 2010). Trots minskad hyperaktivitet och impulsivitet  har 

många vuxna med ADHD inte rapporterat färre utan tvärt om fler besvär i vuxen ålder. 

Mycket av den struktur som funnits i vardagen under grundskolan och gymnasiet  har 

försvunnit och vuxenlivet ställer ökade på att själv stå för struktur och planering t.ex. 

organisera sin tid, prioritera bland arbetsuppgifter och klara deadlines. Familjebildning, högre 
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utbildning och karriär har i flera fall bidragit till att ADHD problematiken blir mer synlig än 

den varit tidigare (Biedman, Mick & Faraone, 2000, Ramsey, 2010).  

        En del av den heterogenitet som visat sig prägla diagnosen på individnivå  har förklarats 

utifrån av att graden av funktionsnedsättningar påverkas av faktorer som psykiska resurser, 

uppväxtförhållanden,  om sjukdomsbilden präglas av komorbida psykiska störningar och den 

aktuella situationen som helhet (Sprich, Knouse, Cooper-Vince, Burbridge, Safren, 2010, 

Young & Amarasinghe, 2010).  Den höga graden av heterogenitet i symtom hos olika 

individer med ADHD har gjort att forskarna debatterat frågan om ADHD har en 

underliggande orsak som kan manifestera sig på olika sätt eller om ADHD är en 

paraplydiagnos för flera homogena grupper (Tripp & Wickens, 2009).   

Prognos 

        Heterogeniteten inom diagnosgruppen har gjort det svårt att prognostisera på individnivå,  

studier på gruppnivå har dock visat att obehandlade ADHD symtom hos vuxna innebär 

förhöjd risk för att misslyckas i skolan, arbetslöshet, konflikter, skilsmässa, olyckor (t.ex. i 

trafiken) och att hamna i fängelse (Ingram, Hechtman & Morgenstern, 1999, Wilens, Faraone 

& Biederman, 2004, Young, 2005). Komorbiditet, ADHD i familjen och psykosocial 

problematik har visat sig vara faktorer som ger försämrar prognosen. Att få ADHD diagnos i 

barndomen i kombination med uppförandestörningsdiagnos ODD (oppositional defiant 

disorder, det som på svenska kallas trotssyndrom) tycks vara det som har sämst prognosen när 

det gäller vidare social och adaptiv utveckling och har visat sig löpa en signifikant förhöjd 

risk att utveckla missbruk samt antisocialpersonlighetsstörning (Young, Toone & Tyson, 

2003).  

         Wender (2000) har visat att prognosen för vuxna med ADHD är beroende på om 

individen utvecklar effektiva strategier och färdigheter för att överkomma sina svårigheter. En 

tidig diagnos och information om ADHD och vilka funktionsnedsättningar som symtomen för 

med sig har visat sig vara centralt och påverkar livskvaliteten i en positiv riktning (Ramsay, 

2010). En Norsk studie (Goksøyr & Nøttestad, 2008) visade att de personer som hade fått 

diagnos och farmakologisk behandling under uppväxten som vuxna hade mindre 

beroendeproblematik, var mindre kriminellt belastade och fungerade bättre både psykologiskt 

och socialt jämfört med de vuxna personer med ADHD som innan studien var obehandlade. 
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Komorbiditet 

        I en populationsbaserad studie av vuxna med ADHD uppfyllde 77% kriterierna för en 

eller flera psykiatriska diagnoser. Studien visade att de vanligaste svårigheterna är 

inlärningsproblem, sömnstörningar, svårigheter att reglera ilska, ångeststörning, OCD, 

depression, manodepressivitet, personlighetsstörningar (främst kluster B störningar som 

borderline och antisocial personlighetsstörning, men också kluster C förekom) och även 

missbruksproblem är vanligare hos vuxna med ADHD än hos befolkningsgenomsnittet 

(Young & Bramham, 2007; Biederman, 2004).  

        Komorbiditeten har omnämnts som en av orsakerna till att vuxna med ADHD är så 

heterogen grupp med stora variationer i funktionsnivån, det har också identifierats som en 

faktor som försvårar diagnostiseringen av ADHD problematiken hos vuxna eftersom 

bedömaren kan fokuserar för mycket på de andra symtomen och missat att se att patienten 

också har ADHD (Biederman, 2007). 

Könsskillnader  

        Fler män än kvinnor har ADHD diagnos, men skillnaderna har visat sig vara mindre än 

vad  man tidigare trott. Siffrorna från de som sökt hjälp för sina problem inom psykiatrin 

ligger ration mellan män och kvinnor någonstans mellan 9:1 och 6:1, medan ration inom 

normalpopulationen ligger kring 3:1 (Rasmussen & Levander, 2008, Torgersen, Gjervan & 

Rasmussen, 2006). Många hypoteser om skillnader mellan män och kvinnor med ADHD har 

inte gått att empiriskt styrka. Bland annat har det hävdats att kvinnor med ADHD som ofta 

uppvisat mindre impulsivitet och hyperaktivitet än män vilket på gruppnivå visat sig sakna 

empirisk grund (Barkley et al, 2008).  

        En stor studie på vuxna med ADHD gjord på University of Massachusetts (UMASS 

studien) av Russell A. Barkley med kollegor (2008) har visat ytterst få signifikanta skillnader 

mellan vuxna män och kvinnor med ADHD.  Att  kvinnor med ADHD har fler depressiva 

symtom, mer ångest samt lägre självkänsla än män med samma diagnos har man heller inte 

kunnat visa. När båda grupperna jämfördes utifrån resultat på SCL 90-R fann man inga 

signifikanta skillnader.  På gruppnivå har män med ADHD oftare visat sig ha 

missbruksproblem och har uppvisat mer antisocialt beteende än kvinnor medan kvinnor har 

haft en något högre tendens att somatisera och har oftare varit överviktiga, men detta kan 
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handla mer om könsskillnader generellt än skillnaden mellan män och kvinnor med ADHD  

(Barkeley et al, 2008, Rasmusen & Levander, 2008). 

 Etiologi 

        ADHD förefaller ha multipla etiologier, forskning har visat att både genetiska och 

neurobiologiska (neuroanatomiska och neurokemiska) faktorer samspelar med miljöfaktorer 

och psykosociala faktorer. Även påverkan pre-, peri- och postnatalt har visat sig 

betydelsefulla och återfinns i anamnesen hos ungefär 1 fall av 3 personer med ADHD (NICE, 

2009). Neonatal hypoxi, låg födelsevikt, en mamma som röker eller tar droger under 

graviditeten har visat sig vara riskfaktorer för att utveckla ADHD. Även infektioner, trauma 

mot frontalloberna och epilepsi under tidig barndom har identifierats som riskfaktorer (Tripp 

& Wickens, 2009, Torgersen, Gjervan & Rasmusen, 2006).   

        Den enskilt största identifierade riskfaktorn för ADHD som har identifierats är att ha en 

förälder med ADHD. Adoptions och tvillingstudier har pekat på att ärftligheten är så hög som 

80% (NICE, 2009). Neuroanatomiskt har forskarna hittat dysfunktioner i de 

frontosubcorticala nätverken som reglerar uppmärksamhet, arbetsminne och impulskontroll 

och dessa fynd har återfunnits hos både barn och vuxna med ADHD (Hervey, Epstein & 

Curry, 2004).  

        Biokemiska förklaringsmodeller har visat på en dysreglering i både det dopaminerga, 

noradrenerga, serotoninerga och det nikotinerga transmittersystemen. Forskning på hur 

hjärnans dopamintillförsel påverkar ADHD symtomen har varit av särskilt stort intresse och 

skulle förklara varför mediciner som ökar dopaminförsörjningen har haft så god effekt på 

flera centrala ADHD symtom (Tripp & Wickens, 2009). Genetiken är komplex och trots 

omfattande forskning har forskarna har inte hittat någon enskild ADHD gen, i stället tror 

forskarna att det är flera gener som samspelar och skapar en sårbarhet. Till de gener som rönt 

intresse hör DRD4, DAT, DRD5 och SNAP-25 (Hervey et al., 2004, McNab et al, 2009).  

        Teorin om nedsättningar i hjärnans dopaminförsörjning har visat sig passa med de 

neuropsykologiska fynd som gjorts som påvisat exekutiva nedsättningar hos både barn och 

vuxna med ADHD. De exekutiva funktionerna har en mycket central kontrollfunktion i 

hjärnan och deras uppgift är att planera, prioritera, integrera och reglera andra kognitiva 

funktioner. Våra exekutiva förmågor och vår aktivitetsgrad regleras av dopamin (Asherton, 

Kuntsi & Taylor, 2005).  



 9 

        Forskarna har däremot inte funnit några empiriska belägg för att ADHD kan orsakas 

bristande anknytning och inte heller av andra miljöfaktorer, men däremot blir ADHD symtom 

mer påtagliga i stökiga, ostrukturerade miljöer och att risken för att utveckla komorbiditet av 

olika slag ökar (NICE, 2009). Miljöer med mycket struktur, tydlig feedback och 

förutsägbarhet har likaledes visat sig bidra till att minska de negativa effekterna av ADHD 

(Barkley et al, 2008). 

Neuropsykologisk förklaringsmodell  

Exekutiva funktioner  

Metastudier har konstaterat att effektiva psykoterapeutiska behandlingsinsatser för ADHD har 

utgått från den neuropsykologiska forskningen inom området (NICE, 2009, Toplak, Connors, 

Shuster, Knezevic, Parks, 2007). Den dominerande neuropsykiatriska förklaringsmodellen 

inom ADHD forskningen har varit att ADHD symtomen utgörs av nedsättningar i exekutiva 

förmågor (Barkley, 1997), denna teori har under många år varit föremål för vetenskapliga 

studier och nedsättningar i exekutiva funktioner hos personer med ADHD har kunnat 

beläggas på gruppnivå både genom psykometrisk testning, självskattning respektive 

anhörigskattning av exekutivt fungerande i vardagen samt genom intervjuer om fungerande i 

olika vardagssituationer (Tripp & Wickens, 2009). De exekutiva funktionerna har ibland 

kallats hjärnans dirigent eftersom de samordnar information från en rad olika områden. Att 

skifta, inhibera och uppdatera är centrala exekutiva funktioner och dessa processer 

kombineras på olika sätt vid komplexa exekutiva uppgifter som t.ex. problemlösning (Trip & 

Wickens, 2009). Knutna till de exekutiva funktionerna är centrala kognitiva funktioner så som 

medvetande, uppmärksamhet (exekutiv uppmärksamhet), arbetsminne (den centrala 

exekutiven), vissa former av perception, strategisk minnesframplockning och reglering av 

sociala-emotionella beteenden. Centrala för dessa färdigheter är de frontotemporala områdena 

i hjärnan, men många andra delar av hjärnan är också involverade (Hervey, Epstein & Curry, 

2004).   

        Nya kunskaper kring hjärnans plasticitet har öppnat upp för olika former exekutiva 

rehabiliteringsprogram. Träningsprogram där deltagarna tränat sitt arbetsminne under fem 

veckor har visat på en förbättring av arbetsminnet som haft en bestående effekt vid 

uppföljning ett år senare (Olesen, Westerberg & Klingberg, 2004). 
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Barkley´s exekutiva modell  

        Den neuropsykologiska modell som har kommit att ha störst inflytande på forskningen 

kring psykoterapeutisk behandling av ADHD har varit Russel A. Barkley´s exekutiva modell 

(1997). Modellen som han har baserat på forskning inom flera områden utgår från att den 

mest centrala exekutiva funktionen är förmågan att självreglera, en förmåga som utvecklas 

stegvis utifrån förmågan att inhibera impulser. Varje nytt steg i den exekutiva utvecklingen 

bygger på att det föregående steget är färdigutvecklat och utifrån den kumulativa  effekten av 

detta utformas en vuxen persons exekutiva förmåga. Utifrån Barkley´s originalartikel från 

(1997) presenteras nedan centrala steg i utvecklingen av exekutiva funktioner. 

Barkley har i sin modell utgått från att inhibering av impulser är den centrala färdigheten som 

andra färdigheter baseras på. Att inhibera impulser – t.ex. att kunna stoppa sig själv från att 

agera på något som skulle kunna vara potentiellt förstärkande – har visat sig vara en viktig del 

i att kunna självreglera liksom att avbryta pågående beteende och stå emot distraktioner från 

konkurrerande stimuli. Vinsten med detta är att få översyn av situationen, planera och handla 

målorienterat och utvärdera påverkan på framtida mål. Utifrån denna färdighet utvecklas 

andra steg gradvis. 

1. Internalisering av språk/ Icke verbalt arbetsminne                                                                                          

        Det icke verbala arbetsminnet utvecklas som en förmåga att hålla kvar och spela upp 

händelser i tanken. Denna förmåga tillåter individen att fundera kring påverkande faktorer och 

tänka kring olika möjliga utfall för att så småningom använda denna information för att  

analysera det som hänt och förutsäga möjliga framtida scenarion. Känslan av tid och att kunna 

hålla tidsramar när vi planerar vårt beteende över tid är också associerat med icke verbala 

arbetsminnet.    

2. Verbalt arbetsminne                                              

        Verbalt arbetsminne associeras med utvecklingen av förmågan att självinstruera. Denna 

funktion börjar med att vi använder talet för att beskriva yttre händelser och utvecklas gradvis 

till inre tal för att guida det egna beteendet och utvecklas slutligen till att följa målstyrt 

beteende, implementera metaregler och läsförståelse. 
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3. Affektreglering                                                                                                                        

        Affektreglering börjar med upplevelsen av att vi som människor har olika 

känslotillstånd, gradvis blir det lilla barnet bättre på att hantera och modifiera dessa känslor 

för att till sist själv kunna skapa och förändra känslor och använda dem för att guida 

målinriktat beteende. 

4. Förmåga att analysera och syntetisera                                                                              

        Detta är förmågor som är viktiga för kreativitet, problemlösning och planering.  

Förmågan utvecklas bl.a. genom lek där barnet får möjlighet att manipulera verkligheten och 

pröva på att inta olika roller och få en förståelse för hur saker fungerar. Slutresultatet är en 

förmåga att snabbt och effektivt utveckla planer för att hantera olika situationer och problem 

som kan uppstå i vardagslivet. 

        När de ovan presenterade stegen samspelar utgör tillsammans adaptiva exekutiva 

funktioner.  Dessa funktioner tillåter individen att organisera sitt beteende och agera 

målinriktat över tid liksom att kunna dra slutsatser från tidigare erfarenheter och använda sig 

av flera olika informationskällor för att guida inlärning och beteende i nya situationer. Högre 

exekutiva funktioner ger oss flexibilitet vid problemlösning , men även förmågan att välja en 

av lösningarna och följa denna tills målet är uppnått. Individer som utvecklat dessa förmågor 

har lättare att hålla kvar vid sin strävan att uppnå mål och de har större motståndskraft mot 

motgångar och störningar, integrera feedback för att anpassa sina beteenden.   

        Barkley har kommit fram till att det räcker det med dysfunktion i ett av de ovan nämnda 

exekutiva färdigheterna för att utvecklingen av de övriga skall störas vilket resulterar i 

funktionsnedsättningar. Den kumulativa effekten av detta har Barkley menat varit orsaken till 

att många vuxna med ADHD märker av sina svårigheter mer i vuxen ålder. Han har betonat 

att alla kan ha perioder av nedsatt exekutiv förmåga så som vid psykiatrisk sjukdom (t.ex. 

depression), när de stöter på nya och ovana situationer eller t.ex. vid trötthet eller stress. Hos 

personer med ADHD är symtomen dock mer allvarliga och mer övergripande symtom som 

orsakar nedsättningar medan hos andra är det mer övergående tillstånd (Barkley, 1997, 

Barkley et al. 2008).   

        Barkley har fått ta emot en del kritik för sin teori som kritiserats för att ha dåligt 

definierade begrepp och oklara orsakssamband. Teorin bygger på empiri från olika 
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fackområden, men kritiseras för att vara alltför omfattande och svår att härleda hypoteser 

utifrån (Brown, 2006, Sagvolden, Aase, Borgå Johansen, Russel, 2005).   

        Ett viktigt neuropsykologiskt fynd som har kompletterat Barkley´s exekutiva modell och 

som också har implikationer för utveckling av behandlingsinterventioner studier kring 

svårigheten att reglera motivation hos personer med ADHD (Sonuga-Barke, Wiersema, van 

der Meere, 2010). Det har observerats att vissa personer med ADHD väljer att inte anpassa 

beteenden och att använda problemlösningsstrategier även när personen i fråga kan inse att 

det finns behov av att göra detta. Många personer med ADHD har uttryckt att de förstår vad 

de behöver göra för att öka funktionsnivån, men har svårt att hålla kvar och slutföra. Fynd 

som styrker detta är personer med ADHD mindre känsliga för ändringar i 

belöningsbetingelserna (Sonuga-Barke, Wiersema, van der Meere, 2010). Samma studie har 

visat att personer med ADHD fungerar som andra med kontinuerlig förstärkning, men sämre 

än andra med intermittent förstärkning. I motsats till andra barn väljer de konsekvent en liten 

förstärkare som kommer med en gång än en stor de måste vänta på.   

Forskning på behandlingsinterventioner för vuxna med ADHD 

Farmakologisk behandling 

        Den behandlingsintervention mot ADHD vars effekter har blivit forskningsmässigt bäst 

belagd är farmakologisk behandling. Flera stora studier som har gjorts på barn och tonåringar 

har visat på goda effekter av medicinering med centralstimulantia, så mycket som 60-80% av 

de som deltog i de olika studierna fick god effekt av sin medicinering (Prince et al. 2006).  

Preparaten ännu inte lika utprövade på vuxna trots att vuxna sedan flera år förskrivs samma 

preparat som barn och tonåringar, men de studier som finns visar på god effekt även om 

effekten är mindre än den är hos barn och ungdomsgruppen och 20-50% av vuxna med 

ADHD får ingen eller otillräcklig effekt av medicinering (Wender,2000, Wilens, Spencer & 

Biederman, 2002, NICE, 2009).  

        De preparat mot ADHD som är vanligast innehåller metylfenidat eller atomoxetin som 

verksamt ämne (Wilens et al, 2002). Det har inte varit möjligt att inom ramarna för denna 

studie gå in i detalj på hur dessa preparat verkar, men förenklat kan man säga att metylfenidat 

har en centralstimulerande verkan vilket ökar halten av dopamin i hjärnan, och antas också 

påverka halterna av noradrenalin. Effekten är snabb och kommer cirka en halvtimme efter 

man tagit tabletten. Den ökade dopaminhalten ger en ökad förmåga till uppmärksamhet, 
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koncentration och ökad uthållighet. Preparat som innehåller atomoxetin höjer halterna av 

noradrenalin. Atomoxetin har visat sig ha längre insättningstid, det tar ca 2-3 veckor innan 

denna medicinering får full effekt (Michelson et al, 2003).   

        Farmakologisk behandling har visat vara effektivt för att minska centrala ADHD symtom 

som nedsättningar i uppmärksamhet, koncentration och hyperaktivitet, en grupp vuxna har 

blivit så markant förbättrade av farmakologisk behandling att andra behandlingsinsatser inte 

behövs (Greenhill et al., 2001; Michelson et al,.2003).  

        Nackdelar som har påtalats med farmakologisk behandling  är att effekten försvinner så 

snart medicineringen sätts ut . Det har också påpekats att medan farmakologisk behandling 

mildrar symtomen så påverkas inte den problematik som beror på bristande färdigheter och 

som tidigare konstaterats blir endast en relativt liten grupp helt besvärsfria av medicinering.  

En studie från 2007 har tolkats som att effekterna av metylfenidatbehandling minskar med 

tiden och därför inte skall ses som en långsiktig lösning (Jensen et. al, 2007). 

Rekommendationen i översiktsstudier har därför varit att medicinering bara skall vara en del 

av ett behandlingsprogram för ADHD (Bramham, et al, 2009).  

KBT behandling av vuxna med ADHD   

        KBT är den inriktning som rekommenderas i översiktsstudier för behandling av vuxna 

med ADHD. Rekommendationen har baserats dels på att flera KBT inriktade 

behandlingsstudier där KBT behandling både individuellt och i grupp har visat positiv effekt, 

men också på att KBT har god evidens för många av de komorbida tillstånd som är vanliga 

vid ADHD (NICE, 2009, Young, 2007, Young & Bramham, 2007).  

        Interventioner som vid översiktsstudier har bedömts som centrala för en framgångsrik 

behandling är psykoedukation, problemlösning, att arbeta med tidsuppfattning, att utveckla 

färdigheter för att upprätthålla uppmärksamhet, hantera impulsivitet och nedsättningar i 

arbetsminne, planera och organisera, kognitiv omstrukturering.  Interventioner riktade mot 

behandling av komorbid ångest och depressionsproblematik har också pekats ut som viktiga 

delar av behandlingen. Att hantera ilska/frustration och/eller att kommunicera har detta också 

varit viktiga komplement (NICE, 2009).  

        Trots att behovet av psykoterapeutiska behandlingsinsatser bedöms som stort har KBT 

behandling för vuxna med ADHD har hittills varit ett litet forskningsområde (Toplak, 

Connors, Shuster, Knezevic, Parks, 2008, Weiss et al., 2008). Det har funnits flera orsaker till 
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detta, en orsak har varit att ADHD för vuxna länge varit ifrågasatt som valid diagnos, en 

annan att flera tidiga studier med KBT behandling för barn med ADHD inte kunnat uppvisa 

någon positiv effekt (Hinshaw, 2006).     

        Ett problem för forskningen på detta område som påtalats i flera meta studier har varit att 

det saknas större randomiserade studier (Weiss et al, 2008). Endast en randomiserad studie 

(Safren et al, 2005) har publicerats som utvärderar behandling av vuxna med ADHD. Denna 

studie (n=31) jämförde resultaten från en grupp patienter som fick en 

kombinationsbehandling (farmakologisk behandling i kombination med individuell KBT 

behandling) med fokus på färdighetsträning 1 timme/ vecka i 13 veckor med resultaten från 

en grupp som fick farmakologisk behandling. Gruppen som fått kombinationsbehandlingen 

visade en statistiskt signifikant förbättring jämfört med den grupp som enbart fick 

farmakologisk behandling. Som delresultat i studien fann man att även ångest och 

depressionssymtom minskade signifikant hos gruppen som fick kombinationsbehandling.             

         Resultaten från Rostain och Ramsey´s studie från 2006 visade också att en 

kombinationsbehandling med farmakologisk behandling och KBT var mer effektiv än enbart 

farmakologisk behandling. 70% av de patienter som fick kombinationsbehandlingen visade 

signifikanta förbättringar i form av medelhög till mycket hög nedgång av ADHD symptom. 

Även denna studie kunde påvisa att en minskning av ADHD symtom korrelerar med 

minskning av ångest och depressionssymtom samt en minskning av upplevd hopplöshet.  

        Bramham & Young har visat att även KBT i grupp ger god symtomlindring vid 

behandling av ADHD och som delresultat fann man att behandlingen även haft effekt på 

självkänsla och tron på den egna förmågan jämfört med personer från väntelistan (Bramham 

et al, 2009, Young & Bramham, 2007). Ett färdighetsträningsprogram i grupp med fokus på 

att lära ut DBT färdigheter till vuxna med ADHD har visat sig kunna minska ADHD 

symtomen, minska depressivitet och förbättra det generella hälsotillståndet  (Hesslinger et al, 

2002, Philipsen et al., 2007). Solanto (Solanto, Marks, Michell, Wasserstein, Kofman, 2008) 

och hennes team har presenterat en metakognitivt manualbaserad gruppbehandling av ADHD 

som också visat god effekt på både ADHD symtom men även ökat deltagarnas exekutiva 

förmågor i vardagen. Resultatet från denna studie har uppmärksammats extra eftersom det var 

en av de första som jämförde effekten av KBT behandling hos en grupp omedicinerade 

deltagare med en grupp som medicinerade och resultatet visade ingen skillnad i 

behandlingseffekt mellan grupperna . Detta betraktats som ett viktigt forskningsfynd utifrån 
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att en stor grupp vuxna med ADHD inte har effekt av medicinering eller har otillräcklig 

effekt.  

        Svagheter som påtalats hos befintliga studier av KBT behandling för vuxna med ADHD  

har varit att studierna har varit små och flera av studierna är okontrollerade, endast en 

randomiserad studie har publicerats (Young & Bramham, 2007). Jämförande studier där KBT 

jämförs med andra aktiva behandlingsmetoder psykoterapeutisk behandling saknas helt. 

Jämförande studier är viktiga för att kunna visa att det är KBT behandlingen som har effekt 

och att behandlingseffekter inte kan tillskrivas förväntanseffekt och den ökning av stimulans 

det innebär att komma i behandling (Young, 2009). Studier som jämför KBT i grupp med 

individuell behandling saknades också vilket är intressant inte minst utifrån ett kostnads och 

effektivitetsperspektiv.  

        Få studier är gjorda där deltagarna in någon av grupperna är omedicinerade och denna 

forskning har framhållits som viktig utifrån att farmakologisk behandling inte är ett alternativ 

för många vuxna med ADHD (Weiss et al, 2008).  

      Longitudinella studier saknas också vilket har pekats ut som viktigt utifrån att ADHD för 

många är ett kroniskt tillstånd och måste behandlas ur ett livstidsperspektiv (Solanto et al, 

2007, Toplak, Connors, Shuster, Knezevic & Parks, 2008, Weiss et al, 2008).  

        Slutligen har den miljö deltagarna befinner sig i under behandlingstiden ännu inte rönt 

något forskningsmässigt intresse alls, heller inte om deltagarnas tilltro till sin egen förmåga att 

förändras påverkar behandlingsutfall har studerats. 

        Toplak med kollegor (2007) påtalar i en översiktsartikel att ett av de största problemen 

för forskningen har varit att ADHD är en så heterogen diagnos, det har saknats enighet i 

forskarsamhället kring hur man diagnosticerar ADHD och neuropsykologiska tester på vuxna 

med ADHD som grupp har visat på stora skillnader mellan individer med samma diagnos. 

Artikeln konkluderar att avsaknaden av bra och objektiva mått att mäta behandlingseffekter 

har försvårat både vid forskningsstudier och vid sammanställning av metaanalyser och att 

detta är ett område som bör prioriteras.  

Steven A. Safrens modell för KBT behandling av vuxna med ADHD 

        Steven Safren och hans kollegor vid Harvard Medical Center har utvecklat ett 

behandlingsprogram vars effektivitet har belagts i en randomiserade studie (Safren et al, 
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2005). Behandlingen har utformats som individualbehandling och består av 13 sessioner 

uppdelat i 4 moduler  med utgångspunkt i centrala funktionsnedsättningar hos vuxna med 

ADHD.  Målsättningen med behandlingen har varit att ge deltagarna effektiva verktyg och 

färdigheter med fokus på att höja funktionsnivån i vardagslivet (Safren et al, 2005, Sprich et 

al, 2010).  Behandlingens innehåll överrensstämmer med de färdigheter Barkley pekat ut som 

centrala i sin exekutiva modell som redovisats ovan (Barkley, 1997).  Innehållsmässiga har 

den också likheter med neurokognitiva rehabiliteringsprogram (Hesslinger et al, 2006).       

 Behandlingsprogrammet har baserats av 4 moduler där varje modul representerar ett specifikt 

problemområde för vuxna med ADHD (Safren, Sprich, Perlman, 2005). Alla modulera 

innehåller inslag av motivational interviewing (MI), praktiska övningar och repetition tidigare 

sessioners färdigheter. Färdigheterna i modulerna bygger på varandra och det är därför viktigt 

att modulerna presenteras i rätt ordning. 

Modulerna är utformade enligt nedanstående; 

1. Organisera och planera (4 sessioner) 

        I första modulen får deltagarna psykoedukation om diagnosen ADHD och de får också 

börja träna på färdigheter för att förbättra sin förmåga att organisera och planera. Det 

deltagarna får träna på är bl.a. annat att använda penna och block för att administrera en ”att 

göra” lista för att avlasta arbetsminnet och skapa struktur, träna på att använda en kalender för 

att samla alla tider på ett ställe, träna problemlösningsförmåga och träna på att bryta ner större 

och mer överväldigande uppgifter i mindre, mer hanterbara delar etc.  De får även lära sig 

metoder för att hantera viktiga papper och räkningar så dessa inte kommer bort.                                                                                                                           

2. Hantera distraherbarhet (3 sessioner) 

        I den andra modulen ligger fokus på att ge deltagarna verktyg för att hantera 

distraherbarhet. Bl.a. får de i uppgift att mäta hur lång tid de kan hålla koncentrationen och 

sedan får de träna både på att dela upp kognitivt krävande uppgifter i mindre bitar med pauser 

emellan och på att gradvis förlänga de stunder de kan sitta koncentrerade. De får också i 

uppgift att ställa i ordning en fast arbetsplats i hemmet och lära sig minska effekterna av yttre 

distraktorer. De får träna på att använda olika effektiva påminnelser (prompter) som alarm 

och timers för att minska avledbarhet och för att komma tillbaka efter raster och för att bli 

bättre på att avsluta påbörjade arbetsuppgifter. De får också träna en teknik som går ut på att 

träna upp förmågan att hålla fokus på en arbetsuppgift. Tekniken går ut på att deltagarna får 

http://www.adlibris.com/se/search.aspx?author=Steven%20A.%20Safren&fromProduct=true
http://www.adlibris.com/se/search.aspx?author=Susan%20Sprich&fromProduct=true
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lära sig skriva ner sina impulser i stället för att agera på dem genast och återgå till den 

planerade aktiviteten under den tid som är bestämd. 

3. Kognitiv omstrukturering (3 sessioner) 

Deltagarna får lära sig färdigheter för att maximera adaptivt tänkande när de är stressade och 

applicera adaptiva kognitiva förmågor på svårigheter som hänger samman med deras ADHD. 

        4. Valfria tilläggsmoduler (3 sessioner) som väljs vid individuell behandling utifrån vad 

varje patient bedöms ha störst nytta av 1. Prokrastinering – att skjuta upp. Deltagarna får lära 

sig att använda färdigheterna de lärt sig under tidigare sessioner på detta problem, 2. Att 

hantera ilska och frustration – deltagarna får lära sig hur man kan använda sig av kognitiv 

omstrukturering för att hantera dessa situationer bättre samt träna på tekniker för 

emotionsreglering och stressreduktion. 3. Kommunikation – deltagarna får träning i att lyssna 

aktivt, att lära sig vänta tills andra är klarar innan de kastar sig in i diskussionen, hålla 

ögonkontakt och att hålla sig till ämnet. 

        För att alla deltagare skulle få samma behandling valdes i denna studie behandlings 

modul 4. ut och samtliga grupper fick denna behandlings modul. Innehållet att prokrastinera – 

att skjuta upp. Detta utifrån att det rekommenderas i Safrens behandlingsmanual från 2005. 

Syfte och frågeställning 

        Syftet med denna uppsats var att undersöka effekten av Steven Safren´s KBT inriktade 

individualbehandling för vuxna med ADHD (Safren et al, 2005) vid behandling i grupp. Det 

var  av intresse att undersöka om deltagarnas självskattade ADHD symtom minskade efter 

behandlingen, men också om behandlingen hade effekt på deltagarnas självskattade nivåer av 

nedstämdhet och ångest.  

        I tidigare studier har KBT behandling jämförts med väntelista och/eller medicinering 

eller ingen insats alls. I den aktuella  studien jämförs KBT behandling med en intervention 

bestående av samtal med sjuksköterska för att kontrollera den icke-specifika 

uppmärksamhetseffekten.              

        Utifrån att Safrens behandlingsprogram baseras på exekutiv färdighetsträning  och 

träning av exekutiva funktioner påverkas av mängden träning (Olesen et al, 2004) har det 

också varit av intresse att jämföra resultat inom gruppen som får KBT behandling mellan de 
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som under behandlingstiden är i regelbunden daglig sysselsättning och de som saknar 

sysselsättning sedan 1 år eller mer.  

Hypoteser  

        Hypotes 1: Behandling med KBT i grupp förväntas ge symtomlindring i form av lägre 

poäng på självskattade ADHD symtom än samtalsintervention . 

        Hypotes 2. Behandling med KBT i grupp förväntas förenat med större nedgång av 

självskattade ångest och depressionssymtom än samtalsintervention . 

        Hypotes 3. Deltagare som är i regelbunden sysselsättning under behandlingstiden 

förväntas ha en större positiv effekt av KBT behandlingen än de som befunnit sig utanför 

arbetsmarknaden 1 år eller mer. 

Metod 

Design 

        Studien har en kvasiexperimentelldesign med en behandlingsgrupp och en 

jämförelsegrupp med för- och eftermätning.    

Deltagare 

        Den aktuella studien riktades till vuxna ADHD patienter på en psykiatrisk mottagning 

som efter insatt medicinering visade kvarstående, ADHD-relaterade, problem i vardagen. 

Gruppledarna informerade muntligen och skriftligen behandlare på mottagningen om 

behandlingen samt vilka inklusions och exklusionskriterier som gällde för deltagande och 

ombads remittera patienter.  

        Sammanlagt 52 patienter remitterades till behandlingen och dessa inbjöds muntligen i 

samband med besök hos psykiatrisjuksköterska, psykiater eller psykolog att delta i en 13 

veckors KBT behandling i grupp om max 6 deltagare i varje grupp. Av de 52 patienter som 

erbjöds behandling tackade 7 nej. Av de som avböjde erbjudandet om behandling angav 3 att 

de inte hade möjlighet att delta pga. att de arbetade och att behandlingen gick på dagtid, en 

hade inte möjlighet att medverka pga. sjukdom i familjen och övriga angav ingen specifik 

orsak till att inte medverka. De 45 personer, 19 kvinnor och 26 män, som angivit att de 

önskade behandling erbjöds alla KBT behandling i grupp enligt turordning.   
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        Inklusionskriterier för deltagande i behandlingen var att patienten skulle vara aktuella på 

mottagningen, diagnosen ADHD  skulle vara fastställd genom neuropsykiatrisk utredning och 

för deltagande krävdes också att patienterna var insatta på ADHD medicinering samt hade 

kvarstående ADHD-relaterade problem i vardagen.  

        Som exklusionskriterier användes egentlig depression, psykossjukdom, bipolär sjukdom, 

aktivt missbruk (de senaste 3 månaderna) samt suicidalitet. Vidare uteslöts patienter med IK 

under 90 (då samtliga genomgått utredning på mottagningen kunde detta säkerställas med 

patienternas godkännande genom deras resultat på WAIS-III). Denna IK gräns har satts av 

Steven Safren som utvecklat behandlingsmodellen då han har kunnat påvisa att behandlingen 

är mindre effektiv på ADHD patienter med IK under 90 (Safren et al. 2005). Samtliga 

deltagare medicinerade mot ADHD, men ingen av deltagarna gjorde förändringar i 

medicineringen under behandlingstiden. 

        Endast 3 deltagare avbröt behandlingen i förtid, en var tvungen att bryta pga. av en 

pågående familjevåldssituation i hemmet, en valde att avbryta pga. att behandlingen krockade 

tidsmässigt med annan behandlingsinsats, en deltagare hoppade av utan att ge en orsak. 

       I tabell 1-3 nedan redovisas demografisk data över deltagarna i studien.    

Tabell 1.  Fördelning av ålder och kön inom grupperna 

Grupp Kön N Mean SD Median Ålder, min Ålder, max Åldersspann 

Behandlingsgrupp Kvinnor 12 34,8 9,1 35,5 19 47 28 

Män 18 32,7 7,3 34 19 47 28 

Jämförelsegrupp Kvinnor  7 31,7 9,7 29 19 46 27 

Män 8 31,2 8,4 32 19 43 24 
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Tabell 2. Fördelning av utbildnings nivå inom grupperna 

Grupp Högsta utbildning N  

Behandlingsgrupp Grundskola 5 (16,5%)  

Gymnasium 18 (60%)  

Akademiska studier 7 (23,5%)  

Jämförelsegrupp Grundskola 2 (14,3%)  

Gymnasium 11 (65,7%)  

Akademiska studier 3 (20%)  

 

Tabell 3. Fördelning av grad av sysselsättning inom grupperna 

 Ej i sysselsättning sedan 1 år eller mer I sysselsättning (Studier, praktik, arbete) 

Behandlingsgrupp 16 (53,3%) 14 (46,7%) 

Jämförelsegrupp                              7 (46,7%)                              8 (53,3%) 

Totalt                            23 (51,1%                            22 (48,9%) 

 

Procedur 

          45 vuxna personer med ADHD tackade ja till att delta i gruppbaserad ADHD 

behandling. Alla deltagare erhöll vald behandling i turordning utifrån det datum de anmält 

intresse. Denna studie jämför de 30 första som erbjudits KBT behandling i grupp med en 

jämförelsegrupp på 15 personer som stått på väntelista till samma behandling och under tiden 

fått sedvanlig behandling dvs. veckovisa uppföljande samtal med psykiatrisjuksköterska.  

        Gruppbehandlingen utgick från Steven Safrens (Safren et al, 2005) KBT inriktade 

behandlingsprogram för vuxna med ADHD (behandlingsmodellen har beskrivits tidigare i 

studien). Denna behandling pågick under 13 veckor och bestod av veckovisa gruppmöten som 

varade 2 timmar per möte med hemuppgifter mellan varje möte. Jämförelsegruppen fick en 

behandlingsinsats i form av enskilda veckovisa samtal som varade 30 minuter med en 

psykiatrisjuksköterska, även denna insats pågick under 13 veckor. Fokus i samtalen var att 

följa upp effekterna av medicineringen (bl.a. regelbundet mäta blodtryck och vikt, följa upp 

sömn, upplevd effekt av medicinens verkning, eventuella  biverkningar och fungerande i 
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vardagen), under samtalet hade de hade även möjlighet att ta upp eventuella stressande 

händelser från sin vardag. 

Båda grupperna skattade sina symtom i samband med första behandlingstillfället och vid det 

avslutande behandlingstillfället. För att utesluta att deltagarna skattade överdrivet positivt av 

lojalitet till gruppledarna eller av andra skäl, ombads också en anhörig till varje deltagare i 

KBT gruppen att göra en skattning av deltagarnas ADHD symtom i vardagen med samma 

skattningsformulär som deltagarna använde för att skatta sina symtom (som anhöriga 

godkändes endast sambo, make/maka, förälder, barn till deltagarna som var över 18 år). 

Denna skattningsskala tog deltagarna med sig hem efter näst sista sessionen och anhöriga 

ombads av deltagarna att fylla i skattningen och skicka in till mottagningen med post 

(frankerat kuvert var bifogat till skattningsformuläret). De som inte skickat in inom en 2 

veckors period fick ett påminnelsesamtal på telefonen från någon av gruppledarna.  

Gruppledarna 

        Behandlingen administrerades av terapeuter med 10 års erfarenhet av att arbeta med 

patientgruppen ADHD. Grundutbildningar är sjuksköterska med specialisering inom psykiatri 

och utbildad steg 1 terapeut respektive leg. psykolog, båda har lång vana att arbeta med KBT i 

grupp. Terapeuterna har båda genomgått en veckas intensivutbildning i att arbeta med KBT 

med vuxna varav en 2 dagars utbildning med Steven Safren med fokus på att arbeta utifrån 

hans behandlingsmanual för ADHD. 

Mätinstrument 

ADHD rating scale  

        ADHD rating scale (Brown, 1996, Barkley & Murphy, 1998; DuPaul, 1990) är en skala 

som mäter 18 individuella symtom på ADHD enligt DSM-IV. Instrumentet består av 18 

frågor där deltagarna kyssar i det alternativ som bäst beskriver deras symtom senaste veckan. 

Varje fråga har 4 svarsalternativ (0= inga besvär alls; 3=svåra symtom; minsta poäng är = 0 

och max poäng är =54). Denna skala har visat sig korrelera högt med ADHD symtom hos 

vuxna (Leyfer, Ruberg & Woodruff-Borden, 2006, Spencer at al., 1995, Wilens et al., 1999). 

Beck Depression Inventory (BDI) 

        Beck Depression Inventory (Beck, Ward, Mendelson & Erbaugh, 1961) är ett 

väletablerat instrument som utarbetats för att mäta grad av depressioner. Instrumentet består 
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av 20 frågor där deltagarna kryssar i det alternativ som bäst beskriver de känslor det haft 

under den senaste veckan. Varje fråga har 4 svarsalternativ som beskriver en stigande grad av 

depression. Standardvärde för cut-offgränsen är 0-9 poäng (Beck, Steer & Garbin, 1988) 

under 9 poäng räknas inte som depression, 10-16 poäng indikerar mild till måttlig depression, 

17-29 indikerar måttlig till svår depression och 30-63 poäng indikerar en svår depression. 

Beck och Steer (1988) visar i en metaanalys att BDI har använts i en mängd studier och visat 

sig ha både god reliabilitet och validitet.  

Beck Anxiety Inventory (BAI) 

   Beck Anxiety Inventory (Beck, Epstein, Brown & Steer, 1988 ) är ett liksom BDI ett 

mycket väletablerat instrument med såväl hög validitet som reliabilitet som använts i en 

mängd studier för att mäta grad av ångest. Frågeformuläret består av en lista med 21 

ångestsymtom. Varje fråga har 4 olika svarsalternativ i en rad och deltagarna markerar med 

ett kryss vilket alternativ som stämmer bäst in på de symtom de känt av under den gångna 

veckan. Alternativen är från 0= inga symtom alls till 3 = svåra symtom. Standardvärde för 

cut-offgränsen är 0-7 mycket lite ångest, 8-15 mild ångest, 16-25 medelsvår ångest, 26-63 

svår ångest.  

Etik 

        Eftersom gruppbehandlingen ursprungligen inte var planerad som underlag för en 

vetenskaplig studie fick medgivande från patienterna om att använda deras insamlade data till 

denna studie inhämtas i efterhand. Ingen av deltagarna motsatte sig detta.  

        Samtliga gruppbehandlingar på mottagningen inleddes med information om sekretess 

och tystnadsplikt. Patienterna fick har själva i samband med avslut fått enskilt samtal kring de 

resultat de uppnått i gruppen utifrån de skattningar de gjort av sina symtom före och efter 

behandling. 

        Skattningsinstrumenten som har använts för att utvärdera behandlingen scannades efter 

avslutad behandling in i patientens journal. 

Statistisk analys 

        Stickproven var inte normalfördelade varför icke-parametriska test användes i den 

statistiska analysen. För att kontrollera om experiment och jämförelsegruppen skilde sig åt 
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före interventionens start beträffande utfallsmått och demografisk data användes Mann – 

Withneys U.  

        I analysen av eventuella skillnader mellan experiment - och jämförelsegrupp över tid 

beträffande utfallsmått, beräknades först differensen mellan för och eftermätning för 

respektive deltagare och därefter analyserades differenspoängen med Mann-Withneys U.  För 

att studera eventuella skillnader mellan grupperna över tid användes Wilcoxon Signed Rank 

Test, ett test som med fördel kan användas vid icke normalfördelade data. All data 

analyserades med SPSS 17.0 för Windows. 

Resultat 

           Inga signifikanta skillnader mellan experiment och jämförelsegrupp beträffande 

demografisk data kön, ålder, utbildning och grad av sysselsättning uppmättes.   

Skillnader mellan grupperna vid förmätning 

          I den statistiska analysen ingick data från 30 deltagare från behandlingsgruppen och 15 

deltagare från jämförelsegruppen. I tabell 4 presenteras en sammanställning av experiment – 

och jämförelsegruppens beroendevariabler i samband med förmätning.                                             

Som synes rådde inga signifikanta skillnader mellan grupperna i samband med förmätningen 

avseende beroendevariabler, se tabell 4.  

Tabell 4. Jämförelseanalys av beroendevariabler mellan experiment och jämförelsegrupp 

inför statistisk analys 

 

  Experiment 

n=30 

Kontroll 

n=15 

  

  Median IKR Median IKR p 

ADHD symtom 38 27-48 37 30-46 0.595 

BAI 18 5-28 18 6-23 0.546 

BDI 9,5 4-25 9 3-17  0.265 

IKR- interkvartil range 

 

       En jämförelse av beroendevariabler inom behandlingsgruppen mellan deltagare som varit 

i sysselsättning under behandlingen och de som stått utan sysselsättning i ett år eller mer 

visade stora statistiskt signifikanta skillnader både på självskattade ADHD symtom 

(p=<0,001) , och depressiva symtom (p=0,008), och även signifikanta, men något mindre 

skillnader mellan grupperna när det gällde ångestsymtom  (p=0,052) se tabell 5. 
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Tabell 5. Jämförelseanalys av beroendevariabler mellan deltagare i behandlingsgruppen som 

var i sysselsättning under behandlingstiden och de som inte var sysselsättning sedan 1 år 

eller mer före behandling.  

  I sysselsättning 

n=14 

Ej i sysselsättning sedan 1 år eller mer 

n=16 

  

  Median IKR Median IKR p 

ADHD symtom 34 27-45 42 37-48 <0.001  

BAI 17,5 5-26 20 10-28  0.052 

BDI 7 4-18 12,5 5-25  0.008 

 

 

Skillnader mellan grupperna över tid  

        Hypotes 1: Behandling med KBT i grupp förväntas ge symtomlindring i form av lägre 

poäng på självskattade ADHD symtom än samtalsintervention . 

Resultaten av ADHD skattningsskalan visar en statistiskt signifikant skillnad i 

symtomlindring mellan experiment – och jämförelsegrupp (p=0,04 ). Behandlingsgruppen 

fick betydligt större symtomlindring än jämförelsegruppen.  Resultatet från 

behandlingsgruppens självskattade ADHD symtom korrelerar högt med skattningar gjorda av 

anhöriga i samband med att behandlingen avslutades  (r= 0,8). 

                Hypotes 2. Behandling med KBT i grupp förväntas förenat med större nedgång av 

självskattade ångest och depressionssymtom än samtalsintervention . 

        Resultaten av BAI visade inga signifikant skillnader i självrapporterade ångest och 

depressionssymtom mellan experiment – och jämförelsegrupp, se tabell 6. 

Tabell. 6. Resultat på studiens utfallsmått jämförelse mellan kontroll och behandlingsgrupp 

efter behandling.  

 Experiment 

n=27 

Kontroll 

n=15 

  

  Median IKR Median IKR p 

ADHD symtom 29 16-47 32 25-46 0.042  

BAI 16 5-22 18 8-25 0.4  

BDI 8 3-19 9 4-21  0.8 
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        Hypotes 3. Deltagare som är i regelbunden sysselsättning under behandlingstiden 

förväntas ha en större positiv effekt av KBT behandlingen än de som befunnit sig utanför 

arbetsmarknaden 1 år eller mer.                                                                                    

Resultaten av ADHD skattningsskalan visar en markant statistiskt signifikant skillnad i 

symtomlindring mellan de deltagare i behandlingsgruppen som var i sysselsättning under 

behandlingstiden och de som stod utan sysselsättning sedan 1 år eller mer (p= <0,001). De 

deltagare som befann sig i sysselsättning fick betydligt mer symtomlindring än de som inte 

saknade i sysselsättning under behandlingstiden, se tabell 7. 

         Resultaten av skattningar på BAI och BDI visar en mindre nedgång i symtom för båda 

grupperna, men skillnaden i symtomlindring mellan grupperna är inte statistiskt signifikant. 

Tabell 7. Resultat på studiens utfallsmått jämförelse mellan deltagare i behandlingsgruppen 

som var i sysselsättning under behandlingstiden och de som stod utan sysselsättning sedan 1 

år eller mer efter behandling. 

 I sysselsättning 

n=14 

Ej i sysselsättning sedan 1 år eller mer 

n=13 

  

  Median IKR Median IKR P 

ADHD symtom 20,5 16-38 35 16-47 <0.001  

BAI 14,5 5-20 16 3-19  0.03 

BDI 6 3-19 12 5-22  0.01 

 

Diskussion 

         Syftet med denna uppsats var att undersöka effekten av Steven Safren´s KBT inriktade 

individualbehandling för vuxna med ADHD (Safren et al, 2005) vid behandling i grupp. 

Resultaten visar att de deltagare som fått KBT inriktad gruppbehandling  uppvisar en 

signifikant symtomlindring av självskattade ADHD symtom jämfört med en jämförelsegrupp 

som fått en alternativ behandlingsintervention. Resultatets validitet styrks av att en anhörig 

(sambo, make/maka, föräldrar, barn till deltagare som är över 18 år) har gjort parallella 

skattningar av deltagarnas ADHD symtom som korrelerar högt med deltagarnas egna 

symtomskattningar.   

        Resultaten visar också att KBT behandlingen inte ger en förväntad positiv effekt på 

komorbidproblematik. Deltagarna i KBT gruppen får ingen en signifikant symtomlindring i 

form av en minskning i självskattade ångest- och depressionssymtom jämfört med 

jämförelsegruppen.  
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        Hypotesen om att deltagare i KBT gruppen som under behandlingstiden varit i daglig 

sysselsättning (studier, praktik, arbete) skulle få större behandlingseffekt än de gruppdeltagare 

som stått utan sysselsättning sedan 1 år eller mer har styrks. Båda grupperna visar en 

signifikant symtomreducering på alla 3 mått som använts i studien, men graden av 

symtomlindring är betydligt större för gruppen som varit i regelbunden sysselsättning under 

behandlingen. Inga säkra kausala samband kan emellertid dras eftersom den grupp som saknat 

sysselsättning redan vid förmätningen konstaterades ha en signifikant tyngre psykisk 

problematik. En möjlig tolkning av resultaten är att de gruppdeltagarna som var i 

sysselsättning under behandlingsperioden hade större effekt av behandlingen eftersom de 

genom sina sysselsättningar gavs möjlighet att regelbundet träna på de färdigheter de lärt sig 

på gruppen. Denna grupp kan därför ha upplevt att de hade större nytta av det som lärdes ut, 

de hade också större chanser att få positiv förstärkning på sina nya beteenden jämfört med de 

deltagare som stått utanför arbetsmarknaden 1 år eller mer och ofta fallit in i en passiv livsstil.    

        Således indikerar resultaten från föreliggande studie att Safrens behandlingsmodell med 

gott resultat går att överföra från individualbehandling till gruppbehandling vilket pekar mot 

att KBT i grupp är ett bra alternativ till individuell KBT behandling för vuxna med ADHD 

vilket stärker tidigare studier (Philipsen et al. 2007, Solanto, et al. 2008, Young, 2007). Detta 

är positivt utifrån att behandling i grupp ofta innebär kortare väntetid för behandling samt att 

behandling i grupp är både kostnads och resurseffektiv (NICE, 2009).  

        Tidigare studier, bl.a. Safrens studie från 2005 har visat att KBT behandling har en effekt 

även på komorbida symtom som ångest och depressionssymtom. Föreliggande studie kan inte 

uppvisa signifikanta skillnader i symtomlindring mellan KBT gruppen och den grupp som fått 

alternativ behandling. En möjlig förklaring till detta är en skillnad i graden av symtom vid 

förmätningarna vid Safrens studier jämfört med denna studie. Överlag hade deltagarna i 

Safrens studie en lägre grad av komorbid problematik mätt i antalet poäng på HADS och BDI 

än deltagarna i föreliggande studie där en hög andel av deltagarna skattade högt på både BAI 

och BDI.  

        Att det är KBT interventionerna som haft effekt i denna studie styrks dels genom en 

anhörigskattning av deltagarnas symtom och dels genom att jämförelsegruppen fått en 

alternativ behandlingsinsats vilket visar på att effekterna inte enbart är en produkt av 

förväntanseffekt och ökad uppmärksamhet i samband med gruppträffarna. Ingen tidigare 
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studie har jämfört en alternativ behandlingsinsats med KBT behandling för vuxna med 

ADHD. 

        Hög till mycket hög närvaro under behandlingen och få avhopp visar på att behandlingen 

är uppskattad av deltagarna. En positiv bieffekt av gruppbehandlingen har varit att deltagarna 

fått möjlighet att träffa andra med samma diagnos, flera deltagare har kommenterat i samband 

med träffarna att deltagande i gruppen var en viktig del av att förstå och acceptera sin diagnos 

och en bra början till att bygga en ny kognitiv inramning till sitt förflutna. Eftersom 

majoriteten diagnostiserats som vuxna och inte tidigare fått denna möjlighet har detta varit ett 

viktigt inslag i samtliga grupper. Deltagarna har också genom gruppen haft möjlighet att 

hjälpa varandra med råd och information om t.ex. tillgängliga hjälpmedel.   

        Studien har flera svagheter varav flera har sin grund i att utvärderingen av denna 

gruppbehandling inte var planerad som en studie utan som en del av sedvanligt kliniskt arbete 

på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning.  Det har därför inte varit möjligt att randomisera 

deltagarna på det sätt som skulle ha varit önskvärt och angeläget utifrån att det helt saknas 

randomiserad studie som utvärderar KBT inriktad gruppbehandling för vuxna med ADHD.  

        Det hade också varit önskvärt med fler objektivt mått för att mäta behandlingseffekter, 

en möjlighet inför kommande studier är att ta in en oberoende bedömare för att skatta symtom 

hos deltagarna före och efter behandlingsinsats. En enkel psykometrisk testning före och efter 

behandling med inriktning på exekutiva funktioner hade kunnat vara ett värdefullt 

komplement. Möjliga exekutiva test som är t.ex. Wisconsin card sorting test (WCST) eller 

något/några test ur D-Kefs batteriet för att se om träningen i att använda verktyg för att bättre 

kunna planera, organisera och problemlösa mer flexibelt har mätbar effekt även på denna typ 

av test. Ett alternativ till psykometrisk testning som ofta är tidskrävande kan vara att låta 

deltagare och anhörig att skatta exekutiva förmågor i vardagen med några deltest ur det 

exekutiva självskattningsbatteriet BADS. Slutligen hade det givetvis varit önskvärt att låta de 

anhöriga skatta deltagarnas ADHD symtom både före och efter behandlingen och inte som nu 

enbart efter behandlingen eftersom avsaknaden av förmätning gör att det inte kan uteslutas att 

anhöriga eventuellt skulle ha skattat samma värde både före och efter behandlingen, dvs. 

ingen märkbar effekt av behandlingen eller lägre värde vid förmätningen dvs. indikera att 

behandlingen lett till en försämring av ADHD symtomen.  Slutligen hade det också varit 

önskvärt med en långtidsuppföljning av behandlingseffekterna ännu saknas inom befintlig 
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forskning, pga. tidsbrist har detta  tyvärr inte varit möjligt. Detta kommer eventuellt att 

utföras, men utanför ramarna för den aktuella undersökningen. 

        Det kan konstateras att det är angeläget med mer forskning inom detta område. Inför 

framtiden behövs större, randomiserade studier som jämför KBT behandling med olika andra 

interventioner. Två sådana studier pågår och resultaten från dessa kommer förhoppningsvis att 

täcka många kunskapsluckor inom området, bl.a. håller Mary Solanto vid Mount Sinai 

Medical Center i NY på med en stor randomiserad studie på KBT behandling i grupper där de 

kommer jämföra KBT behandling av ADHD i grupp med en annan gruppbehandling med 

fokus på att vara socialt stödjande och med fokus på problemlösning (Steven Safren, muntlig 

kommunikation på föreläsningsdagar i Stockholm under ADHD veckan, 13 januari, 2010). I 

Tyskland pågår en stor multicenter studie på en DBT baserad behandling av ADHD parallellt 

i flera tyska städer (Alexandra Philipsen och Swantje Matthies, muntlig kommunikation under 

föreläsningsdagar vid ADHD veckan i Stockholm, 12 januari, 2010). Långtidsuppföljningar 

av kommande studier är önskvärda och angelägna utifrån att ADHD för många ett kroniskt 

tillstånd som måste behandlas ur ett livstidsperspektiv (Young & Gudjonson, 2008).  

         Toplak med kollegor (2008) konstaterar i en översiktsartikel som redogör för det 

aktuella forskningsläget kring behandling av ADHD att det finns ett behov av mer enhetliga 

mätinstrument inför kommande studier, bl.a. uttrycker de önskemål om att utveckla ett 

neuropsykologiskt testbatteri för att använda i framtida studier.  

        Ett problem som också påtalats inför framtiden är att ADHD fortfarande ses av många  

behandlare som en diagnos som främst skall behandlas farmakologiskt, det är därför en 

utmaning inför framtiden att nå ut med forsningen om att det finns effektiv KBT baserad 

ADHD behandling för vuxna till mottagningarna ute i landet och uppmuntra till att satsa på att 

utbilda personal i dessa behandlingsmodeller (NICE, 2009).  
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