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Bästa kollega! Stockholm, 190404

Ensamstående tvåbarnsmamma på 38 som under flera år behandlats  

för ångest och depression med SSRI med tveksam effekt. 

Skolan har ej fungerat, hon hoppade av i åk 8 trots normal IK enligt 

neuropsykologisk  testning.  Utsatt för mobbning under flera år och 

hamnade i ”fel gäng” under tonåren med missbruk  av alkohol och 

cannabis. 

I vuxen ålder hankat sig fram på kortvariga, okvalificerade jobb . 

Tidigare hållit  pedantisk ordning i hemmet, men på senare år 

tilltagande stressproblematik: orkar inte med vardagen, är ständigt 

trött, känner sig överväldigad och hemmet är ”kaos”. Skulder och 

betalningsanmärkningar hos Kronofogden . 

Insomni till och från hela livet. Ena sonen har AST och ADD och är 

hemmasittare sedan ett år.

Sjukskrivs året ut för blandad ångest och depression och fibromyalgi. 

Neuropsykiatrisk problematik? Tacksam  förutredning !



ADHD (DSM-5)

2 domäner: A1. Ouppmärksamhet (9 kriterier) A2. Hyperaktivitet/Impulsivitet (9 kriterier)

..som bildar 3 former :

-huvudsakligen ouppmärksam form (ADD).

-huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form.

-kombinerad form.

Minst 6/9 kriterier, eller hos personer =/> 17åå 5/9, under minst 6 månader i ena eller båda 
domäner.

B/C. Ett flertal symtom på ouppmärksamhet eller hyperaktivitet/impulsivitet innan 12 år och 
som föreligger inom minst 2 områden (t.ex. skola, arbete, fritid, i samvaro med närstående).

D/E. Klara belägg för nedsatt funktionsförmåga socialt, i studier eller i arbete och symtomen 
förekommer inte enbart i samband med psykossjukdom eller förklaras bättre av annan form 
av psykisk ohälsa. 

Signifikant lidande/funktionsnedsättning, men inte tillräckligt med kriterier = Annan 
specifierad ADHD och Ospecifierad ADHD (”UNS”). 



ADHD, förändringar i DSM-5

• In i kapitlet Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser = separeras
från Trotssyndrom och Uppförandestörning

• Senare debutålder: 12 år.

• Undergrupp => Form

• Samma 9 + 9 symtom kvarstår, men åldersanpassade
symtombeskrivningar.

• Ändrad cut-off: “För äldre tonåringar och vuxna (17 år eller äldre) 
krävs minst 5 av symtomen”. 

• Fortfarande krav på symtom i två eller fler situationer, men fler
situationer beskrivs (hemma, i skolan, i arbetet,i samvaro med 
vänner eller närstående, vid andra aktiviteter).

• Kan samdiagnostiseras med autism.

• Aktuell svårighetsgrad kodas: Lindrig, Medelsvår, Svår. 



A1. Uppmärksamhet
- ”en mental strålkastare”

Vid ADHD har man i synnerhet svårt att bibehålla uppmärksamheten över tid 
(sustained attention): 

• Hoppar från aktivitet till aktivitet.

• Tröttnar snabbt. 

• Får svårt att slutföra viktiga uppgifter 

när de är tråkiga. 

• Beroende av hög motivation och 

stimulans för att hålla uppe 

koncentrationen. 

I rätt sammanhang: Rikt inre liv, kreativa associationer. Flow.



A2. Hyperaktivitet

Kan vara mental, verbal, fin- och grovmotorisk. Hos vuxna ofta inte synligt 
för andra. Flickors hyperaktivitet ofta diskret

• rastlöshet

• plockig, pillig

• alltid på gång

• pratar mycket

• mentalt på högvarv

• svårt att varva ned

I rätt sammanhang: Driv och energi.  



A2. Impulsivitet

Vid impulsivitet har man svårt att hämma ovidkommande, tillfälliga stimuli. Det kan 
göra det svårt att ”hålla sig på spåret” och bete sig utifrån mål och värderingar. 

Impulsivitet gör det svårt att:

• stanna upp och tänka före 

• vänta på sin tur i samtal, köer

• arbeta för större, långsiktiga mål 

istället för små kortsiktiga

• undertrycka den omedelbara 

reaktionen på en händelse

I rätt sammanhang: spontanitet och oräddhet.



ADHD som exekutiv funktionsnedsättning 
(enl. Russel Barkley, 2011)

• Inhibition och interferens-kontroll

• Själv-monitorering

• Arbetsminne

• Planering och problemlösning

• Själv-reglering över tid

• Emotionell självkontroll

• Själv-motivering

• Själv-aktivering och koncentration



ADHD: Kognition

ADHD finns på alla intelligensnivåer och det finns ingen 
”ADHD-profil”. 

Men presterar ofta på lägre nivå än vad man kan förvänta utifrån 
IK på grund av exekutiva svårigheter. Akademiska studier kan 
ske till ett högre pris, t.ex. ingen energi över till andra 
aktiviteter.

Viss skillnad på gruppnivå i WAIS-IV på grund av något svagare 
prestationer på arbetsminne och processhastighet (WAIS-IV 
HIK 96.9 jfr 102.4). Mellan individer är variationen stor och 
personer med ADHD kan prestera bra på samtliga deltest i 
WAIS. 

(NCS Pearson.(2010). Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Ed. Manual Del 1, Svensk 
version).



Hur underbart är ADHD?

• 23% av personer med missbruk har ADHD (Metaanalys van 
Emmerik 2012)

• 25% av intagna i fängelser (Metaanalys Young 2015, 
Ginsberg 2012)

• 2-8 ggr ökad risk att dö för tidigt, i synnerhet för kvinnor 
(Chang 2015, Dahlsgaard 2015)

Ökad risk för:
• Arbetslöshet
• Avbrutna studier
• Trafikolyckor
• Fysiska skador
• Relationsproblem
• Ekonomiska problem
• Skilsmässor, problem i föräldraskapet, svårt att sköta 

hushållet
• Psykisk ohälsa
(Young & Bramham, 2007, Barkley, 2010)



Utredning

Oftast en fråga om att skilja ADHD från annan psykisk 

problematik (och inte från fullt fungerande individer)

Vilka instrument och metoder gör detta bäst? 



Aktuell anamnes
• Personens egen problembeskrivning

– Svårigheter i vardagen (jag lyckas aldrig gå i mål med något, andra orkar inte 
med min intensitet och tempo, jag skjuter upp viktiga saker, mitt humör svänger 
och kränger och det drabbar familjen, jag känner mig aldrig lugn och kan inte 
somna på kvällarna, jag kan inte motivera mig att göra saker jag borde, allt 
känns tråkigt, jag kan inte kontrollera min ilska och barnen är rädda för mig….)

– Vad vill hon/han ha hjälp med?

– Hur förklarar personen själv sina svårigheter?

• Finns en aktuell klinisk signifikant funktionsnedsättning?
– Konsekvenser för familjeliv, ekonomi, utbildning, arbete, relationer, bostad, ADL, 

fritid.  

• Svårighetsgrad och problemområden varierar.

• Information från närstående: hur fungerar det hemma? 

• Finns somatiska förklaringar? Hormoner, sjukdom, skador. 
Genetiska syndrom. Vid äldre: demens. 



Utvecklingsanamnes

• Har patienten ”alltid” haft de här symtomen (< 12 år?)

• Intervju med patienten och, när möjlig, en närstående som 
kände patienten i barndomen (förälder, lärare, syskon, 
släkting, barndomsvän).

• Late-onset-ADHD (Faraone & Biederman, 2016.Can 
attention-deficit/hyperactivity disorder onset occur in 
adulthood? JAMA)



Utvecklingsanamnes

• Graviditet/förlossning

• Ärftlighet

• Nyföddhetsperiod

• Förskoletid

• Motorik

• Kommunikation/språk

• Social utveckling

• Aktivitetsnivå

• Koncentration

• Perception

• Kognitiva funktioner

• TICS

• Fritidsintressen

• Skola/inlärning

• Droger/kriminalitet

• Psykisk/fysisk hälsa

• Temperament

• Signifikanta 
livshändelser/trauma



Kan strukturerad ADHD-intervju (DIVA 2.0) 

identifiera ADHD från annan psykiatrisk 

problematik?

Petterson et al (2018): Sensitivitet 90.0, specificitet 72.9. Total 
classification accuracy: 82.4. 

Dvs Ja, god förmåga att identifiera ADHD hos vuxna.

J. Nigg (ADHD-veckan, CEREB, 2016): Strukturerade 
diagnostiska intervjuer minskar risken för feldiagnostik vid 
ADHD. 



DIVA 2.0 
(Koij et al, svensk version Ylva Ginsberg, 2011)

• Strukturerad intervju för att kartlägga ADHD-

kriterierna hos vuxna enl. DSM-IV. 

• Görs med fördel tillsammans med en 

närstående.

• Tidsanspråk: 1½-3 timmar

• Till viss del anpassad DSM-5

http://www.divacenter.eu/Content/Downloads/DIVA_2_SWENSKA.pdf



Klinisk hantering av DIVA

• Skall genomföras som en utforskande intervju.

• Ställ öppna frågor och be patienten utveckla med egna, 

typiska exempel

• Undvik exempelrabbling som patienten kan svara Ja eller Nej 

på

• Det är beteenden och symtom som förekommer ofta man är 

ute efter, inte ”ibland, har hänt, i viss mån, kanske…”

• Ta in närstående, i synnerhet för barndomsanamnes

• Tumregel enligt upphovsrättspersonerna: Låt patientens 

berättelse ha företräde om uppgifterna spretar.



Kan neuropsykologiska test identifiera ADHD 

från annan psykiatrisk problematik?
(Petterson et al 2018)

• CPT test? (Conners CPT, QB Test Plus)

• Arbetsminnestest? (Sifferrepetition baklänges, PASAT)

• Processhastighetstest? (Kodning)

• Exekutiva test? (FAS, TMT)

Nej. ”Total classification accuracy was 53% to 66%—hardly 

better than chance”. 



Frågeformulär

ASRS: Screeningformulär med hög sensitivitet och låg specificitet. Dvs, 
bra på att fånga in ADHD problematik, men tyvärr också mycket annan 
problematik. Differentierar m a o dåligt mellan diagnoser, men ok som 
screening. 

A-TAC: Screeningformulär med hög träffsäkerhet vad gäller att identifiera 
ADHD (och AST) hos barn och unga (Larson et al 2013). 

Något, t ex WHODAS för aktuell funktionsbedömning.

För screening av differentialdiagnostik och samtidiga tillstånd: 
RAADS-14 för autism, AUDIT för alkoholbruk, DUDIT för drogbruk, skalor 
för ångest och depression (t ex BDI, BAI, MADRS, HAD).



Differentialdiagnostik och samtidiga tillstånd 

ADHD karakteriseras av: 

• Tidig debut.

• Genomgripande över tid, situation och mående.

• Kronisk nedsättning, alternativt kompensatoriska beteende som ofta ger 
sekundära problem.

Vanliga tillstånd att differentiera emot är: 

• Bipolärt syndrom, depression (tydlig förändring jfr normaltillstånd, kommer 
och går). 

• Ångest (kommer och går) 

• Emotionellt instabil personlighetsstörning (senare debut, specifika teman 
kring anknytning och separation, idealisering och devaluering, tomhet, 
identitet). 

• PTSD (trauma, oklart vg symtomutveckling över tid).

• Psykossjukdomar (markant förändring jfr normaltillstånd).

• Missbruk (sällan debut före 12). 

• M.I.N.I 

• SCID-I/SCID-II

• AUDIT/DUDIT



Tillbaka till test: bör man mäta IK med WAIS-IV?

• Inte nödvändigt för diagnostiken (annat än vid intellektuell 
funktionsnedsättning). Men ofta viktigt att beskriva både starka och 
svaga intellektuella resurser.

• För att identifiera inte alltid uppenbara svaga kognitiva funktioner 
som förklaring till svårigheter. 

• Funktionsnedsättning bör bedömas i relation till vad man kan 
förvänta utifrån IK:

Erik läser till sjuksköterska, 4. termin. Är nu utan studiestöd eftersom 
han inte klarat av tillräckligt många poäng. Bor hos flickvännens 
föräldrar eftersom han inte kan få en studentlägenhet – har ju inte 
studiestöd. Erik klarar inte av att hantera sin ekonomi ens när han 
arbetar och har inkomster. 

Påverkas bedömningen av Eriks funktion och hjälpbehov om han 
har IK 80,105 eller 126? 



Efter utredning
• Medicinsk och psykologisk behandling: Öppenpsykiatriska mottagningen eller 

privata vårdgivare. Valfrihet innebär att man har rätt att söka till andra mottagningar.  
www.vårdguiden.se

• Studiestöd på universitet/ högskola:www.studeramedfunktionshinder.se

• Mer kunskap, träffa andra, driva frågor mm: www.attention.se

• Stöd i vardagen, (t.ex boendestöd): Kommunen (SoL) 

• Hitta arbete: SIUS konsulent AF/MISA

• Kognitiva hjälpmedel (t ex tid och minne, bolltäcke): skrivs ut av arbetsterapeut inom 
psykiatrin/ibland kommun

• Körkort: Flera körskolor erbjuder anpassad undervisning. Kräver läkarintyg.

Else Waaler

http://www.vårdguiden.se/
http://www.studeramedfunktionshinder.se/
http://www.attention.se/


Rekommenderad läsning

• Pettersson, R., Söderström, S., och Nilsson, K.W.(2018). Diagnosing ADHD in Adults: An 

examination of the discriminative validity of neuropsychological tests and diagnostic

assessment instruments. Journal of Attention Disorders, vol 22, 1019 – 1031.

• Larson, t., Lundström, S., Nilsson, T., Norén Selinius, E., Råstam, M., Lichtenstein, P., 

Hellner Gumpert, C., Anckarsäter, H., Kerekes, N.(2013). Predictive properties of the A-

TAC inventory when screening for childhood-onset neurodevelopmental problems in a 

population-based sample. BMC Psychiary, 13:233.

• Hirvikoski, T, Waaler, E., Bothén, P. m.fl.: Utredning och diagnostik av vuxna med ADHD. 

Psykologiförlaget AB, 2006.

• Thernlund, G. (red): ADHD och Autismspektrum i ett livsperspektiv. Studentlitteratur, 

2013.

• www.attention.se

http://www.attention-riks.se/


Tack! 
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