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Varför psykologisk behandling när det finns effektiva 

mediciner?

• Efterfrågas av patienter och närstående.

• Kombinerad behandling med KBT och CS ger bättre 

effekt än CS ensamt (Safren et al 2005, Emilsson et al 

2011, Young et al 2010, Mongia et al 2012, Philipsen

2012). 

• Hälften av patienterna får mindre än 30% respons på 

metylfenidat (Castells et al 2011; Mészáros et al 2009).

• Rekommenderas i internationella vägledningsdokument 

(NICE 2009, CADDRA 2011). 



Varför psykologisk behandling.., forts.

• ”Pills don’t make skills”! Kvarstående problem 

(tidshantering, planering, organisering) även 

bland de som svarar bra på CS.

• Bristande färdighetsutveckling under uppväxten p 

g av ADHD symtomen.



Kärnsymtom:
uppmärksamhet

impulsivitet/hyperaktivitet

Historia av:
misslyckanden
underprestation

relationssvårigheter

Negativa
emotioner

Depression, ångest, 
ilska

Misslyckad

coping:

organisering
planering

prokrastrinering
undvikanden

Funktionsnedsättning

Negativa

tankar 
Om sig själv och andra

Safren, S



Kognitiv beteendeterapi (KBT)



Grunden för all KBT

• Tankar, beteenden, känslor påverkar varann

• Balans mellan att utmana/förändra och att acceptera

symtom och beteenden

• Gå från att styras av kortsiktiga till långsiktiga

konsekvenser



Några vanliga svårigheter vid ADHD

• Skjuta upp, prokrastinera, komma igång

• Emotionell instabilitet, känsloutbrott, ilska 

• Impulsivitet

• Bristande uthållighet, motivationssvårigheter, lätt uttråkad

• Olika missbruksbeteenden

• Svårt att planera och organisera, hantera tid etc



Vanliga tankemönster vid ADHD (Rostain & Ramsey):

• Svårt med tillit: - Jag kan inte lita på mig själv

• Misslyckanden: - Jag kan inte uppfylla andras 
eller egna förväntningar

• Inkompetens/osjälvständighet: - Jag kan inte 
hantera mitt liv

• Otillräcklighet/skam: - Jag är i grunden en dålig 
person



KBT-baserade program för ADHD hos vuxna  

1999 - 2017
• Individuell KBT (Wilens et al 1999, 

Rostain and Ramsey 2006, Safren et 
al 2005 och 2010, Virta et al 2010, 
Weiss et al 2006 och 2012)

• Grupp KBT (Stevensson et al 2002, 
Bramham et al 2008, Virta et al 2008, 
Emilsson et al 2011, Young et al 2012)

• Grupp DBT (Hesslinger et al 2002, 
Philipsen et al 2007 och 2015, 
Hirvikoski et al 2011) 

• Grupp Mindfulness (Zylowska 2008)

• Grupp Metakognitiv terapi (Solanto et 
al 2008 och 2010)

• Psykoedukation (Wiggins et al 1999, 
Hirvikoski et al 2014 och 2017)

• Internet-KBT (Petterson et al 2014) 

Från små piloter till större randomiserade 
kontrollerade studier (RCT)



Steven Safren, Susan Sprich m.fl. (2010). CBT vs relaxation with educational support for medication-treated

adults with ADHD and persistent symptoms. A randomized controlled trial. JAMA.

Individuell KBT

RCT (n=43+43)  

12 individuella sessioner med KBT 

Kontrollgrupp: Avslappning m/psykoedukation

Signifikant förbättring för KBT jfr kontrollgrupp på blind 
klinikerskattning för ADHD-symtom och Global Severity samt 
självskattade ADHD-symtom. 

Resultaten stod sig vid 6 och 12 mån uppföljning.

”KBT vid ADHD - psykologisk behandling av vuxen-ADHD”. Recito

förlag.



DBT-baserad färdighetsträning i grupp

RCT (n = 26 + 24)

14 gruppsessioner baserad på dialektisk 

beteendeterapi, DBT

Kontrollgrupp: Löst strukturerad samtalsgrupp

Deltagarna förbättrades vg självskattade ADHD 

symtom jfr kontrollgrupp (”stor effekt”) 

Manual och CD med mindfulnessövningar finns på 

www.hogrefe.se

Hirvikoski, T., Waaler, E., & al.(2010).Reduced ADHD symptoms in adults with ADHD after Skills 

Training group – results from a randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy.

http://www.hogrefe.se/


Psykoedukation

• ”En behandlingsmetod som innehåller vetenskaplig information om 

diagnos, behandlingsmöjligheter, färdighetsträning och 

problemlösningsstrategier. Den erbjuder även emotionellt stöd och 

”empowerment” för patienter och deras närstående” (Montoya, 

Colom, & Ferrin 2011).

• Mindre psykologiskt krävande än psykoterapi; kostnadseffektiv; kan 

administreras av flera olika professioner; involverar ofta närstående. 

• Väletablerad och evidensbaserad intervention för 

– Psykiatriska tillstånd bland vuxna. t.ex. schizofreni, bipolär 

sjukdom, OCD, BPD (Dixon et al 2001)

– ADHD bland barn och unga (Montoya et al 2011)



Psykoedukation för vuxna med 

ADHD – varför? 

För att underlätta den psykologiska bearbetningen av en sen diagnos: 

• Vikten av kunskap för att skapa mening av sina erfarenheter 

(”Det var koncentrationsproblem – jag var inte dum”).

• Att dela erfarenheter kan normalisera tillståndet och validera 

svårigheter. Genom det kan man nå en acceptans för sin 

diagnos.

”Empowerment” genom kunskap så man kan göra informerade val om 

behandling, stödinsatser, strategier etc. 
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Psykoedukation (PEGASUS) 

– lämplig första insats efter diagnos

8 temakvällar i föreläsningsförmat á 2½ timme:

1. ADHD hos vuxna: en introduktion

2. Farmakologisk och psykologisk behandling

3. Livsstilsfaktorer: Stress, motion, kost och sömn

4. Struktur och hjälpmedel i i vardagen

5. Leva med ADHD: Acceptans och förändring

6. ADHD i relationen

7. ADHD i arbetslivet

8. Samhällets stöd

Lågtröskelinsats = passar många.

PEGASUS – kurs för vuxna med ADHD och 

deras närstående.

Tatja Hirvikoski, Else Waaler, Johan Carlsson, 

Gabriel Hellden, Therese Lindström

2a rev upplaga 2016.

www.hogrefe.se

. 



PEGASUS’ övergripande målsättningar

• Först och främst: Öka kunskaperna om ADHD och strategier, 

behandlingar och stödinsatser vid ADHD.

• Även: Förbättra relationen mellan deltagarna som går kursen 

tillsammans

• Öka förståelsen för den individ man går kursen tillsammans med

• Underlätta för de närstående

• Skapa forum för stöd från andra som är i en liknande situation

• Underlätta bearbetning och acceptans av diagnosen

• Öka deltagarnas livskvalitet

• Inge hopp inför framtiden



Fas 1. Pilotstudie

Waaler, Jokinen, Bölte & Hirvikoski. (2012). Better knowledge and improved

relationships among adults with ADHD and their significant others: a pilot study

of psychoeducational groups. Karolinska institutet. 

Vetenskapligt arbete inom Svenska Psykologförbundets specialistutbildning



Fas 2. Open trial (2014)



Fas 3. Randomiserad kontrollerad studie, RCT  

(2017)



Design

– Bred inklusion

– Randomiserad kontrollerad design med väntelistakontroll 

(TAU).

– Mätpunkter: Pre, post och 3 månader.

– Mätinstrument: Kunskapsprov ”ADHD-20 frågor” och 

självskattningsformulär.

– 8 veckovisa kurskvällar.



Deltagare

ADHD n = 87 (PEGASUS-grupp n = 48 och TAU-kontroller n = 39)

Närstående n = 92 (PEGASUS-grupp n = 49 och TAU-kontroller n = 
43)

Inklusionskriterier: Diagnos ADHD/ADD, IK =/< 70, någon 
närstående villig att delta, möjlighet att delta 8 kurskvällar.

Exklusionskriterier: AST, allvarlig obehandlad psykisk ohälsa, svår 
psykosocial situation t.ex. hemlöshet, suicidalitet, låga kunskaper i 
svenska. Komorbiditet som depression, ångest, tvång el dyl var ej
exklusionskriterium.  
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RCT: Kunskap om ADHD pre, post, 3 månader



Slutsatser Fas 1-3
• Psykoedukation i grupp passar en stor majoritet av vuxna inom öppenpsykiatrin med ADHD 

som huvuddiagnos (> 90%)

• Genomförbarheten är god, flertalet orkar genom kursen och kommer till de flesta 
kurskvällarna.

• Hög nöjdhet bland deltagarna.

• Kunskaperna om ADHD ökade i hela gruppen jfr kontrollerna och kvarstod efter 3 månader 
(stor effekt).

• Mindre kritiska kommentarer från närstående gentemot deltagare med ADHD efter kursen 
kan tyda på ökad förståelse och acceptans för diagnosen.

• Deltagarna rapporterade ökad tillfredshet med livet (Global life satisfaction) efter avslutad 
kurs.
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Tack! 

Waaler KBT & Neuropsykiatri AB
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