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Abstract 

 

The aim of this study was to investigate whether dysfunctions could be seen in the 

brainstem of adults with attention-deficit/hyperactivity disorder and if these could 

be associated with specific brain structures. Further, the purpose was to study the 

connection between proposed dysfunctions in the brainstem and self-rated 

symptoms. The study included 15 people with an AD/HD diagnosis and a control 

group of 15 people without any known diagnosis. Each group consisted of 7 men 

and 8 women. Methods used were a complex auditory brainstem response called 

SensoDetect-Brainstem Evoked Response Audiometry (SD-BERA) and the 

symptom scale Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS). The results indicated that 

it is possible to identify people with AD/HD using SD-BERA with a sensitivity of 

86,67% and a specificity of 93,33%. Furthermore, a significant correlation was 

found between SD-BERA and ASRS, Spearman’s rs = 0,582. Dysfunctions in the 

brainstem were mainly connected to the area around inferior colliculus and partly 

to pons and thalamus. SD-BERA showed a significantly higher activity within the 

AD/HD group compared to the control group. These results point to the value of 

using auditory brainstem response as a complementary method in diagnosing 

AD/HD. 

 

Key words: attention deficit/hyperactivity disorder, adults, auditory brainstem 

response, ASRS, subcortical structures, inferior colliculus.    
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Sammanfattning 

 

Denna studie syftade till att undersöka huruvida avvikelser i hjärnstammen 

förekommer hos vuxna med uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet (AD/HD) 

och om dessa kan kopplas till specifika strukturer i hjärnan. Vidare avsågs 

sambandet mellan eventuella avvikelser i hjärnstammen och självskattad 

symtomstyrka att studeras. I studien ingick 15 personer med en dokumenterad 

AD/HD-diagnos samt 15 kontrollpersoner utan känd diagnos. Varje grupp bestod 

av 7 män och 8 kvinnor. De undersökningsmetoder som användes var 

SensoDetect-Brainstem Evoked Response Audiometry (SD-BERA), en 

vidareutvecklad form av hjärnstamsaudiometri, samt självskattningsformuläret 

Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS). Resultaten indikerade att personer med 

AD/HD kan identifieras med hjälp av SD-BERA, med en sensitivitet på 86,67% 

och en specificitet på 93,33%. Vidare fann man en signifikant korrelation mellan 

utslaget på SD-BERA och ASRS, Spearmans rs = 0,582. Avvikelserna i 

hjärnstammen kunde i huvudsak kopplas till området kring inferior colliculus, 

men delvis även till pons och talamus. Med hjälp av SD-BERA kunde en 

signifikant högre aktivitet hos AD/HD-gruppen observeras jämfört med 

kontrollgruppen. Detta pekar mot att hjärnstamsaudiometri kan vara en värdefull 

metod att använda som ett komplement vid diagnostisering av AD/HD.  

 

Nyckelord: uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, AD/HD, vuxna, 

hjärnstamsaudiometri, ASRS, subkortikala strukturer, inferior colliculus.  
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Förord 

 

Denna studie är genomförd i samarbete med SensoDetect AB i Lund. Vi vill tacka alla som 

hjälpt till med tillhandahållandet av SD-BERA. Särskilt vill vi rikta ett tack till VD Johan 

Källstrand för hjälp med analys av data samt viktiga synpunkter fortlöpande under arbetets 

gång. Samarbetet med psykiatrin möjliggjordes genom medicinskt ansvarig läkare på 

SensoDetect, Sören Nielzén. Vi vill även tacka de psykiatriska kliniker, som vi haft ett 

mycket positivt och givande samarbete med, i Region Skåne, Västragötalandsregionen samt 

Landstinget i Östergötland.  Vi vill visa vår uppskattning gentemot Eva Tideman och Carina 

Klint för värdefulla synpunkter på uppsatsen. Slutligen vill vi tacka vår handledare Aki 

Johanson för konstruktiv feedback, uppmuntran och ett trevligt samarbete!      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Innehållsförteckning 

 

Inledning ................................................................................................................................... 6 

Diagnosen AD/HD ................................................................................................................. 7 

Prevalens ................................................................................................................................. 9 

Etiologi ................................................................................................................................. 10 

Diagnostik ............................................................................................................................. 10 

Behandling ............................................................................................................................ 11 

Neuropsykologi och strukturella avvikelser ......................................................................... 13 

Neurotransmittorer ................................................................................................................ 14 

Medicinstudier ...................................................................................................................... 15 

Elektrofysiologiska korrelat ................................................................................................. 16 

Ljudperception i subkortikala strukturer .............................................................................. 17 

Perifera hjärnstammen. ..................................................................................................... 17 

Superior och inferior colliculus. ....................................................................................... 17 

Talamus. ............................................................................................................................ 18 

Elektrofysiologi vid diagnostik ............................................................................................ 18 

Syfte ......................................................................................................................................... 19 

Frågeställningar .................................................................................................................... 20 

Metod ....................................................................................................................................... 20 

Deltagare ............................................................................................................................... 20 

Material ................................................................................................................................. 21 

SD-BERA. ........................................................................................................................ 21 

ASRS. ................................................................................................................................ 22 

Procedur ................................................................................................................................ 23 

Statistisk bearbetning ............................................................................................................ 23 

Hjärnstamsaudiometri. ...................................................................................................... 23 

Skattningsskala. ................................................................................................................ 26 

Statistik. ............................................................................................................................ 26 

Resultat .................................................................................................................................... 27 

Diskussion ............................................................................................................................... 30 

Deltagare ............................................................................................................................... 30 

Metod och design .................................................................................................................. 31 

Etiska aspekter ...................................................................................................................... 33 

Analys av resultat ................................................................................................................. 33 

Klinisk nytta ......................................................................................................................... 37 

Framtida forskning ............................................................................................................... 38 

Referenser ............................................................................................................................... 40 

 



6 

 

Inledning 

 

Attention-deficit/hyperactivity disorder (AD/HD) benämns i den svenska utgåvan av DSM-IV-

TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Text Revision) som uppmärk-

samhetsstörning/hyperaktivitet. Diagnosen innebär svårigheter att fokusera uppmärksamhet 

och/eller överaktivitet och impulsivt beteende (American Psychiatric Association [APA], 

2000). AD/HD är en funktionsnedsättning som kan få stora konsekvenser för individen och de 

personer som finns i dennes närhet, men även för samhället i stort (Socialstyrelsen, 2002). 

Studier visar att psykisk ohälsa, missbruk och antisocialt beteende är vanligt förekommande i 

vuxen ålder hos personer med AD/HD (Barkley, Murphy, & Fischer, 2008). AD/HD är en 

utbredd funktionsnedsättning hos såväl barn som vuxna och påverkar ofta självbilden negativt 

och därmed den psykiska hälsan i vidare mening (Socialstyrelsen, 2002). Det samhälle vi 

lever i utvecklas i en riktning som kräver större ansvar av den enskilda individen. Själv-

ständighet och inre motivation blir då viktiga egenskaper och därför kan konsekvenserna bli 

förödande för de barn och ungdomar som uppvisar svårigheter med detta redan i tidig ålder 

(Socialstyrelsen, 2002). Allteftersom samhället intensifieras och specialiseras blir även 

normalitetsbegreppet allt snävare och toleransen för olikheter blir mindre. Detta kan i längden 

medföra att individer, som har en funktionsnedsättning eller ett något avvikande beteende, 

riskerar att hamna i utanförskap då de inte har kunnat tillgodogöra sig de kunskaper som 

andra barn har lyckats med genom skoltiden. Det krävs därför vissa anpassningar för att möta 

dessa individers unika behov så att de, precis som andra, får möjlighet att utvecklas och integ-

reras i samhället.  

 

För att kunna sätta in riktiga åtgärder krävs att en omfattande utredning görs för att försöka 

belysa starka och svaga sidor hos individen. Det är ofta svårt att veta varför ett barn inte kan 

följa med i undervisningen eller har svårigheter med att komma överens med jämnåriga. Vad 

som kan te sig som AD/HD kan röra sig om något helt annat och vice versa. Exempelvis kan 

en reaktion på en problematisk livssituation yttra sig på ett sätt som liknar beteendet vid 

AD/HD. Forskningen kring barn med AD/HD är idag mycket omfattande, men däremot är 

den mer bristfällig gällande vuxna (Goodman, 2009). Detta innebär att det finns en betydligt 

mindre kunskapsbas att utgå ifrån när AD/HD hos vuxna ska undersökas. Dessutom blir 

symtombilden mer sammansatt med ålder. Följaktligen är det av intresse att hitta objektiva 

undersökningsmetoder för att fastställa om AD/HD är det som bäst kan förklara svårigheterna, 
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eller om man måste söka efter alternativa förklaringar. En korrekt diagnos är av stor vikt för 

att situationen ska kunna göras begriplig för den drabbade individen. I förlängningen kan 

tydligare diagnostik även möjliggöra en effektivare behandling samt bidra till att utforma 

andra nödvändiga åtgärder.  

 

Diagnosen AD/HD 

Enligt DSM-IV-TR kan AD/HD förekomma i olika former med i huvudsak ouppmärksamhet, 

hyperaktivitet/impulsivitet eller en kombination av dessa. För att ställa diagnosen AD/HD ska 

minst sex av nio möjliga symtom vara uppfyllda (se Bilaga). Vidare ska symtomen ha före-

kommit i minst sex månader i en omfattning som inte är åldersadekvat. Problemen måste 

medföra en funktionsnedsättning inom minst två av de tre livsområdena: hemmet, skolan/ 

arbetet och socialt. Dessutom krävs en tydligt kliniskt signifikant nedsättning antingen i 

arbetet/skolan eller socialt. Vissa svårigheter ska ha förekommit före sju års ålder. För 

personer som inte uppfyller tillräckligt många symtom för att få diagnosen AD/HD, men ändå 

visar tydliga tecken på ouppmärksamhet eller hyperaktivitet/impulsivitet, kan diagnosen UNS 

(utan närmare specifikation) ställas, enligt DSM-IV-TR. Vissa olikheter i symtombild kan 

påvisas mellan könen, men de gemensamma symtomen överväger (Socialstyrelsen, 2002). 

Pojkar tenderar att ha en något mer framträdande hyperaktivitetsproblematik medan flickor i 

större utsträckning har inåtvända symtom som nedstämdhet och låg självkänsla (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2005).  

 

Centralt för många av teorierna kring AD/HD är brister i exekutiva funktioner (Biederman, 

2005; Bush, Valera, & Seidman, 2005). Pennington och Ozonoff (1996) beskriver de exeku-

tiva funktionerna som centrala för komplexa beteenden och inte minst för det sociala 

samspelet. Exekutiva funktioner innebär förmågan att kunna planera och genomföra mål-

inriktat beteende. Till detta hör även förmågan att kunna inhibera andra beteenden som inte är 

relevanta för att fullfölja uppgiften, samt utvärdera utfallet av sina handlingar (Pennington & 

Ozonoff, 1996). För barn med AD/HD blir oförmågan att kontrollera sina impulser samt ta 

ansvar för sitt handlande tydligare med stigande ålder, när kraven på prestation, målupp-

fyllelse, planering och självkontroll ökar (Barkley, 1997a). Förr ansågs det centrala problemet 

vid AD/HD vara ouppmärksamhet på grund av svårigheter med att filtrera bort icke-relevant 

information, men idag är snarare teorier om bristande självreglering och impulskontroll 

rådande (Socialstyrelsen, 2002).  Barkley (1997b) menar att det primära problemet vid 
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AD/HD är oförmågan att inhibera impulsen att handla omedelbart. Således blir ouppmärk-

samheten en konsekvens av bristande impulskontroll och därmed ett sekundärt symtom. 

Dessa teorier kan dock inte förklara svårigheterna hos de personer som har AD/HD med i 

huvudsak uppmärksamhetsstörning (Barkley, 1997a). Hos denna grupp skulle svårigheterna 

kunna förklaras av andra brister i de exekutiva funktionerna, liksom av långsammare infor-

mationsbearbetning. Personer med i huvudsak uppmärksamhetsstörning tycks ha större 

problem med selektiv uppmärksamhet medan den andra gruppen, som även har hyperaktivi-

tetsproblematik och svårigheter med impulskontroll, har svårare att bibehålla uppmärksam-

heten (sustained attention) och motstå distraherande stimuli (Barkley, 1997a).  

 

På senare år har andra teoretiska modeller utvecklats som fokuserar på motivationsprocesser 

(Pennington, 2005). Sonuga-Barke (2005) lyfter fram brister i hjärnans belöningssystem 

kopplade till belöningar som inte följer direkt på ett beteende, utan ligger längre fram i tiden. 

Ytterligare en modell, cognitive-energetic model, beskriver störningar i den övergripande 

informationsbearbetningen med dysfunktioner på flera nivåer som kan kopplas både till top-

down- och bottom-up-processer (Sergeant, 2005). Att det finns stöd för ett flertal teoretiska 

modeller tyder på att det inte finns någon enskild mekanism som kan förklara svårigheterna 

vid AD/HD (Pennington, 2005). Detta bekräftar bilden av AD/HD som en mycket bred 

diagnos där symtombilden kan variera kraftigt. Dysfunktioner i olika mekanismer i hjärnan 

skulle kunna tyda på att det rör sig om skilda tillstånd (Barkley, 1997a). Riktlinjerna för DSM-

V pekar i samma riktning och föreslår att nuvarande undergrupper ska betraktas som skilda 

diagnoser (APA, 2010). AD/HD kommer då att innefatta det som idag beskrivs som kombi-

nerad typ, medan uppmärksamhetsstörning kommer vara en separat diagnos.  

 

Länge ansågs AD/HD vara en störning som enbart förekom hos barn och i viss utsträckning 

även hos ungdomar och att svårigheterna växte bort med åren. Idag vet man att det förhåller 

sig på ett annat sätt (Barkley et al., 2008; Faraone et al., 2000; Goodman, 2009). Enlig en 

rapport från Socialstyrelsen (2002) finns problemen kvar även i vuxen ålder hos åtminstone 

hälften av dem som får diagnosen AD/HD som barn. Enligt DSM-IV-TR uppfyller dock inte 

alla kriterierna fullt ut för en AD/HD-diagnos. Därför kan diagnosen AD/HD i partiell 

remission ställas när tillräckligt många kriterier inte längre uppnås, vilket framförallt är 

aktuellt när det rör sig om ungdomar och vuxna. Kunskapen kring vuxna med AD/HD är 

relativt ny, varför forskningsunderlaget är begränsat. Man har dock kunnat se att svårig-
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heterna tar sig nya uttryck med åren och att symtomen förändras. De symtom som hör 

samman med hyperaktivitet och impulsivitet avtar, medan svårigheter kopplade till uppmärk-

samhet ofta kvarstår (Davidson, 2008; Goodman, 2009). Det som hos barn kan visa sig som 

yttre rastlöshet och oförmåga att sitta still, övergår med åren mer till en inre oro och ständig 

rastlöshet samt oförmåga att slappna av, enligt DSM-IV-TR. Vissa svårigheter blir lättare att 

hantera med åren allteftersom nya färdigheter lärs in, medan andra problem blir tydligare i 

vuxen ålder. Exempelvis har många vuxna med AD/HD svårigheter att klara av att organisera 

och hantera sin vardag, både hemma och på arbetet (Barkley et al., 2008). Enligt Goodman 

(2009) är de konsekvenser som svårigheterna för med sig ofta minst lika allvarliga hos vuxna 

som hos barn. Många vuxna som uppger en senare debutålder än sju år har ofta lindrigare och 

mer inåtvända symtom, men uppvisar ändå betydande svårigheter. Det diagnoskriterium i 

DSM-IV-TR som berör debutålder har därför blivit hårt kritiserat (Karam et al., 2009).  

       

Hos barn, men i ännu större utsträckning hos vuxna, är komorbiditeten med annan psykiatrisk 

sjukdom hög, enligt en rapport från Socialstyrelsen (2002). Biederman et al. (refererad i 

Socialstyrelsen, 2002) visade att 77 % av vuxna med AD/HD uppfyllde kriterierna för åtmin-

stone ytterligare en psykiatrisk diagnos. Vanliga problem är ångest och depression, men även 

missbruk och antisocialt beteende förekommer i större utsträckning än förväntat i vuxen ålder 

(Barkley, 1997a; Ljungberg, 2008).  

 

Prevalens 

Uppskattningar av prevalensen skiljer sig åt mellan olika studier samt varierar mellan olika 

delar av världen och mellan könen (Simon, Czobor, Bálint, Mészáros, & Bitter, 2009; 

Socialstyrelsen, 2002). Prevalensen i Sverige hos barn i skolåldern uppskattas till mellan 2-

5% och AD/HD antas vara 2-3 gånger vanligare bland pojkar än bland flickor 

(Socialstyrelsen, 2002). Prevalensen hos vuxna är mer omdiskuterad då kunskapen kring 

denna grupp är mindre omfattande och det förekommer stor metodologisk variation i den 

forskning som bedrivits (Simon et al., 2009). Många forskare hävdar att prevalensen hos 

vuxna kan vara underskattad eftersom samma kriterier enligt DSM-IV-TR används för att 

diagnostisera såväl barn som vuxna. Dessa kriterier har sin grund i studier på barn och blir 

därför svårare att applicera på vuxna (Ricco et al., 2005). Följaktligen avspeglas inte de 

skillnader som finns mellan barn och vuxna i diagnoskriterierna (Davidson, 2008; Goodman, 

2009; Murphy & Barkley, 1996; Ricco et al., 2005; Simon et al. 2009). En negativ korrelation 
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mellan förekomst av AD/HD och stigande ålder har kunnat påvisas (Davidson, 2008; Murphy 

& Barkley, 1996; Simon et al., 2009). Fastställt är att många har kvar stora problem även i 

vuxen ålder, men hur många som fullt ut uppfyller diagnosen AD/HD varierar kraftigt mellan 

studier (Barkley et al., 2008; Kessler et al., 2006; Murphy & Barkley, 1996; Simon et al., 

2009).    

 

Etiologi 

AD/HD har länge betraktats som ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Det innebär att 

orsakerna till svårigheterna anses vara organiskt eller biologiskt grundade, dvs. en förändring 

av hjärnans funktion. På senare år har även andra förklaringsmodeller lyfts fram där den 

psykosociala miljön fått större betydelse (Ljungberg, 2008). Trots den gedigna forskningen 

kring AD/HD har man inte lyckats hitta en enskild orsak som kan förklara svårigheterna, vare 

sig neuropsykologisk eller psykosocial, utan bakgrunden tycks vara mer komplex (Ljungberg, 

2008). Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2002) bedöms ärftligheten vara hög och man 

har kunnat identifiera ett flertal gener som skulle kunna vara av betydelse för svårigheterna. 

Vidare kan komplikationer vid graviditet och förlossning öka risken för framtida AD/HD hos 

barnet. Exempelvis har man identifierat ett samband mellan prenatal alkoholpåverkan och 

AD/HD hos barnet samt mellan prenatal rökning och AD/HD, men det är okänt hur 

kausaliteten i det senare sambandet ser ut. Dessutom har man kunnat urskilja ett antal 

psykosociala riskfaktorer som är mer frekvent förekommande i familjer som har barn med 

AD/HD. Huruvida dessa kan ge upphov till AD/HD hos barn i frånvaro av en mer biologisk 

sårbarhet är dock inte klarlagt (Socialstyrelsen, 2002).  

 

Diagnostik 

De svårigheter, som är karakteristiska för personer med AD/HD, förekommer hos alla männi-

skor i olika utsträckning och i olika perioder under uppväxten (Barkley, 1997a; Ljungberg, 

2008). Enskilda symtom kan även förekomma vid andra barnpsykiatriska tillstånd, liksom 

andra svårigheter kan misstas för AD/HD (Brown, 2000). Därför är det mycket viktigt att det 

görs en noggrann utredning när frågan om misstänkt AD/HD dyker upp, framförallt för att 

kunna utesluta differentialdiagnostiska tillstånd (Socialstyrelsen, 2002). Enligt DSM-IV-TR 

finns inga enskilda diagnostiska test som kan bekräfta eller dementera förekomst av AD/HD. 

Därför krävs en omfattande utredning, som belyser svårigheterna ur olika perspektiv. Centralt 

för utredningen av barn med misstänkt AD/HD är kliniska intervjuer med föräldrarna och 
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barnet själv, där en tydlig anamnes tas för att ge en bild av barnets historia och tidigare 

svårigheter, risk- och skyddsfaktorer samt hur besvären tar sig uttryck i vardagen (Brown, 

2000; Wright, Shelton, & Wright, 2009). Även lärare utgör en bra källa till information kring 

hur barnets svårigheter yttrar sig (Brown, 2000), då funktionsnedsättningarna måste ta sig 

uttryck inom minst två olika livsområden för att en diagnos ska kunna ställas, enligt DSM-IV-

TR. Frågeformulär är ett bra komplement till intervjuer och kan ge värdefull information, men 

kan inte isolerat användas som ett diagnostiskt instrument (Goodman, 2009; Socialstyrelsen, 

2002; Wright et al., 2009). Den information som framkommer bör tolkas av erfarna kliniker 

och kan därefter ge struktur åt det material som inhämtas från andra källor. Kognitiva psyko-

logiska test används inte för direkt diagnostisering av AD/HD (Goodman, 2009; Wright et al., 

2009). De utgör däremot en viktig del i utredningen för att bedöma den grundläggande begåv-

ningsnivån och därmed utesluta att en låg begåvning är den primära orsaken till svårigheterna, 

men också för att ge en tydligare kognitiv profil över personens styrkor och svagheter. Detta 

för att inlärningssituationen i framtiden ska kunna anpassas så väl som möjligt efter barnets 

behov (Socialstyrelsen, 2002; Wright et al., 2009). För att utesluta andra orsaker till svårig-

heterna, som t ex hörselskador eller epilepsi, är det dessutom i vissa fall viktigt att göra moto-

riska, neurologiska och grundläggande medicinska undersökningar. Under utredningens gång 

kan även kontinuerlig observation vara ett bra sätt att få kompletterande information om 

svårigheterna (Socialstyrelsen, 2002). Informationen som framkommer från ostrukturerade 

observationer i utredningssituationen bör dock tolkas med försiktighet (Wright et al., 2009). 

Däremot kan strukturerade observationer i den naturliga miljön komplettera annan data-

insamling, framförallt för vidare planering av interventioner och behandling (Brown, 2002). 

Enligt DSM-IV-TR utförs utredning av vuxna med AD/HD på liknande sätt.  

 

Behandling  

Farmakologisk behandling med centralstimulantia, som metylfenidat och dextroamfetamin, 

har använts länge och anses idag vara en bra och effektiv behandling vid AD/HD (Wright et 

al., 2009). Preparaten finns som kort-, medel- och långverkande och doseringen kan därför 

anpassas för optimal effekt (Läkemedelsverket, 2009). Inga svåra långsiktiga biverkningar av 

farmakologisk behandling vid AD/HD har kunnat påvisas, men vanligt förkommande är 

minskad aptit och tillväxttakt. Det är emellertid viktigt att noga prova ut doseringen av medi-

cinen och kontinuerligt utvärdera effekten samt göra justeringar vid behov (Wright et al., 

2009). Även antidepressiva läkemedel används ibland som andrahandsval för behandling av 
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AD/HD (Brown, 2000). Utvärderingen av farmakologisk behandling hos vuxna är inte lika 

välstuderad som hos barn, men tyder på att både centralstimulantia och vissa antidepressiva 

preparat kan ha god effekt (Davidson, 2008). Enligt Läkemedelsverkets rekommendationer 

(2009) ska behandling med läkemedel inte ges enskilt, utan i kombination med andra insatser. 

 

Olika psykosociala interventioner har prövats med varierande framgång (Socialstyrelsen, 

2002). En vanlig intervention är föräldrautbildning som syftar till att underlätta för barnet och 

familjen i hemmiljön, genom att få till stånd en bättre och mer positiv interaktion. Föräldrarna 

får utbildning kring funktionshindret, vilket ger ökad förståelse för barnets svårigheter. Vidare 

tillhandahålls nya metoder för att bemöta barnet, vilket i förlängningen kan förändra barnets 

beteende (Brown, 2000; Socialstyrelsen, 2002). Psykoedukation till den som själv är drabbad 

är viktigt för att öka förståelsen för de svårigheter som kan uppstå, men också för att den 

drabbade ska kunna tillvarata sina styrkor och på så sätt bättre kunna hantera vardagen 

(Brown, 2000).  

 

Många barn med AD/HD har svårigheter att hantera sociala relationer och därför har olika 

program för social färdighetsträning utvecklats. Framgången med dessa har däremot varit 

begränsad (Brown, 2000). Även interventioner i skolmiljön är centrala för barn med AD/HD 

då problematiken ofta blir framträdande där. Därför krävs anpassning av skolmiljön och 

omstrukturering av arbetet för att underlätta inlärning och sociala interaktioner (Brown, 2000; 

Young & Amarasinghe, 2010). Datorstödd träning och neurofeedback är två behandlings-

metoder som utvecklats på senare år, men evidens för dessa är fortfarande otillräcklig (SBU, 

2009). 

 

Olika terapiformer är framförallt effektiva för att hantera de sekundära svårigheter som kan 

bli resultatet av en AD/HD-problematik. Det kan röra sig om lågt självförtroende, relations-

problem och hopplöshetskänslor (Brown, 2000). Enligt Ramsay och Rostain (2007) finns viss 

evidens för att KBT i kombination med läkemedelsbehandling är verksamt. Särskilt för vuxna 

kan mer terapeutiska interventioner bli aktuella för att hantera sekundära svårigheter samt den 

komorbiditet som ofta är utbredd i vuxen ålder (Davidson, 2008). Vidare kan personer som 

har fått sin diagnos sent i livet behöva psykologisk behandling för att skapa mening kring sina 

tidigare erfarenheter samt göra nödvändiga förändringar av sin livssituation (Young & 

Amarasinghe, 2010).  
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I en stor studie utförd på uppdrag av National Institute of Mental Health i USA (refererad i 

Young & Amarasinghe, 2010) gjordes 1999 en utvärdering av aktuella behandlingsformer för 

AD/HD hos barn och ungdomar. Denna studie jämförde medicinering, beteendeträning, en 

kombination av de båda samt konventionell behandling. Resultaten visade att en kombinerad 

behandling var lika effektiv som enbart medicinering för att minska de primära symtomen vid 

AD/HD. Dock visade sig kombinerad behandling vara mer effektiv för att reducera sekundära 

symtom som exempelvis aggressivitet, internaliserade symtom och sociala färdigheter 

(skattade av lärare). Enligt Wright et al. (2009) bör psykosocial behandling användas som ett 

komplement till farmakologisk behandling för att hantera de vidare konsekvenserna av 

barnets svårigheter. Det kan behövas som ett stöd i familjen, för att skapa förståelse för 

beteendet, träna nya färdigheter samt anpassa omgivningen efter barnets behov. Farmakolo-

gisk behandling används ofta som förstahandsval vid behandling av barn och ungdomar, men 

i de fall där problematiken är lindrigare bör istället psykosociala interventioner tillämpas i 

första hand (Wright et al., 2009). För behandling av vuxna saknas tillräckligt vetenskapligt 

stöd gällande både farmakologiska och psykosociala insatser, även om indikationer på att 

dessa är verksamma finns (Davidson, 2008).  

 

Neuropsykologi och strukturella avvikelser 

Merparten av forskningen kring AD/HD har fokuserat på den neuropsykiatriska förklarings-

modellen (Ljungberg, 2008). Syftet har varit att hitta var i hjärnan de centrala avvikelserna 

finns, men inga entydiga svar har framkommit. Det neuropsykiatriska paradigmet har foku-

serat på och även funnit starkt stöd för funktionella förändringar i det fronto-striato-

cerebellära systemet i hjärnan (Ljungberg, 2008). På grundval av de neuropsykologiska 

teorier som finns om AD/HD har användningen av funktionell hjärnavbildning ytterligare 

kunnat bidra till kunskapsutvecklingen kring diagnosen (Bush et al., 2005). Vidare menar 

Bush et al. (2005) att fokus därmed har legat på strukturer i hjärnan som vanligtvis är direkt 

involverade i de funktioner patienten har problem med. Då man tidigt såg att patienter med 

lesioner i frontalloben uppvisade liknande symtom, som patienter med AD/HD, har frontala 

regioner blivit ett område av stort intresse (Bush et al., 2005). Enligt Biederman (2005) har 

tidigare forskning framförallt fokuserat på frontala strukturer, men idag studeras även 

kortikala och subkortikala strukturer i hjärnan. Med utgångspunkt i den samlade forskningen 

kring AD/HD kan slutsatsen dras att det finns avvikelser både i frontala delar och i kopplingar 
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mellan frontalloben och subkortikala regioner. Därmed menar Biederman att även om sym-

tomen vid AD/HD verkar avspegla dysfunktioner i frontala delar, kan dessa alltjämt påverkas 

av subkortikala projektioner. Andra strukturer som har kunnat kopplas till AD/HD-problema-

tiken är cerebellum och parietalloberna. Det krävs dock mer forskning för att klargöra hur 

inverkan från dessa strukturer fungerar (Cherkasova & Hechtman, 2009).  

 

Enligt Vaidya och Stollstorff (2008) har fronto-striatala loopen en väldokumenterad roll i 

AD/HD-problematiken. Systemet är involverat i exekutiva funktioner som inte innefattar 

affekter; exempelvis inhibering, bibehållen uppmärksamhet, arbetsminne och selektiv 

uppmärksamhet. Ett flertal studier har fastställt att det fronto-striatala nätverket tycks vara 

underaktiverat hos såväl vuxna som barn med AD/HD (Vaidya & Stollstorff, 2008). Även 

Dickstein, Bannon, Castellanos och Milham (2006) har i sin metaanalys visat på en lägre 

aktivitet i frontala regioner samt minskad aktivitet i striatum hos personer med AD/HD 

jämfört med friska kontroller. 

 

Kunskapen om vilka effekter brister i de exekutiva funktionerna kan medföra har vuxit de 

senaste åren. Särskilt har fokus legat på två områden i prefrontala kortex, som kunnat kopplas 

till ett flertal symtom (Bush et al., 2005). Enligt Bush et al. (2005) kan svårigheter med 

vigilans, selektiv och delad uppmärksamhet, skifte av uppmärksamhet, planering, exekutiv 

kontroll och arbetsminne kopplas till dorsolaterala prefrontala kortex (DLPFC). Dickstein et 

al. (2006) visade även att vissa personer med AD/HD hade lägre aktivitet i DLPFC jämfört 

med friska kontroller, grundat på hjärnavbildningsstudier. Det andra området är ventrolaterala 

prefrontala kortex (VLPFC), vilket har betydelse för beteendeinhibition (Bush et al., 2005). 

Seidman, Valera och Makris (2005) har även visat på mindre hjärnvolym i prefrontala kortex, 

hos patienter med AD/HD. Dessa fynd har lagt grunden till den forskning och de hypoteser 

som har vuxit fram kring AD/HD och prefrontala kortex (Bush et al., 2005). 

 

Neurotransmittorer 

 En stor del av forskningen pekar idag mot att orsakerna bakom AD/HD kan kopplas till 

obalans i katekolamintransmittorerna dopamin och noradrenalin (Aston-Jones & Cohen, 

2005; Biederman, 2005; Brennan & Arnsten, 2008). Noradrenerga systemet verkar via norad-

renalin och är involverat i arousal, uppmärksamhet och arbetsminne. Det har därför förmodats 

vara involverat vid AD/HD (Banich, 2004). Fokus har dock främst riktats mot dopaminhypo-
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tesen (Ljungberg, 2008). Dopaminerga systemet använder dopamin som huvudsaklig neuro-

transmittor och det kan delas upp i tre subsystem. Generellt är systemet involverat i rörelse, 

förstärkning av beteende och arbetsminne (Banich, 2004). Prefrontala kortex påverkas av 

projektioner från dopaminsystemet, där dopamin har rollen att tona ner upplevelsen av 

störningar i omgivningen (Brennan & Arnsten, 2008). Det optimala är att ha en jämn 

dopaminnivå, medan för hög eller för låg nivå ger negativa konsekvenser för exekutiva 

funktioner (Brennan & Arnsten, 2008). Hyperaktivitet och låg motorisk impulskontroll tros 

bero på höga nivåer av dopamin i striatum och/eller nucleus accumbens (Solanto, 2002). De 

noradrenerga och dopaminerga systemen interagerar och fungerar som en top-down-kontroll 

av beteende genom att via noradrenalin förstärka vissa signaler och samtidigt via dopamin 

minska omgivande brus, för att optimera anpassning till miljön (Aston-Jones & Cohen, 2005; 

Brennan & Arnsten, 2008). Centralstimulantia, som idag används vid medicinering av 

AD/HD, påverkar nivåerna av både dopamin och noradrenalin, vilket ytterligare kan stärka 

teorin ovan (Biederman, 2005; Vaidya & Stollstorff, 2008).  

 

Medicinstudier 

Den vedertagna farmakologiska behandlingen av AD/HD sker med centralstimulantia, som 

metylfenidat och dextroamfetamin (Wright et al., 2009). Metylfenidat i små doser ger en 

direkt och temporär minskning av symtomen för majoriteten av barn med AD/HD (Vaidya & 

Stollstorff, 2008). Vidare menar Vaidya och Stollstorff (2008) att metylfenidat påverkar alla 

strukturer som är involverade vid AD/HD så att katekolaminnivåerna normaliseras. Detta 

bekräftas ytterligare av att både exekutiva och perceptuella funktioner påverkas av medicine-

ringen (Vaidya & Stollstorff, 2008). I en fallstudie av Salgado, Costa-Silva, Malloy-Diniz, 

Siqueira och Teixeira (2007), beskrevs en manlig patient som fått en skada i hjärnstammen, 

som gav symtom liknande en skada i prefrontala kortex. Vid medicinering med metylfenidat 

försvann dock patientens symtom, vilket stärker indikationerna om att det finns kopplingar 

mellan katekolaminnuclei i hjärnstammen och mer frontala regioner (Salgado et al., 2007). 

Gowan, Coizet, Devonshire och Overton (2008) fann att råttor som injicerats med dextro-

amfetamin i superior colliculus, en struktur i mitthjärnan, blev mindre benägna att svara på 

distraherande visuella stimuli. Även Dommett, Overton och Greenfield (2009) visade att 

superior colliculus hos råttor kunde påverkas med hjälp av dextroamfetamin och metylfenidat, 

så att lågintensiv stimulering undertrycktes medan högintensiv stimulering var oförändrad. 

Dessa resultat visar på att medicinering minskar distraherbarhet och förbättrar förmågan att 
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bibehålla uppmärksamhet (sustained attention) delvis via inverkan på superior colliculus 

(Dommett et al., 2009).  

 

Elektrofysiologiska korrelat 

Event Related Potential (ERP) är en metod som undersöker hur hjärnan reagerar på specifika 

stimuli genom att läsa av den elektriska responsen som uppstår i neuronen och ge en avbild-

ning i form av grafiska aktivitetsvågor (Barry, Johnstone, & Clarke, 2003). Ur ERP-resultatet 

kan man utläsa en rad karaktäristika som har kunnat kopplas till olika underliggande proces-

ser. För att kunna tolka responsen tar man bland annat hänsyn till huruvida det finns en positiv 

eller negativ polaritet, våghöjden (amplitud) och när i tid utslaget uppkommer (latens; Barry 

et al., 2003). Med hjälp av ERP-studier har man lyckats få en tydligare bild av hur informa-

tionsbearbetningen fungerar hos personer med AD/HD, även om resultaten inte alltid varit 

entydiga (Barry et al., 2003). Framförallt har man tittat på de auditiva och visuella uppmärk-

samhetssystemen samt på exekutiva funktioner. Studier av det auditiva uppmärksamhets-

systemet visar på ett flertal avvikelser i responsen hos personer med AD/HD (Barry et al., 

2003). En av de mest studerade komponenterna är vågen P300 (Donchin & Coles, 1988). 

Forskare är inte helt överens om vad den exakt representerar, men en väletablerad teori är att 

den är relaterad till uppmärksamhet och uppdatering av minne, då den förändras när nya 

stimuli tvingar individen att modifiera sin bild av omvärlden (Donchin & Coles, 1988). Det 

finns en rad studier som pekar på avvikelser i P300 hos personer med AD/HD (Alexander et 

al., 2008; Jonkman et al., 1997; Puente, Ysunza, Pamplona, Silva-Rojas, & Lara, 2002). De 

tydligaste ERP-korrelaten har generellt uppmärksammats vid olika typer av auditory oddball 

task (Barry et al., 2003). I en auditory oddball task presenteras nya ljudstimuli oregelbundet 

bland en rad standardstimuli. Personer med AD/HD visar vid denna uppgift ett något 

avvikande mönster jämfört med andra grupper. Även undergrupper av AD/HD har på detta 

sätt kunnat urskiljas (Barry et al., 2003; Smith, Johnstone, & Barry, 2003).  I en studie av 

Smith et al. (2003) visade det sig lättare att urskilja yngre barn jämfört med ungdomar med 

hjälp av ERP, både i förhållande till normala kontroller och i syfte att särskilja undergrupper 

av AD/HD. 

 

Enbart ett fåtal ERP-studier har fokuserat på den allra första responsen i hjärnstammen, med 

hjälp av hjärnstamsaudiometri. De resultat, som har framkommit, tyder på en viss avvikelse i 

hjärnstammen hos personer med AD/HD, även om de inte är helt entydiga (Barry et al., 2003; 
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Schochat, Scheuer, & de Andrade, 2002). Vidare kunde Puente et al. (2002) påvisa en 

avvikande överföring i hjärnstammen samt en brist i aktiveringen av de centrala auditiva 

processerna hos barn med ADD (attention deficit disorder). Diagnosen ADD ställs inte idag, 

utan svårigheterna klassas som AD/HD med i huvudsak uppmärksamhetsstörning. En 

förlängd transmission i hjärnstammen har dock kunnat påvisas vid en rad andra psykiatriska 

tillstånd och är således ett relativt ospecifikt fynd (Begleiter, Porjesz, & Chou, 1981; Skoff, 

Mirsky, & Turner, 1980).   

 

Ljudperception i subkortikala strukturer  

Perifera hjärnstammen.  Medulla är den struktur som angränsar till ryggraden och 

innehåller flera kraniala nerver, däribland åttonde kraniala nerven som är kopplad till hörsel 

(Banich, 2004). Förutom kontroll av vitala funktioner styrs även arousal och uppmärksamhet 

via retikulära aktiveringssystemet, vilket är placerat här. Ovanför medulla återfinns pons som 

är den största kopplingen mellan cerebellum och resten av hjärnan (Banich, 2004). I pons 

finns superior olive, genom vilken auditiv information skickas från örat till hjärnan. Här går 

information från båda öronen samman, vilket möjliggör en jämförelse av de ljud som tas in 

via respektive öra. Detta tros vara en viktig komponent för förmågan att lokalisera ljud 

(Banich, 2004). Avvikelser i dessa delar av hjärnstammen, särskilt pons, har kunnat kopplas 

till AD/HD (Tian et al., 2006). 

 

Superior och inferior colliculus.  På den dorsala sidan av mitthjärnan, en del av 

hjärnstammen, återfinns superior och inferior colliculus (Banich, 2004). Superior colliculus, 

som nämnts ovan, har funktionen att urskilja framträdande visuella stimuli i omgivningen och 

orientera mot dem. Vidare hjälper denna struktur även till att styra blicken mot stora visuella 

objekt, så att de kan fokuseras på med ögat. Följaktligen är superior colliculus involverat i att 

rikta uppmärksamhet samt skifta den mellan olika stimuli (Banich, 2004). Inferior colliculus 

är hörselsystemets motsvarighet till superior colliculus. Denna struktur tar emot auditiv input 

och är involverad i lokalisering av ljud. Vidare styr inferior colliculus huvudet och blicken 

mot framträdande ljudstimuli med hjälp av reflexrörelser. Inferior colliculus tros spela en 

liknande roll för uppmärksamhet, som superior colliculus gör, enda skillnaden är att inferior 

colliculus hanterar auditiv information (Banich, 2004). Enligt ovan har Puente et al. (2002) 

med hjälp av hjärnstamsaudiometri funnit avvikelser i hjärnstammen hos patienter med ADD.  

Bland annat upptäcktes större latens i vågtopp V hos ADD-gruppen jämfört med friska 
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kontroller (Puente et al., 2002). Enligt Parkkonen, Fujiki och Mäkelä (2009) korresponderar 

vågtopp V mot inferior colliculus vid hjärnstamsaudiometri. Därmed visar resultaten på 

avvikelser i inferior colliculus vid ADD-problematik (Puente et al., 2002).  

 

Talamus. I princip all sensorisk information går via talamus, vilken därmed är relä-

station för sensorisk information till och motorinformation från kortex (Banich, 2004). 

Mediala knäkroppen i talamus tar emot auditiv information från inferior colliculus. Här 

omvandlas informationen och struktureras för att sedan skickas vidare till auditiva kortex 

(Banich, 2004). Tamm, Menon och Reiss (2006) har med hjälp av fMRI visat på avvikelser i 

talamus hos tonåringar med AD/HD.  

 

Elektrofysiologi vid diagnostik 

Studier visar på att specifika EEG-markörer har betydligt högre sensitivitet och specificitet, 

vid undersökning av personer med AD/HD, än skattningsskalor har (Snyder et al., 2008; 

Quintana, Snyder, Purnell, Aponte, & Sita, 2007). Sensitivitet anger antalet sant positiva och 

specificitet antalet sant negativa som metoden kan urskilja. Snyder et al. (2008) nådde en 

sensitivitet på 87 % och en specificitet på 94 %, medan Quintana et al. (2007) fick en 

sensitivitet på 94 % och specificitet på 100 % för EEG-markören. Även skattningsskalor visar 

överlag en relativt hög sensitivitet, men fångar samtidigt in en stor andel falskt positiva 

(Snyder et al., 2008; Quintana et al., 2007). Resultaten tyder på vikten av en bred utredning 

där EEG kan fungera som ett bra komplement vid en klinisk bedömning. En anledning till den 

höga sensitiviteten och specificiteten för EEG-markörer kan vara att de inte innefattar någon 

bias från informanten, vilket är en risk vid skattningar av symtom (Quintana et al., 2007). De 

EEG-markörer som använts har dock inte kunnat skilja ut AD/HD med komorbiditet från rena 

AD/HD-diagnoser, varför EEG inte kan användas som ett isolerat mått vid diagnostik (Snyder 

et al., 2008).  

 

Puente et al. (2002) har redovisat resultat som indikerar att avvikelserna vid ADD uppstår på 

flera nivåer i hjärnan och att elektrofysiologiska mätningar kan vara användbara vid diagnos-

tisering av ADD. Även Barkley (1997a) liksom Smith et al. (2003) menar att ERP kan vara en 

användbar metod vid diagnostisering av AD/HD, som ett komplement till mer subjektiva 

skattningar av symtom. Smith et al. (2003) framhäver att ytterligare en aspekt som stärker den 
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position som ERP kan inta vid diagnostik, är att man med hjälp av EEG och ERP har kunnat 

förutsäga hur responsen på medicinering kommer att se ut hos barn med AD/HD. 

 

 

Syfte 

 

Enbart ett fåtal studier har fram till idag undersökt hjärnstamspåverkan hos personer med 

AD/HD-symtom, med hjälp av hjärnstamsaudiometri. Efter genomgången litteratursökning 

har ingen studie påträffats, som med hjälp av hjärnstamsaudiometri, undersökt personer med 

ren AD/HD. Tidigare studier har fokuserat på ADD samt minimal brain dysfunction (MBD), 

vilket idag skulle diagnostiseras som AD/HD. Vissa avvikelser i hjärnstammen har kunnat 

påvisas hos dessa grupper (Barry et al., 2003).  

 

Då AD/HD i många fall kvarstår i vuxen ålder, med betydande konsekvenser i vardagen, är 

det av största vikt att kunna ställa rätt diagnos (Barkley et al., 2008). Hittills har forskningen 

främst inriktats på barn och dessutom har diagnoskriterierna utformats utifrån observationer 

av barn. På grund av detta kan AD/HD vara svårare att identifiera hos vuxna, men även efter-

som stora variationer i symtombild förekommer och komorbiditeten är hög (Goodman, 2009). 

De instrument, som idag används vid diagnostisering av AD/HD, kan från olika perspektiv 

bidra med en pusselbit till diagnosen. Samtliga utredningsinstrument innehåller ett mått av 

subjektivitet och är kulturellt bundna. Därför finns ett behov av objektiva metoder för att 

kunna verifiera diagnosen.  Eftersom studier kring elektrofysiologiska korrelat vid AD/HD 

har visat lovande resultat gällande sensitivitet och specifitet är det av intresse att undersöka 

dessa metoder närmare (Puente et al., 2002; Quintana et al., 2007; Snyder et al., 2008). 

 

Då intresset för subkortikala regioners involvering vid AD/HD har ökat på senare år och en 

hel del lovande fynd har gjorts, är det motiverat att vidareutveckla detta fält.  Denna uppsats 

syftar till att undersöka eventuella avvikelser i hjärnstammen hos vuxna med AD/HD, med 

hjälp av hjärnstamsaudiometri. Det är av intresse att undersöka både hjärnstammen som 

helhet och specifika strukturer, som tidigare har kopplats samman med problemtiken bakom 

AD/HD. Uppsatsen syftar till att beskriva eventuella samband mellan subkortikala strukturer 

och den symtombild som uppvisas vid AD/HD snarare än att finna förklaringar till svårighe-

terna bakom AD/HD. 
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Frågeställningar 

1. Är det möjligt att med hjälp av hjärnstamsaudiometri skilja personer med AD/HD från 

friska kontroller? 

2. Finns det något samband mellan självskattad symtomstyrka och resultaten från 

hjärnstamsaudiometrin? 

3. Kan specifika avvikelser i subkortikala strukturer urskiljas hos personer med AD/HD i 

jämförelse med friska kontroller? 

 

 

Metod 

  

Deltagare  

I denna studie tillämpades bekvämlighetsurval. Ett flertal psykiatriska kliniker runtom i 

Sverige kontaktades och delgavs information om den aktuella studien. Tre kliniker visade 

intresse och var villiga att hjälpa till med rekryteringen av personer med AD/HD. Samtliga 

deltagare valdes ut och kontaktades av ansvarig läkare eller psykolog på den aktuella kliniken. 

De patienter som var intresserade av att delta i studien bokades sedan in för ett besök då 

testningen skulle genomföras. Samtliga deltagare ombads att om möjligt avstå från eventuell 

medicin samma dag som testningen skulle genomföras. Detta gjordes i samtliga fall som 

inkluderats i den statistiska analysen. Kontrollgruppen rekryterades genom en allmän 

förfrågan till studenter på psykologprogrammet vid Lunds universitet, samt genom personlig 

förfrågan till psykologkandidaternas nätverk. Mätningen av kontroller påbörjades innan 

AD/HD-gruppen hade rekryterats, men pågick fortlöpande under hela studiens gång för att få 

en liknande spridning i ålder och kön som i AD/HD-gruppen. 

 

I studien deltog 20 personer med en fastställd AD/HD-diagnos samt 20 kontroller som inte 

hade någon känd diagnos. I AD/HD-gruppen rekryterades 8 personer från Linköping, 4 från 

Falköping och 8 från Lund. Hela kontrollgruppen testades i Lund. På grund av tekniska 

problem uteslöts 5 personer från den statistiska analysen. För att få en jämn spridning i ålder 

och kön mellan AD/HD-gruppen och kontrollgruppen fick ytterligare 5 personer uteslutas från 

analysen. Således innefattade den statistiska analysen 30 personer, 15 i varje grupp. Varje 

grupp bestod av 7 män och 8 kvinnor. I AD/HD-gruppen fanns en spridning i ålder från 18-51 
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år. Medelåldern var 33 ± 12 år. För kvinnor var medelvärdet 35 ± 15 år och för män var 

medelvärdet 29 ± 9 år. Kontrollgruppen hade en spridning i ålder från 19-54 år med en 

medelålder på 33 ± 10 år. Kvinnor hade ett medelvärde på 34 ± 12 år och för män var 

medelvärdet 32 ± 8 år.  

 

Material 

SD-BERA. Hjärnstamsaudiometrin utfördes med mätinstrumentet SensoDetect-

Brainstem Evoked Response Audiometry (SD-BERA). Medicinskt ansvarig för metoden är 

Sören Nielzén, överläkare och docent. Enligt J. Källstrand (personlig kommunikation, 18 

januari, 2010) är denna metod en patenterad vidareutveckling av traditionell hjärnstamsaudi-

ometri, som utvecklats för att undersöka avvikelser i hjärnstammen. SD-BERA är i dag fullt 

certifierat och medicintekniskt godkänt samt CE-märkt. Instrumentet har under flera år utvär-

derats och testats på vuxna populationer. Metoden är ännu inte fullt etablerad i forsknings-

sammanhang, varför den är av intresse att studera. Tidigare forskningsresultat har visat att 

bland annat patienter med schizofreni och Aspergers syndrom avviker från matchade 

referenspersoner (Källstrand, Montnémery, Nielzén, & Olsson, 2002; Källstrand, Olsson, 

Fristedt-Nehlstedt, Ling-Sköld, & Nielzén, 2010). 

 

SD-BERA ger en enorm informationsmängd med ca 20 000 värden för varje testperson. En 

stor del av dessa värden avspeglar samma funktion, uttryckt på olika sätt, detta för att 

säkerställa testets validitet. Vidare undersöks samma funktion flera gånger med avsikt att 

mäta habitueringseffekter. Endast en bråkdel av de 20 000 värdena har funnits ha relevans för 

karaktärisering av AD/HD-specifika profiler. Generellt utgör test- och analyspaketet SD-

BERA ett försök att kvantitativt definiera den auditiva hjärnstammens funktion. Alla mått 

finns fastställda i den registerdatabas som är grunden för SD-BERA-metoden. 

 

SD-BERA mäter hjärnans reaktionsmönster vid stimulering med specifikt utprövade ljud. 

Dessa reaktionsmönster representerar i sin tur olika aspekter av hörandet. Metoden utgår från 

ett elektrofysiologiskt testbatteri som mäter hjärnans aktivitetsmönster relativt 15 000 ljud-

klick fördelade på 13 deltest. Den första serien av ljud som spelas upp utgår från ett standard-

ljud som normalt används vid hjärnstamsaudiometri. Det andra ljudet är en variant på 

standardljudet, men med lägre amplitud. Ljud 3-6 är så kallade högpassljud, vilket innebär att 

låga frekvenser har filtrerats bort. Ljud 7 är ett lågpassljud och innebär istället att höga 
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frekvenser har filtrerats bort.  Vid resterande ljud har någon form av maskering lagts till. 

Maskering innebär att ett brus spelas upp antingen före eller efter standardljudet, med ett kort 

mellanrum. Ljud 8-10 innehåller forward masking, det vill säga att maskeringen uppträder 

före standardljudet. Styrkan i maskeringen ökar gradvis i tre steg från ljud 8 till ljud 10. De 

sista tre ljuden använder istället backward masking och bruset spelas då upp efter standard-

ljudet. Även här ökar maskeringen i styrka efter hand.  

 

Under mätningen får testpersonen sitta ner och försöka slappna av i 40 minuter, samtidigt som 

ljudstimuli presenteras via hörlurar. Alla ljudnivåer understiger väl skadliga gränser och 

uppnår aldrig en ljudstyrka över 80 dB. Reaktionen mäts under tiden via elektroder fästa i 

pannan (vertex) och bakom öronen (processus mastoideus). För varje ljud registreras 1024 

responser kopplade till ljudklicken och utifrån dessa bildas en medelvärdeskurva. Respon-

serna registreras under de första 10 millisekunderna efter att ljudet spelats upp. Detta mot-

svarar första responsen i hörselsystemtets samtliga strukturer, från cochlea till kortex. Kurvor 

bildas för både höger och vänster sida, vilket resulterar i 26 medelvärdeskurvor vid en 

komplett mätning. Dessa analyseras utifrån hundratals mått som korresponderar mot ljud-

perceptionens funktion och utgör grunden för en biostatistisk jämförelseprocess. I denna 

process jämförs och viktas olika välutredda patientgruppers mätvärden med varandra.  

 

ASRS. Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) är en symtomchecklista som kan 

användas för screening samt som en del av en utredning vid misstänkt AD/HD hos vuxna. 

Skalan består av 18 frågor vilka baseras på de 18 diagnoskriterier som återfinns i DSM-IV-TR. 

Frågorna behandlar frekvens av aktuellt förekommande symtom. Dessa ska ha varit närva-

rande under de senaste sex månaderna och besvaras utifrån en femgradig skala som sträcker 

sig från aldrig till mycket ofta. Skalan är uppdelad i två delar, A och B. Del A består av sex 

frågor vilka har visat sig vara mest prediktiva för diagnosen och används som screening-

instrument. Övriga 12 frågor ger kompletterande information och kan ytterligare nyansera 

bilden (Kessler et al., 2005). Skalan används inte för att fastställa huruvida personen har 

AD/HD utifrån en given poäng, utan fungerar snarare som vägledning till vidare utredning 

(Kessler et al., 2005). Vid jämförelse av varje item i ASRS med diagnoskriterierna i DSM-IV-

TR fann man spridda resultat. Överensstämmelsen skattades med Cohen’s κ och sträckte sig 

mellan 0,16-0,81. Sensitiviteten uppgavs vara 56,3 % och specificiteten 98,3% (Kessler et al., 

2005). ASRS har översatts till svenska enligt WHO:s riktlinjer för översättning, med syfte att 
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vara ekvivalent i förhållande till de svenska begreppen och den svenska kulturen (Rodriguez, 

Ginsberg, Fernholm, & Nyberg, 2007).  

 

Procedur 

Vid mättillfället fick deltagaren först muntlig information om studien av psykologkandida-

terna som genomförde testningarna, vartefter skriftligt samtycke gavs. På en av klinikerna 

hade dock skriftligt samtycke skrivits på vid tidigare besök hos läkare/psykolog på kliniken. 

Efter den inledande informationen genomfördes hjärnstamsaudiometrin med SD-BERA. För 

att kunna fästa elektroderna rengjordes pannan och området bakom öronen med klorhexidin. 

Därefter preparerades även dessa områden med elektrodpasta innan elektroderna sattes fast. 

Deltagaren fick sitta bakåtlutad i en fåtölj i ett tyst och nedsläckt rum. Olika knäppljud 

blandat med brus spelades upp genom hörlurar, under ca 40 minuter. Ingen aktiv medverkan 

krävdes utan deltagaren satt ner och vilade under hela mätningen. Samtliga deltagare genom-

förde mätningen i sin helhet utan att avbryta. När mätningen var avslutad fick deltagaren 

svara på ett antal kontrollfrågor kopplade till SD-BERA, samt fylla i självskattnings-

formuläret ASRS. Avslutningsvis fick deltagaren 100 kronor i ersättning för eventuella 

utgifter kopplade till besöket.  I kontrollgruppen gick testningsförfarandet till på ett 

motsvarande sätt, bortsett från att några av de kontroller som testats tidigt under studien fick 

komplettera med skattningsformuläret ASRS i efterhand. Ingen ersättning utgick till 

kontrollgruppen.  

 

Statistisk bearbetning 

Hjärnstamsaudiometri.  Under mätningen omvandlades kurvorna automatiskt från 

analoga signaler till digitala data. När samtliga mätningar avslutats öppnades filerna för varje 

kurva och data klistrades in i en mall i Excel. Här representerades alla värden från kurvan för 

både höger och vänster öra. Denna procedur genomfördes för alla tretton ljud i mätningen, för 

samtliga deltagare. 

 

Då mätningen genererar en enorm mängd data var en avgränsning av materialet nödvändig. I 

denna studie användes tidigare funna avvikelser som grund för dataanalysen, vilka återfinns i 

ovan nämnda registerdatabas. Metoden utgår från en sammanvägning av strax under 100 

identifierade mått där 20 av dessa har visats vara typiska för AD/HD, i en tidigare opublicerad 

valideringsstudie. Beräkningar gjordes på dessa 20 mått, men därefter ställdes ett antal 
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kriterier upp för att välja ut de mått som kunde vara relevanta att redovisa utifrån studiens 

syfte. Första kriteriet var att samtliga resultat skulle vara signifikanta för hela gruppen. Vidare 

skulle resultaten vara signifikanta för kvinnor och män separat. Det senare kriteriet valdes 

utifrån att blandade stickprov användes i denna studie samt att de resultat som framkom ska 

vara generaliserbara till AD/HD-gruppen som helhet. Ett resultat som var signifikant för det 

ena könet skulle kunna spegla en reell skillnad mellan personer med AD/HD och kontroller. 

Det kan dock också vara ett utslag för skillnader i hjärnans volym och konstruktion mellan 

könen (Banich, 2004). Det fanns emellertid ett resultat som var signifikant för hela gruppen, 

men där man inte kunde se en signifikant skillnad när man kontrollerat för kön. Däremot 

fanns tendensen kvar varför detta troligen beror på stickprovens ringa storlek. Därför 

redovisas resultatet även i detta fall. Totalt sex stycken mått, av de 20 måtten, föll in under 

ovan givna kriterier och beskrivs vidare som utfallsmått. Gränsvärden sattes för de olika 

utfallsmåtten mot bakgrund av tidigare nivåer för metoden, med funktionen att avgöra vilka 

som fick utslag för AD/HD på SD-BERA. Ett resultat som översteg det satta gränsvärdet fick 

värdet 1 medan ett resultat som understeg gränsvärdet fick värdet 0. Genom att summera 

dessa värden bildades ett helhetsmått, vilket således kunde sträcka sig från 0-6 poäng. Ett 

gränsvärde sattes iterativt för helhetsmåttet där ett värde över 3,5 gav utslag för AD/HD. Det 

innebar att gränsvärdet gav den mest optimala balansen mellan sensitivitet och specificitet.  

 

Kurvorna analyserades utifrån ett antal karaktäristika, exempelvis latens som studerats i 

tidigare studier (Begleiter et al., 1981; Puente et al., 2002; Skoff et al., 1980). De mått som 

föll ut i denna studie, enligt kriterierna ovan, var mer specifika och utgjordes av volatilitet, 

antal toppar i vågsvaret, relativ aktivitet samt kurvans toppighet.   

 

Volatilitet anger variationen i amplitud över tid. En hög volatilitet innebär frekventa föränd-

ringar i amplitud, vilket kan visa sig i form av en ojämn kurva. Lägre volatilitet ger däremot 

en relativt jämn kurva med få svängningar (se Figur 1). Antal toppar är en annan aspekt av 

kurvan som kan studeras. Hur många toppar det förekommer i ett visst område alternativt över 

hela vågsvaret undersöks (se Figur 2). Fokus ligger alltså på antal toppar snarare än kurvans 

svängning uppåt och nedåt, som vid volatilitetsmåttet. Således spelar amplituden ingen roll 

när antal toppar räknas. 

 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Illustration av volatilitet. Den övre kurvan visar en kurva med låg volatilitet och den 

nedre en kurva med hög volatilitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Illustration av antal toppar i området mellan vågtopp IV-VI. Den övre kurvan visar 

förväntat antal toppar och den nedre en kurva med fler toppar än förväntat. 

 

 

Relativ aktivitet jämför aktivitetsnivån mätt i amplitud, inom ett visst intervall, med den totala 

aktiviteten i hela vågsvaret. På detta sätt produceras ett relativt aktivitetsmått för de olika 

regionerna. Exemplet nedan (se Figur 3) illustrerar en låg aktivitet tidigt i responsen jämfört 

med resterande del av vågsvaret. Ytterligare ett mått som användes i denna studie innebar en 

jämförelse av spetsigheten hos vågtopp V mellan grupperna. Beräkningen gjordes utifrån en 

vedertagen funktion, som anger ett värde för spetsigheten. Detta värde går från +1, vilket är 

en maximalt spetsig vågtopp, till -1, vilket är en platt vågtopp (se Figur 4). 
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Figur 3. Illustration av relativ aktivitet. Den övre kurvan visar en jämnare fördelning i aktivi-

tet medan den nedre kurvan illustrerar en lägre amplitud tidigt i vågsvaret relativt resterande 

del.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Illustration av spetsigheten hos vågtopp V. Den övre linjen visar en planare topp 

medan den nedre visar en spetsig topp.  

 

 

Skattningsskala. Svaren på ASRS skattades på en skala med fem steg, från aldrig till 

mycket ofta. För att kunna göra en statistisk beräkning var det nödvändigt att omvandla skatt-

ningarna till poäng på en skala från 0-4. Detta gav en möjlig maxpoäng på 72. För samtliga 

deltagare räknades totalpoängen på ASRS ut och användes i den statistiska analysen. 

Screeningdelen av instrumentet användes i denna studie för att kontrollera för AD/HD-

symtom i kontrollgruppen. Enligt angivet gränsvärde för skattningsskalan gavs varje individ 

som screenade för AD/HD värdet 1 och varje individ som inte gjorde det värdet 0.  

 

Statistik. Eftersom stickproven i denna studie var små valdes icke-parametriska test 

för bearbetning av data. Beräkningarna gjordes i statistikprogrammet SPSS v 17. För att 

undersöka eventuella skillnader mellan AD/HD-gruppen och kontrollgruppen på de olika 
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utfallsmåtten samt helhetsmåttet, användes Mann-Whitney U test. Tvåsidig hypotesprövning 

tillämpades med en signifikansnivå på p < 0,01. Vidare utforskades sambandet mellan 

totalpoäng på ASRS och utfall på helhetsmåttet genom Spearmans korrelation, vilken är 

tillämplig för små stickprov som inte är normalfördelade.  

 

 

Resultat 

 

Resultaten från SD-BERA visade på en statistiskt signifikant skillnad mellan AD/HD-gruppen 

och kontrollgruppen när samtliga utfallsmått vägdes samman till ett helhetsmått, U = 8,0, N1 = 

15, N2 = 15, p < 0,001, tvåsidig (se Tabell 1). Vid närmare granskning av resultaten visade det 

sig att en person från kontrollgruppen fick utslag på SD-BERA medan två individer från 

AD/HD-gruppen inte fick det (se Figur 5). Detta gav en sensitivitet på 86,67 % och en speci-

ficitet på 93,33 %, vid gränsvärdet 3,5.   

 

 

Figur 5. Resultat på helhetsmåttet från SD-BERA. Markerad linje visar gränsvärdet för att få 

utslag för AD/HD. 

 

 

Vid granskning av skattningarna på ASRS var det en person i kontrollgruppen som screenade 

för AD/HD. I AD/HD-gruppen var det fem personer som inte screenade för AD/HD. En 

positiv korrelation mellan ASRS och helhetsmåttet på SD-BERA kunde påvisas, Spearmans rs 
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= 0,582, N = 30, p = 0,001, tvåsidig. Höga poäng på ASRS hade således samband med höga 

värden på utfallsmåttet för SD-BERA (se Figur 6). 

 

 

 

Figur 6. Samband mellan självskattad symtombild på ASRS och helhetsmått för SD-BERA. 

 

 

Helhetsmåttet för SD-BERA är baserat på sex specifika utfallsmått (se Tabell 1). Dessa upp-

fyllde det ena eller båda urvalskriterierna, enligt metoden beskriven ovan. De skillnader som 

kunde påvisas uppstod vid mer komplexa ljud och således fanns inga signifikanta skillnader 

mellan grupperna vid standardljudet för hjärnstamsaudiometri.  
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Tabell 1  

Resultat från mätning med SD-BERA 

 Medelvärde Mann-Whitney U 

Helhetsmått   

AD/HD-grupp 4,67 8,0*** 

Kontrollgrupp 1,07  

Utfallsmått 1   

AD/HD-grupp 0,06 47,0** 

Kontrollgrupp 0,03  

Utfallsmått 2   

AD/HD-grupp 13,53 38,5** 

Kontrollgrupp 10,67  

Utfallsmått 3   

AD/HD-grupp 0,23 23,0*** 

Kontrollgrupp 0,15  

Utfallsmått 4   

AD/HD-grupp 40,41 47,0** 

Kontrollgrupp 43,39  

Utfallsmått 5   

AD/HD-grupp -0,42 45,0** 

Kontrollgrupp -0,86  

Utfallsmått 6   

AD/HD-grupp 17,40 22,0*** 

Kontrollgrupp 15,07  

**. U är signifikant vid p < 0,01, tvåsidig. 

***. U är signifikant vid p < 0,001, tvåsidig. 

 

 

Avseende ljud två identifierades en högre volatilitet för AD/HD-gruppen, på vänster sida. Det 

gav utfallsmått 1, U = 47,0, N1 = 15, N2 = 15, p = 0,006. Resultatet innebär att en större 

generell aktivitet, med fler mindre toppar, återfanns över hela kurvan hos AD/HD-gruppen 

jämfört med kontrollgruppen. Detta var det enda ljud där tendenserna gick åt samma håll hos 

kvinnor och män, men ändå inte var signifikanta.  

 

Vid stimulering med ljud 3, vilket är ett högpassljud, kunde en signifikant skillnad påvisas 

mellan AD/HD-gruppen och kontrollgruppen, U = 38,5, N1 = 15, N2 = 15, p = 0,001. Detta 

bildade utfallsmått 2 och visade att AD/HD-gruppen hade fler toppar i vågsvaret mellan topp 
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IV och topp VI. Detta innebär en högre aktivitet i området från pons, via inferior colliculus, 

till talamus. 

 

Utfallsmått 3 är resultatet av stimulering med ljud 5, vilket också är ett högpassljud. Detta 

visade på en högre volatilitet kring vågtopp V hos AD/HD gruppen, U = 23,0, N1 = 15, N2 = 

15, p < 0,001. Det motsvarar regionen kring inferior colliculus. Då ljud 5 följer på två tidigare 

ljud, som även de är högpassljud, avspeglar normalt sett detta vågsvar responsen vid ett 

habituerat tillstånd.  

 

Vid stimulering med ljud 9, som är ett komplext ljud och använder forward masking, åter-

fanns en signifikant skillnad i aktivitet tidigt i vågsvaret. Detta bildade utfallsmått 4 och gav 

U = 47,0, N1 = 15, N2 = 15, p = 0,006. Resultatet visade att AD/HD-gruppen relativt, uttryckt i 

procent av den totala aktiviteten i vågsvaret, hade en lägre aktivitetsnivå än kontrollgruppen i 

perifera hjärnstammen. Eftersom det är en relativt sett mindre aktivitet i perifera hjärn-

stammen kan det också tyda på en högre aktivitet i senare delen av vågsvaret.  

 

Ytterligare ett komplext ljud användes, ljud 11, vilket istället inbegriper backward masking. 

Avseende vågtopp V användes ovan beskrivna funktion för att beräkna toppigheten, specifikt 

gällande inferior colliculus. Denna beräkning resulterade i en spetsigare topp för AD/HD-

gruppen, U = 45,0, N1 = 15, N2 = 15, p = 0,004. 

 

Även ljud 13 som använde backward masking gav utslag och resulterade i utfallsmått 6. Här 

uppvisade AD/HD-gruppen fler toppar i perifera hjärnstammen på vänster sida, U = 22,0, N1 

= 15, N2 = 15, p < 0,001.  

 

 

Diskussion 

 

Deltagare 

De aktuella stickprovens storlek är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid tolkning av studiens 

resultat. Då antalet i varje grupp, som inkluderades i den statistiska analysen, slutligen 

uppgick till 15 individer bör resultaten tolkas med försiktighet. Dock kunde en rad signifi-

kanta avvikelser påvisas, vilket kan indikera att dessa skillnader är mycket tydliga i gruppen 
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då de framkom trots stickprovens begränsade storlek. Samtidigt bör man fundera kring hur 

representativt AD/HD-stickprovet är i förhållande till den bakomliggande populationen. 

Frågor uppstår kring huruvida symtombilden i detta stickprov kan generaliseras till den större 

AD/HD-populationen. Det är oklart om samtliga undergrupper täckts in, eftersom det inte 

ingick i studien att undersöka vilka specifika underdiagnoser deltagarna hade. Emellertid 

framkom att en deltagare huvudsakligen hade en uppmärksamhetsstörning, utan hyper-

aktivitet/impulsivitet, men gällande övriga deltagare var detaljerad information om diagnosen 

okänd. Hur svåra problem AD/HD-gruppen hade i förhållande till den bakomliggande 

populationen är ytterligare en aspekt som påverkar stickprovets representativitet. Det faktum 

att deltagarna kom från olika städer med olika diagnossättare bidrar till att resultaten möjligen 

kan gälla över flera kontexter. 

 

Även kontrollgruppens representativitet kan diskuteras. Det var inte inom ramen för studien 

att matcha utifrån utbildning, men utbildningsnivå kan ändå påverka resultatens generaliser-

barhet. Då majoriteten av kontrollgruppen hade en akademisk utbildning kan den inte sägas 

vara ett representativt stickprov för normalbefolkningen. Vidare kontrollerades för eventuella 

AD/HD-symtom med hjälp av ASRS. Det gjordes däremot inte någon kontroll av andra 

eventuella diagnoser, varför man inte säkert kan fastställa att det var en frisk kontrollgrupp. 

 

Metod och design 

Då en tekniskt avancerad mätmetod användes bidrog detta till ett beroende av en tredje part. 

Därmed kunde psykologkandidaterna inte ha full insyn i analysen av data direkt kopplad till 

SD-BERA, utan denna gjordes av ansvarig på SensoDetect. Det blir nödvändigt att förlita sig 

på att de resultat som där framkom är tillförlitliga. Samtidigt är det en patenterad mätmetod 

och enda möjligheten att använda den vid forskning ges via samarbete med företaget. SD-

BERA har bedömts vara tillförlitlig i tidigare forskningsstudier och man kan därmed utgå från 

att den bör vara det även i denna studie.   

 

Mätmetoden är ny och har därmed haft en begränsad användning i forskningssammanhang, 

men det innebär samtidigt att de fynd som gjorts är nydanande. Resultaten från denna studie 

öppnar upp för nya bidrag till forskningsfältet och genom replikation och vidareutveckling av 

studiens design kan resultatens betydelse närmare undersökas. En styrka med denna 

mätmetod är att den kan anses vara objektiv. Det finns ingen möjlighet för försökspersonen att 
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simulera sina svårigheter eller manipulera instrumentet. Resultaten antas vara stabila över 

upprepade testningar och är inte beroende av dagsform. Den som utför testningen har inte 

heller möjlighet att påverka testpersonen på något sätt som skulle kunna generera missvisande 

resultat. 

 

Vidare finns begränsningar gällande användningen av ASRS för att undersöka patienternas 

symtom samt grad av upplevda svårigheter. Skattningen kan inte uteslutande avgöra om en 

person har AD/HD eller inte, utan fungerar som en indikation på att vidare utredning bör 

göras. För personerna med AD/HD användes skattningen för att undersöka symtomstyrka 

snarare än bekräfta diagnosen, då denna sedan tidigare var fastställd av läkare/psykolog. Det 

finns generellt vissa svårigheter med självskattning, som bör tas i beaktande. Självskattningen 

är beroende av undersökningspersonens vilja att svara sanningsenligt. Man bör ha i åtanke att 

det finns en risk för att skattningen påverkas av social önskvärdhet (Passer & Smith, 2003).  

Detta kan framförallt tänkas ha uppstått hos kontrollgruppen i denna studie, då deltagarna var 

medvetna om att skalan undersökte AD/HD. Därför finns en risk att kontrollgruppen skattade 

sitt beteende lägre på ASRS än vad som faktiskt var rättvisande. Trots detta var självskatt-

ningen central för att kontrollera huruvida kontrollgruppen visade symtom på AD/HD eller 

inte. Eftersom symtomskattningen med ASRS i AD/HD-gruppen i vissa fall gjordes efter en 

tid av medicinering, är det omöjligt att veta vilka symtom som i det enskilda fallet reducerats 

av medicineringen, om en jämn reducering skett över hela symtombilden, alternativt om ingen 

reducering skett. Några deltagare beskrev att de hade fått stor hjälp av medicinen och skattade 

sig därför lägre än de hade gjort tidigare. Dessutom hade de flesta i AD/HD-gruppen fyllt i 

ASRS flera gånger innan studien påbörjades. Därmed kan deltagarna även ha påverkats av att 

de kom ihåg tidigare skattningar och anpassade sina svar efter det. ASRS uppvisar en sensiti-

vitet på 56,3% vilket innebär att man endast fångar in drygt hälften av AD/HD-gruppen med 

hjälp av skattningsskalan (Kessler et al., 2005). Därför kan man inte dra några långtgående 

slutsatser av en lägre skattning hos vissa individer i AD/HD-gruppen.  

 

Vid beräkning av sensitivitet och specificitet för helhetsmåttet på SD-BERA användes den 

tidigare satta diagnosen som ”facit”. Det förutsätter att alla i stickprovet hade rätt diagnos, 

vilket i detta fall blir svårt att kontrollera. Välutredda patienter efterfrågades i studien varför 

man får anta att en noggrann utredning hade gjorts och att diagnosen därmed kan anses vara 

tillförlitlig. Dock går det inte att helt utesluta att någon patient var feldiagnostiserad.  En hög 
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skattning av AD/HD-symtom på ASRS i kombination med ett lågt eller inget utslag på SD-

BERA kan indikera att AD/HD kanske inte är den rätta eller primära diagnosen. De symtom 

som beskrevs skulle kunna vara en konsekvens av annan bakomliggande problematik. 

Komorbiditet är mycket vanligt förekommande i denna grupp och diagnosen är, som ovan 

beskrivits, komplex att ställa och kräver ofta en grundlig utredning. Det kan i dagsläget vara 

svårt att avgöra vilken den rätta diagnosen är då det inte finns några objektiva diagnosin-

strument och diagnosbedömningar istället baseras på skattningar, intervjuer och observa-

tioner. Denna studie var ett första led i att undersöka en objektiv mätmetod. Samtidigt som 

mätmetoden är ny och har ett begränsat forskningsunderlag genererade den lovande fynd. 

Trots små och heterogena stickprov framkom tydliga och signifikanta indikationer för AD/HD 

med SD-BERA. Dessa indikationer bör däremot granskas närmare för att undersöka deras 

giltighet.  

 

Etiska aspekter 

Då studien genomfördes i samarbete med SensoDetect föll den inom ramen för det etiska till-

stånd som utfärdats för instrumentet. Genomgående under studien tillämpades de Yrkesetiska 

principerna för psykologer i Norden samt Personuppgiftslagen. Alla patienter gav skriftligt 

informerat samtycke och gavs möjlighet att utan förklaring avbryta sitt deltagande när som 

helst under mätningen. Även om denna möjlighet gavs kan man tänka sig att det i realiteten 

inte upplevdes lika frivilligt att avbryta. De ljud som spelades upp är inte på något sätt 

skadliga, men kan upplevas som mycket intensiva. Därför kan man anta att vissa deltagare 

tyckte att det var påfrestande att delta men trots det inte valde att avbryta, då en form av 

kontrakt upprättats genom att skriftligt samtycke hade givits. Deltagarna informerades inled-

ningsvis om att data som samlades in skulle analyseras på gruppnivå och att enskilda resultat 

inte skulle lämnas ut.  Detta i syfte att stärka konfidentialiteten och skydda individernas integ-

ritet.  

 

Analys av resultat 

Då inga signifikanta skillnader kunde påvisas under standardljudet kan man förmoda att de 

avvikelser som uppträder hos personer med AD/HD är mer specifika. Inte heller uppvisades 

längre transmissionstid i hjärnstammen, vilket tidigare identifierats för andra kliniska grupper 

(Begleiter et al., 1981; Puente et al., 2002; Skoff et al., 1980). Sannolikt är detta en konse-

kvens av stickprovens ringa storlek, snarare än ett motbevis mot tidigare resultat. Detta tyder 
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på att en mer komplex undersökningsmetod än traditionell hjärnstamsaudiometri tydligare kan 

identifiera AD/HD-gruppen. Skillnader mellan grupperna kan då undersökas vid stimulering 

med fler och mer komplexa ljud eller under en längre mättid. Vidare verkar en mer finjusterad 

och detaljerad analys av kurvorna krävas då enbart visuell inspektion tycks vara otillräcklig.    

 

Av de 20 mått som låg till grund för den statistiska analysen kunde sex av dem användas som 

utfallsmått i denna studie. Då dessa även varit signifikanta i den tidigare undersökningen av 

en oberoende grupp personer med AD/HD stärker det resultatens tillförlitlighet. Det skulle 

därför vara värdefullt att genomföra vidare studier för att granska de sex måttens betydelse 

samt tillförlitligheten hos övriga mått som inte föll ut i denna studie. Detta får vidare 

implikationer för helhetsmåttet, vilket då kan behöva justeras utifrån resultat från framtida 

studier. Resultatet från helhetsmåttet i denna studie indikerar dock att man med hjälp av SD-

BERA skulle kunna skilja en grupp personer med AD/HD från en kontrollgrupp. Det tycks 

vara en skillnad i hur dessa grupper reagerar på inkommande ljudstimuli i subkortikala 

strukturer, vilket också bekräftas av den höga sensitiviteten och specificiteten. Detta är 

analogt med tidigare forskning som undersökt elektrofysiologiska responser i hjärnstammen 

(Puente et al., 2002). Följaktligen indikerar resultatet att man med hjälp av denna metod kan 

hitta markörer för diagnostik i subkortikala regioner, vilket stämmer överens med tidigare 

studier som använt EEG och ERP (Smith et al., 2003; Snyder et al., 2008; Quintana et al., 

2007).  

 

Korrelationen mellan symtomstyrka på ASRS och helhetsmåttet för SD-BERA tyder på ett 

relativt starkt samband, vilket innebär att höga poäng på de båda instrumenten kan kopplas 

samman. Det är troligt att dessa mått på olika sätt fångar in AD/HD-gruppen. Personerna som 

fick starkare utslag på helhetsmåttet för SD-BERA upplever troligen också fler symtom och 

har större svårigheter. Viktigt vid tolkningen av detta resultat är dock att skattingen på ASRS 

rör upplevelsen av symtom de senaste sex månaderna.  En del av personerna i AD/HD-

gruppen hade haft sin diagnos i flera år och även tagit medicin under en längre tid. Andra var 

nyligen diagnostiserade och höll på att ställa in sina mediciner. Ytterligare några hade en 

bekräftad diagnos men medicinerade inte. Detta bör tas i beaktande när man drar slutsatser 

kring symtomstyrka i förhållande till utslaget på SD-BERA. En majoritet indikerade dock 

AD/HD trots medicinering även om ett flertal rapporterade att deras skattning skulle ha varit 

högre utan medicinering. Därmed stärks tolkningen av resultatet ytterligare då den positiva 
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korrelation, som kunnat påvisas, troligen hade blivit ännu starkare om symtomskattningen hos 

AD/HD-gruppen gjorts efter en period utan medicinering alternativt innan medicinering 

påbörjats.  

 

Samtidigt som det förekommer tydliga mönster för AD/HD-gruppen respektive kontroll-

gruppen, finns det individer som avviker från sin grupp. En individ från kontrollgruppen 

screenade för AD/HD och låg även nära gränsvärdet för att få utslag på helhetsmåttet för SD-

BERA. Ytterligare en kontrollperson hade ett avvikande mönster då helhetsmåttet för SD-

BERA indikerade AD/HD.  Personen i fråga screenade emellertid inte för AD/HD på ASRS, 

men hade ändå en relativt hög totalpoäng i förhållande till övriga kontroller. Även för 

AD/HD-gruppen fanns individer med avvikande resultat. Två personer fick inte utslag för 

AD/HD på SD-BERA och en av dessa screenade inte heller för AD/HD på ASRS. Detta 

stämmer väl med att det finns ett samband mellan symtomstyrka och utfall på SD-BERA, 

även om personerna i dessa fall avviker från sin grupp. Vidare kan man fundera kring vad det 

säger om diagnosen AD/HD. Det är tänkbart att AD/HD-diagnosen innefattar beteenden och 

svårigheter som i någon mån förekommer hos alla människor. Resonemanget styrks av att 

samtliga deltagare i studien kände igen sig i åtminstone några symtom på ASRS, då alla fick 

en totalpoäng över 0. De båda gruppernas resultat var delvis överlappande utan en tydlig 

gräns mellan sig, vilket indikerar att det inte finns någon tydlig skiljelinje mellan att ha 

AD/HD och inte ha AD/HD. Möjligen kan diagnosen bättre beskrivas som ett kontinuum 

snarare än ett enhetligt tillstånd helt skilt från normalpopulationen, i enlighet med riktlinjerna 

för DSM-V (Regier, Narrow, Kuhl, & Kupfer, 2009).  

 

De skillnader som påträffades mellan AD/HD-gruppen och kontrollgruppen på utfallsmåtten 

kan knytas till specifika subkortikala strukturer. I likhet med Puente et al. (2002) kunde 

avvikelser i inferior colliculus påvisas. De avvikelser som presenterades av Puente et al. är 

relativt ospecifika och har även uppmärksammats för ett flertal andra kliniska grupper. 

Däremot är de skillnader som uppmärksammats med hjälp av SD-BERA betydligt mer speci-

fika och skulle därför kunna vara mer typiska för en AD/HD-population. Att resultaten i 

denna studie inte tyder på någon skillnad mellan AD/HD-gruppen och kontrollgruppen på 

standardljudet stärker hypotesen om att de avvikelser som utmärker AD/HD-gruppen är mer 

specifika än tidigare forskning visat (Puente et al., 2002). Vidare kan avvikelserna i inferior 

colliculus kopplas till andra studier som undersöker medicineringseffekter i superior colli-
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culus (Dommett et al., 2009; Gowan et al., 2008). Då dessa strukturer är kopplade till funk-

tioner som bibehållande av uppmärksamhet, förmåga att fokusera samt distraherbarhet, är det 

troligt att de avvikelser som har kunnat påvisas i inferior colliculus också har ett samband 

med AD/HD-symtomen. Samtliga resultat i denna studie, som kan kopplas till inferior colli-

culus, tyder på någon form av ökad aktivitet i området. Detta indikerar att personer med 

AD/HD reagerar starkare på inkommande stimuli i mitthjärnans strukturer, vilket kan tänkas 

vara ett led i den symtombild som gruppen uppvisar. Ovan beskrivna resultat bekräftar att 

svårigheterna vid AD/HD delvis kan kopplas till subkortikala strukturer, vilket även indike-

rats av Biederman (2005). Tidigare forskning har främst fokuserat på frontala regioner och en 

ledande hypotes är obalans i dopaminsystemet i frontala regioner (Biederman, 2005). Dock är 

dopaminsystemet ett flöde med utgångspunkt i hjärnstammen, varför en brist i frontala regio-

ner även kan avspegla brister i subkortikala regioner. Detta stärks ytterligare av att medicine-

ring vid AD/HD verkar effektivt på subkortikala strukturer (Dommett et al., 2009; Gowan et 

al., 2008). Ställt i relation till tidigare forskning blir de avvikelser kring inferior colliculus, 

som visats i denna studie, intressanta att utforska vidare. 

  

Utfallsmått 3 och utfallsmått 6 speglar reaktionen vid ljud som syftar till att undersöka habitu-

eringsmekanismer. Den högre aktiviteten i inferior colliculus respektive perifera hjärn-

stammen skulle kunna tyda på lägre grad av habituering hos AD/HD-gruppen än kontroll-

gruppen. Således sker inte samma tillvänjning till ljuden hos AD/HD-gruppen utan dessa 

individer verkar reagera lika starkt varje gång ljudet uppträder. Huruvida detta hör samman 

med distraherbarhet och svårigheten att bibehålla uppmärksamhet bör undersökas vidare. Den 

ökade aktiviteten i perifera hjärnstammen under sista ljudet (utfallsmått 6) skulle också kunna 

förknippas med förmågan till uthållighet. Deltagaren hade då suttit stilla en längre tid och man 

kan fundera kring huruvida den högre aktiviteten kan avspegla en förhöjd arousal och kopplas 

till hyperaktivitetssymtom.  

 

Två utfallsmått indikerade avvikelser enbart på vänster sida. Den högre aktiviteten på vänster 

sida skulle kunna indikera en vänstersidig dominans hos AD/HD-gruppen. Dock är skillna-

derna för små för att några säkra slutsatser ska kunna dras. Närmare utredningar och verifika-

tioner bör göras för att säkerställa eventuell lateralisering.   
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Sammantaget yttrade sig skillnaderna mellan AD/HD-gruppen och kontrollgruppen i huvud-

sak i en ökad aktivitet i mitthjärnan, då vågsvaret ofta visade avvikelser kring vågtopp V. 

Detta utesluter inte möjligheten att det finns avvikelser även tidigare i den sensoriska bearbet-

ningen, utan visar snarare att avvikelserna blir signifikanta först när signalen nått mitthjärnan. 

Detta bör heller inte stå i motsats till de ledande teorier som menar att svårigheterna vid 

AD/HD kan kopplas till frontala regioner (Biederman, 2005). En hypotes kan vara att frontala 

regioner i vissa fall matas med redan bristfällig eller irrelevant sensorisk information. Slutli-

gen tyder resultaten på att denna metod kan urskilja specifika avvikelser i subkortikala 

strukturer hos personer med AD/HD, samt lokalisera och delvis tolka avvikelsernas koppling 

till symtombilden. 

 

Klinisk nytta 

Då diagnosen AD/HD har utvecklats utifrån studier på barn blir kriterierna svårare att appli-

cera på vuxna (Goodman, 2009). Ytterligare en faktor som komplicerar diagnostisering av 

vuxna är att det relativt nyligen blev erkänt att AD/HD även kan bestå i vuxen ålder. Det har 

gjorts försök att utveckla alternativa kriterier som bättre svarar mot de problem vuxna med 

AD/HD uppvisar (Goodman, 2009). Eftersom diagnosen ställs utifrån observerade beteenden 

i en specifik kulturell kontext finns en ofrånkomlig kulturell bias inbyggd i diagnossystemet 

samt i de diagnostiska bedömningsförfaranden som används idag. Svårigheterna som 

individen upplever bör rimligen variera med bland annat dagsform, tid på dagen, blodsocker-

halt, kontext och motivation. Detta ställer höga krav på bedömaren att avgöra vad som är ett 

uttryck för svårigheterna och vad som är orsakat av andra variabler. Hos vuxna är beteende-

mönstret dessutom ofta mer komplext än hos barn och det är vanligare att komorbiditet före-

ligger. Utifrån dessa aspekter är det eftersträvansvärt att hitta objektiva bedömningsmetoder. I 

denna studie har det visats att hjärnstamsaudiometri kan bidra till en mer objektiv bild. Hur 

avvikelserna i hjärnstammen hör samman med och eventuellt orsakar svårigheterna vid 

AD/HD är mindre intressant i detta sammanhang. Värdet ligger snarare i att metoden kan 

bidra med en pusselbit i utredningen. Den uppvisade sensitiviteten och specificiteten för SD-

BERA kan anses vara hög jämfört med ASRS, som är en väletablerad skattningsskala i 

kliniska sammanhang. Man kan fundera kring om det är möjligt att korta ner utrednings-

processen genom att ersätta några bedömningsmetoder, exempelvis skattningsskalor, med SD-

BERA som uppvisar både högre sensitivitet och specificitet. Eftersom sensitiviteten och 

specificiteten för SD-BERA emellertid inte uppnår 100 % bör instrumentet snarare användas 
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som en komponent i en bredare utredning än enskilt. Tidigare studier med fokus på elektro-

fysiologiska metoder som diagnosstöd ger liknande indikationer (Smith et al., 2003; Snyder et 

al., 2008). Utifrån ovanstående blir det intressant att vidare undersöka vilken klinisk nytta 

hjärnstamsaudiometri kan fylla som diagnosstöd. 

 

Sett ur ett patientperspektiv finns ytterligare aspekter som framhäver fördelarna med att 

använda en metod, som denna, vid diagnostik. Ett flertal av individerna i denna studie 

beskriver en uppväxt som präglats av kaos och en känsla av oförmögenhet att klara basala 

uppgifter i vardagen. I många fall har svårigheterna inte blivit begripliggjorda utan har istället 

gått ut över individens självkänsla och självförtroende. För många av de äldre deltagarna har 

detta delvis sin förklaring i historien av bristande kunskap på området, vilken dock har 

förbättrats. De betonar särskilt vikten av tidiga och snabba utredningsinsatser som skulle 

kunna underlättas med hjälp av mer objektiva metoder. Deltagarna visar generellt ett stort 

intresse och engagemang i forskning kring och utveckling av nya metoder för säkrare 

diagnostik.  

 

Framtida forskning 

Då denna studie var ett led i att undersöka en ny metod krävs ytterligare studier för att 

konfirmera resultaten. I framtida studier skulle det dessutom vara intressant att undersöka fler 

variabler i förhållande till SD-BERA. Eftersom stickproven i denna studie var små, var det 

inte möjligt att studera skillnader utifrån kön och ålder. Detta skulle dock vara intressant att 

undersöka framöver, för att se huruvida de skillnader, som här påvisats, är stabila över olika 

åldersgrupper. Eftersom man i denna studie enbart studerat skillnader som är signifikanta för 

både kvinnor och män, skulle det vara värdefullt att titta närmare på om några skillnader finns 

mellan könen. Då det finns en viss skillnad i symtombild hos pojkar och flickor med AD/HD 

kan man fundera kring om dessa är grundade i strukturella och funktionella variationer i 

hjärnan, eller om de snarare är en konsekvens av socialisationsprocesser. Därför skulle det 

vara av värde att närmare studera huruvida dessa symtombilder kan kopplas till elektrofysio-

logiska markörer i subkortikala strukturer.  

 

Stickprovens storlek hindrade även möjligheten att närmare granska undergrupper. AD/HD är 

en omdiskuterad diagnos och vissa forskare menar rentav att diagnosen, som den ser ut idag, 

inbegriper skilda tillstånd (Barkley, 1997a). Mot bakgrund av detta kan man fundera kring om 
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SD-BERA skulle kunna skilja ut undergrupper eller om hela AD/HD-populationen uppvisar 

samma elektrofysiologiska avvikelser oberoende av underdiagnos. För att kunna studera detta 

krävs dock en annan design. Av anledningar som diskuterats ovan kan undergrupper inte 

urskiljas enbart med hjälp av ASRS.  Tydligare utredning av underdiagnoser samt större 

stickprov är därför eftersträvansvärt i framtida studier.  

 

En viktig aspekt att fundera över är vilken påverkan medicinering med centralstimulantia har 

på hjärnan på lång sikt. De individer som deltog i denna studie hade medicinerat olika länge 

och det fanns även individer som aldrig medicinerat mot sin AD/HD. Ger en långvarig medi-

cinering permanenta förändringar av hjärnan eller upphör medicineringens påverkan helt när 

medicinen sätts ut? Genom longitudinella studier skulle man kunna studera hur utslaget på 

SD-BERA ser ut före och efter en lång tid av medicinering, för att undersöka eventuella 

förändringar i hjärnan. Att även titta på direkta medicineringseffekter kan vara intressant för 

att närmare förstå medicinens verkan, vilket även kan ha ett prediktivt värde enligt Smith et 

al. (2003). Genom att göra en SD-BERA-mätning på samma person med och utan medicine-

ring skulle man kunna svara på frågor kring huruvida medicinering är den bästa behandlings-

insatsen. Om stora skillnader mellan mätningarna uppstår hos individen och en klar skillnad i 

symtom upplevs, kan man tänka sig att medicinering är ett bra behandlingsalternativ. Små 

eller inga skillnader kan däremot peka mot att andra behandlingsinsatser bör prioriteras.   

 

För att bekräfta att de avvikelser, som påvisats i denna studie, är specifika för personer med 

AD/HD, bör man även jämföra mot andra kliniska grupper. För exempelvis schizofreni och 

Aspergers syndrom har specifika avvikelser påträffats med SD-BERA (Källstrand et al., 2002; 

Källstrand et al., 2010). Utifrån detta är det sannolikt att även andra kliniska grupper skulle 

uppvisa karakteristiska mönster. Således skulle det vara intressant att inkludera flera olika 

kliniska grupper i samma studie för att jämföra skillnader. Om specifika avvikelser kan 

påvisas hos ett flertal kliniska grupper talar det för att hjärnstamsaudiometri kan användas vid 

differentialdiagnostik.     
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Bilaga 

 

Kriterier för uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet enligt DSM-IV-TR 

 

A. Antingen (1) eller (2): 

 

(1) minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex månader 

till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

 

Ouppmärksamhet 

(a)  är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller 

andra aktiviteter 

(b)  har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar 

(c)  verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal 

(d)  följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra 

skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att 

personen inte förstår instruktionerna) 

(e)  har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 

(f)  undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental 

uthållighet (t ex skolarbete eller läxor) 

(g)  tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t ex leksaker, 

läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg) 

(h)  är ofta lättdistraherad av yttre stimuli 

(i)  är ofta glömsk i det dagliga livet 

 

(2) minst sex av följande symtom på hyperaktivitet-impulsivitet har förelegat i minst sex 

månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

 

Hyperaktivitet 

(a)  har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still 

(b)  lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen 

förväntas sitta kvar på sin plats en längre stund 

(c)  springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för 

situationen (hos ungdomar och vuxna kan detta vara begränsat till en subjektiv 

känsla av rastlöshet) 

(d)  har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla 

(e)  verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv” 

(f)  pratar ofta överdrivet mycket 

 

Impulsivitet 

(g)  kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt 

(h)  har ofta svårt att vänta på sin tur 
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(i)  avbryter eller inkräktar ofta på andra (t ex kastar sig in i andras samtal eller 

lekar) 

 

B. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet 

     förelåg före sju års ålder. 

C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två 

     områden (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet). 

D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller i 

     arbete eller studier. 

E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i 

     utvecklingen, schizofreni eller annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre med 

     någon annan psykisk störning (t.ex. förstämningssyndrom, ångestsyndrom, dissociativt 

     syndrom eller personlighetsstörning). 

 

Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, i kombination 

Båda kriterierna A1 och A2 har varit uppfyllda under de senaste sex månaderna. 

 

Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, huvudsakligen bristande uppmärksamhet 

Kriterium A1 har varit uppfyllt under de senaste sex månaderna, men inte kriterium A2. 

 

Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, huvudsakligen hyperaktivitet-impulsivitet 

Kriterium A2 har varit uppfyllt under de senaste sex månaderna, men inte kriterium A1. 

 


