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Underdiagnostisering av AD(H)D bland unga vuxna med 

social problematik 

Anna Laitinen & Anceli Valentin 

 

Syftet med föreliggande studie var att ta reda på om det fanns indikationer 
på kognitiva nedsättningar som skulle kunna tyda på AD(H)D hos de 
unga vuxna som av socialtjänsten var placerade i en mindre 
öppenvårdsverksamhet. Deltagarna bestod av fem tjejer och tre killar 
mellan 17 och 22 år. Metoderna som användes för att kartlägga de 
kognitiva funktionerna var testbatteriet WAIS-III, det datoriserade 
Continous Performance testet IVA+Plus, självskattningsformuläret 
ASRS v1.1 samt observationer av DSM-kriterier vid testtillfället. 
Resultaten visar att hälften av de unga vuxna som deltagit i studien 
uppvisade kognitiva nedsättningar som indikerar på AD(H)D. Dessa 
resultat implicerar att många unga vuxna med social problematik förblir 
odiagnostiserade och riskerar att tilldelas sociala insatser som leder till 
upprepade misslyckanden (Barkley, Murphy & Fischer, 2007). För att 
minska risken för den underdiagnostisering som resultaten tyder på 
föreslås att Socialtjänsten anlitar psykologkompetens för att genomföra 
liknande snabbutredningar som gjorts i denna studie.  

 

I dagens samhälle ställs allt högre krav på individens självständighet och effektivitet 
både i privatlivet, skolan och arbetslivet. Detta leder till en mer omfattande utslagning 
av individer som inte kan leva upp till dessa höga krav. Till följd ökar belastningen på 
de samhällsinstanser som finns för att hjälpa dessa individer, däribland Socialtjänsten. 
Samtidigt ökar behovet av kunskap om vilka faktorer som kan ligga till grund för en 
persons utslagning och kompetens kring hur detta bör bemötas och habiliteras. Det 
kan finnas många orsaker till att man på olika sätt hamnar i ett utanförskap och en 
vanlig bakomliggande anledning är ett bristfälligt neuropsykiatriskt fungerande 
(Barkley, 1996; Biederman, 1991; Faraone, Biederman, Weber, & Russel, 1998; 
Gillberg & Kadesjö, 1999; Hinshaw, 1994; Kaplan, Wilson, Dewey, & Crawford, 
1998; Kessler, et al., 2006). Att bära på ett neuropsykiatriskt funktionshinder och inte 
bli korrekt diagnostiserad kan i vårt samhälle innebära att man slussas från insats till 
insats och aldrig få chansen att leva ett självständigt liv eller få en förståelse för sitt 
fungerande och bygga upp en sund självkänsla. Ungdomar och unga vuxna som har 
behov av samhällsinsatser är på många sätt en viktig grupp i detta sammanhang då 
problematiken ofta inte hunnit cementeras på ett fundamentalt plan och där det därför 
kan vara lättare att hjälpa individen till ett självständigt liv. Med tidiga och passande 
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insatser minskas risken för ett livslångt beroende av olika samhällsinsatser samtidigt 
som den unges självbild inte hinner ta så mycket skada. I denna studie ligger fokus på 
det neuropsykiatriska funktionshindret AD(H)D, hur vanligt det är bland 
socialtjänstens klientgrupp ungdomar och unga vuxna och om det uppmärksammas i 
samband med utredning och placering. 

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) 

AD(H)D är en förkortning av det engelska Attention Deficit/Hyperactivity Disorder 
och är namnet på ett neuropsykiatriskt funktionshinder (NPF). Utöver AD(H)D ingår 
även autismspektrumstörningar (autistiskt syndrom, atypisk autism och Aspergers 
syndrom) samt Tourettessyndrom i gruppen NPF. Neuropsykiatriska diagnoser 
baseras på individens olika förmågor och svårigheter. Dessa svårigheter antas ha sin 
grund i genetiska, biologiska och organiska förhållanden som genom annorlunda 
utveckling av centrala nervsystemet ger specifika svårigheter som i stor utsträckning 
har med olika kognitiva förmågor att göra. Det finns dock inga entydiga svar på exakt 
vad AD(H)D beror på i dagsläget. Funktionsnedsättningen kan vara mer eller mindre 
funktionshindrande beroende av tillståndets svårighetsgrad men också av 
uppväxtförhållanden, vilka krav som ställs i miljön, förekomsten av komorbida 
psykiska störningar samt vilka resurser personen har i övrigt (Beckman, 1999; 
Kadesjö, et al., 2007; Socialstyrelsen, 2005). Som vuxen med AD(H)D är framförallt 
de exekutiva funktionerna (Goldberg, 2003) påverkade. De är kopplade till funktioner 
som intentionalitet, målmedvetenhet och beslutsfattande.  Barkley, Murphy & Fischer 
(2007) beskriver de exekutiva funktionerna som reglaget av inhibering, avledbarhet, 
verbalt och ickeverbalt arbetsminne, verbalt och ickeverbalt flöde samt planering. I 
modern forskning beskriver man AD(H)D som en arbetsminnesstörning (Barkley, 
1997) och en generell störning av exekutiva funktioner framförallt inhibering och 
självreglering. Kriterierna för att uppfylla de olika diagnoserna anges i 
diagnossystemen ICD-10 och DSM-IV. Det har publicerats flera studier som skiljer 
på AD(H)D med hyperaktivitet och AD(H)D utan hyperaktivitet (Cantwell & Baker, 
1992; Goodyear & Hynd, 1992 mfl.). I DSM-IV har man tagit hänsyn till denna 
forskning och därav delas symtomen in i två dimensioner; 
uppmärksamhetssvårigheter (ADD) och uppmärksamhetsstörning med 
hyperaktivitet/impulsivitet (ADHD) och definierar två subtyper av AD(H)D (Bilaga 
A). När texten refererar till båda subtyperna så skrivs AD(H)D med H inom parentes. 
Denna studie utgår från kriterierna i DSM-IV (American Psychiatric Association 
[APA], 2002).  

Förekomsten av AD(H)D 

Det förs fortfarande en diskussion kring AD(H)D-diagnosens giltighet trots att det 
finns ett flertal studier som styrker dess validitet. Ett antal framträdande AD(H)D-
forskare har skrivit under ett officiellt koncensusutlåtande där man refererar till den 
forskning som finns kring AD(H)D i syfte att validera diagnosens existens hos både 
barn och vuxna. (Barkley, 2002). Inom American Medical Association i USA har 
man tillsatt en kommission som har granskat vetenskaplig litteratur om AD(H)D för 
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att evaluera i vilken omfattning kunskapsområdet kan sägas vara evidensbaserat 
(Goldman, Genel, Bezman & Slantez, 1998). I den fastlägger man att AD(H)D är en 
av de mest välstuderade störningarna inom läkarvetenskapen. Data som beskriver 
dess validitet är betydligt mer övertygande än för de flesta psykiska störningar och 
även många medicinska tillstånd (Socialstyrelsen, 2002). 

Förekomsten av ADHD hos barn uppskattas ligga någonstans mellan 3-10 % 
(Wender & Tomb, 2010; Wender, Wolf & Wasserstein, 2001). I en meta-analys av 
102 prevalensstudier framkommer det att den övergripande förekomsten av AD(H)D 
hos barn under 18 år är 5,29 % (Polanczyk, de Lima, Horta, Biederman, & Rohde,  
2007). Mellan en och två tredjedelar av de barn som uppfyller kriterierna för ADHD 
som barn uppskattas ha kvar sina symtom även i vuxenålder. (Biederman & Faraone, 
2005; Kessler, et al., 2006; Owens, Hinshaw, Lee & Lahey, 2009; Wender & Tomb, 
2010; Wender, Wolf & Wasserstein, 2001;). Det finns även ett flertal studier som 
rapporter att andelen vuxna som har kvar signifikanta AD(H)D-symtom i vuxenålder 
ligger mellan 50-80 % (Barkley, 2006). En review gjord på kliniska studier, 
familjestudier, psykofarmakologiska studier och neurobiologiska studier ger en 
sammanfattande bild av att det finns stora likheter mellan barn med AD(H)D och 
vuxna med AD(H)D (Farone, Biederman, Spencer, Wilens, Seidman, Mick & Doyle, 
2000).  Man har funnit att vuxna med AD(H)D har ett demografiskt, psykosocialt, 
psykiatriskt och kognitivt mönster som speglar väldokumenterade fynd hos barn med 
AD(H)D (Biederman, et al., 1993). 

Man uppskattar att 1-6 % av den vuxna populationen uppfyller kriterierna för 
AD(H)D (Faraone & Biederman, 2005; Kessler, et al., 2006; Wender, et al., 2001; 
Wender & Tomb, 2010). Barkley, et al., (2007) menar att så många som 5 % av 
USA:s vuxna befolkning har AD(H)D och att det är mycket vanligt att denna 
patientgrupp även utvecklar annan problematik (psykisk, fysisk och social).  

Problematik kopplad till AD(H)D 

Ett stort antal studier har visat att komorbiditet och samexisterande sociala problem är 
vanligt förekommande hos personer med AD(H)D (Barkley, 1996; Biederman, 1991; 
Faraone, et al., 1998; Gillberg & Kadesjö, 1999; Hinshaw, 1994; Kaplan, et al., 1998; 
Kessler, et al., 2006). I en jämförelsestudie fann man en signifikant högre grad av 
depression, mer alkoholproblem, lägre utbildning och större emotionella och 
interpersonella svårigheter hos vuxna med odiagnostiserad AD(H)D än hos 
kontrollgruppen (Able, Johnston, Adler, & Swindle, 2007). 

Psykisk komorbiditet: I en svensk studie framgår att 87 % av barn med AD(H)D har 
en eller flera andra diagnoser och 67 % har fler än två ytterligare diagnoser (Kadesjö 
& Gillberg, 2001). Ångestsyndrom och förstämningssyndrom är vanligt 
förekommande i samband med AD(H)D (Angold, Costello, & Erkanli, 1999; 
Biederman 2004; Biederman et al 1993; Faraone et al. 2000; Kessler, et al., 2006; 
McGough, et al., 2005; Rucklidge, Brown, Crawford, & Kaplan, 2007; Rucklidge & 
Tannock, 2001). Forskning har visat att kvinnor med AD(H)D löper 2,5 gånger så 
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hög risk att utveckla egentlig depression under ungdomsåren än kvinnor utan 
AD(H)D. Depressionen hos dessa kvinnor verkar dessutom ha en tidigare debut, ha 
mer än dubbelt så lång duration, bidra med svårare depressionsrelaterade 
nedsättningar och medföra högre suicidalrisk samt större risk för hospitalisering 
(Biederman, et al., 2008). En sammanfattning av flera studier har visat att cirka 25 % 
av barn med AD(H)D även uppfyller kriterierna för antisocial personlighetsstörning 
som vuxna (Farrington, 1989; Gittelman, Manuzza, Shenker & Bonagura, 1985; 
Munnuzza, 1991; Weiss, 1985). Det finns även forskning som säger att flickor och 
unga kvinnor mellan 6 och 18 år med AD(H)D oftare utvecklar uppförandestörning 
(Biederman, 1999), har mer problem i sitt sociala fungerande (Biederman, 1999; 
Rucklidge & Tannock, 2001) och är mer stressade än flickor och unga kvinnor utan 
AD(H)D (Rucklidge & Tannock, 2001).  

Föräldraskap och relationer: Det har visats sig att individer som växer upp med en 
AD(H)D-problematik ofta utsätter sig för större risker i sexuella sammanhang. De har 
en tidigare sexuell debut och blir oftare föräldrar i ung ålder. Föräldrar som har 
AD(H)D upplever mer stress i sitt föräldraskap än andra och har ofta ett behov av 
stöd och insatser även om barnet inte har AD(H)D. Det är även vanligare med 
äktenskapsproblem och skilsmässa bland vuxna med AD(H)D (Barkley, et al., 2007).  

Utbildning, arbete och ekonomi: Enligt McGough (2005) är det mer troligt att 
föräldrar med AD(H)D har okvalificerade arbeten och mindre vanligt att de ha en 
universitetsutbildning jämfört med kontrollgruppen. Liknande resultat fann man i en 
stor studie där man jämförde vuxna AD(H)D-patienter med dels en grupp personer 
med övriga psykiska diagnoser och dels en kontrollgrupp så fann man att personer 
med AD(H)D har färre utbildningsår än de två andra grupperna. De har även högre 
frånvaro från skolan, lägre betyg och hoppar oftare av skolan. Det är även vanligare 
att man erhållit specialundervisning och blivit diagnostiserad med 
inlärningssvårigheter om man tillhör gruppen AD(H)D. Vuxna med AD(H)D 
fungerar sämre än andra vuxna på sina arbetsplatser och rapporterar mer erfarenhet av 
att inte komma överens med arbetskamrater, att få sparken, att ha avslutat en 
anställning p.g.a. tristess och av att få tillrättavisanden av chefen. Personer med 
AD(H)D bedömdes av sina överordnade vara mer ouppmärksam på arbetet och att 
vara mer nedsatt i sin förmåga att genomföra tilldelat arbete, komma i tid samt att 
planera sin tid och dagliga åtaganden. Vuxna med AD(H)D rapporteras även ha en 
högre andel ekonomiska problem, sparar mindre pengar på banken, gör fler 
impulsköp, missar oftare att betala räkningar och att reglera skulder samt överskrider 
kreditgränser oftare än vuxna utan AD(H)D. Enligt en långitudinell studie fann man 
att AD(H)D är associerat med lägre jobb-status och färre arbetade timmar per vecka. 
(Barkley, et al., 2007) 

Missbruk: Ett flertal studier har visat att det finns ett samband mellan AD(H)D och 
substansberoende/substansmissbruk och att personer med AD(H)D är 
överrepresenterade inom gruppen missbrukare (Barkley, Fischer, Smallish & 
Fletcher, 2004; Biederman, Wilens, Mick, Faraone & Spencer, 1998; Carolle & 
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Rounsaville, 1993; Chilcoat & Breslau, 1999; DeMillio, 1989; Eyre, Rousanville & 
Kleber, 1982; Goodwin, Schulsinger, Hermansen, Guze & Winokur, 1975; Horton, 
Fiscella, O’Connor, Jackson & Slone, 1987; Kessler, et al., 2006; Lambert & 
Hartsough, 1998; Molina, Bukstein & Lynch, 2002; Tarter, McBride & Buonpane, 
1977; Wood, Wender & Reimher, 1983). AD(H)D är en predicerande faktor för 
framtida missbruksproblematik (Bukstein, Brent & Kaminer, 1989; Manuzza, et al., 
1991; Wilens, Biederman, & Spencer, 1996). Enligt en forskningsöversikt har 20 % 
av patienter med alkoholproblem även uppfyllt kriterierna för AD(H)D (Schubiner, et 
al., 1995). Personer med AD(H)D löper en fördubblad risk att hamna i missbruk och 
riskerna att gå över från ett alkoholmissbruk till ett drogmissbruk är signifikant högre 
i denna grupp. De löper även en signifikant högre risk att fortsätta missbruka så länge 
att missbruket övergår till ett beroende (Barkley, 2004; Biederman, Wilens, Mick, 
Faraone, & Spencer, 1998). 

Kriminalitet: Det finns även en överrepresentation av personer med AD(H)D inom 
den kriminella världen. Flera studier har demonstrerat en hög förekomst av flera 
psykiatriska diagnoser, däribland AD(H)D, hos vuxna interner (Einat &  Einat, 2008; 
Vermeiren, De Clippele, &  Deboutte,  2000¹; Vermeiren, De Clippele, &  Deboutte,  
2000²,). Studier visar att ungefär 50 % av manliga interner har eller har haft en 
AD(H)D-problematik (Dalteg, Lindgren, & Levander, 1999; Rosler, et al., 2004). I en 
ny studie från Sverige kunde man dra liknande slutsatser vad gäller kvinnliga interner 
(Edvinsson, Bingefors, Lindström, & Lewander, 2010).  

Med tanke på hur stora konsekvenser obehandlad AD(H)D kan få i vuxen ålder, både 
för individen själv, dess omgivning och även samhället i ett samhällsekonomiskt 
perspektiv, ligger en stor vinst i att så tidigt som möjligt diagnostisera och 
kontinuerligt bedöma stöd- och behandlingsbehovet hos dessa individer (Nylander, 
Holmqvist, & Zettervall, 2002). Att utreda och bedöma lämpliga behandlingsinsatser 
för vuxna med AD(H)D hamnar ofta på Socialtjänstens bord och ställer höga krav på 
kompetens och erfarenhet på området. Detta ställs på sin spets då individen dessutom 
många gånger är odiagnostiserad (Nylander, Homqvist, Gustafson, & Gillberg, 2009) 
och söker sig till Socialtjänsten av andra anledningar som tex missbruk, arbetslöshet 
osv. 

Vilka söker sig till Socialtjänsten? 
Socialtjänstens uppgift är att ge insatser till personer som behöver samhällets stöd för 
att klara sin livssituation (Norström, & Thunved, 2010). Vuxna som beviljas bistånd 
från socialtjänsten delas in i två grupper ”Vuxna med missbruksproblem” och 
”Övriga vuxna”. ”Vuxna med missbruksproblem” innefattar personer som har 
problem med missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller lösningsmedel. ”Övriga 
vuxna” innefattar personer som beviljats bistånd p.g.a. olika sociala problem som 
exempelvis hemlöshet, kriminalitet, en anhörigs missbruk, behov av stöd i 
föräldrarollen eller att han/hon har utsatts för våld (Socialstyrelsen, 2010). Under år 
2008 har sammanlagt 32 825 personer beviljats bistånd som avser boende i hela 
Sverige. Av dessa har 18 780 personer (57 %) beviljats bistånd som avser boende 
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p.g.a. missbruksproblem. Under samma år har sammanlagt 40 943 personer beviljats 
individuellt behovsprovade öppna insatser. Av dessa har 27 935 personer (68 %) 
beviljats bistånd som avser individuellt behovsprövade insatser p.g.a. 
missbruksproblem (Socialstyrelsen, 2009¹). 

Socialtjänsten har även ansvar ge stöd och service till personer med psykiska, fysiska 
eller begåvningsmässiga funktionshinder (Norström, & Thunved, 2010). En av 
socialtjänstens uppgifter är att hjälpa den enskilde så att han/hon kan klara sig själv 
utan ekonomiskt bistånd – hjälp till självförsörjning. I väntan på att detta ska bli 
möjligt har den enskilde under vissa förutsättningar och efter individuell 
behovsprövning (utredning) rätt till ekonomiskt bistånd – hjälp till försörjning 
(Norström, & Thunved, 2010). 

Utredning och handläggningsgång inom socialtjänsten 

Även om socialtjänsten ska arbeta efter grundprincipen att ”inte utreda mer än 
nödvändigt” är det dock inte tillräckligt att bara fokusera på det akuta behovet av tex  
ekonomiskt bistånd. För att kunna göra en korrekt helhetsbedömning måste 
handläggaren samla in uppgifter om personen på många olika sätt. Vanligen genom 
personliga samtal med den enskilde men även med anhöriga och representanter för 
andra myndigheter tex hälso- och sjukvård och arbetsförmedling osv. Även 
observationer vid hembesök kan behövas och särskilda yttranden från experter inom 
andra yrkesområden. Handläggaren ska överväga om personens svårigheter att klara 
sin livssituation kan bero på ett funktionshinder, ta upp det med den enskilde och 
föreslå åtgärder. Det ställer framför allt krav på den enskilde handläggarens 
kompetens kring och erfarenheter av funktionshinder och hur de uttrycker sig hos 
vuxna. Detta blir nödvändigt då de standardiserade bedömningsinstrument som mest 
utbrett används idag inte ger indikationer på eventuella funktionshinder som tex 
AD(H)D.  Om problematiken ändå uppmärksammas ställs det krav på att det finns 
upparbetade kanaler till kompetent utredning och tydliga rutiner att följa. Detta 
hindras ofta av fullbelagda avdelningar och långa väntetider inom tex Barn- och 
ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatrin. De dokumentationssystem som främst 
används vid utredning av barn och unga vuxna är BBIC- Barns Behov i Centrum 
(Socialstyrelsen, 2009²) och täcker områden som nätverk, tidigare utredning inom 
socialtjänsten, familj och miljöfaktorer, den unges behov och vårdnadshavarnas 
förmåga inom respektive behovsområde, utbildning, känslo- och beteendemässig 
utveckling, identitet, sociala relationer, socialt uppträdande samt förmåga att klara sig 
själv. När det finns ett missbruk med i problembilden genomförs även en 
kartläggning av missbruket. För vuxna används ASI- Addiction Severity Index 
(McLellan, et al., 1992) och för barn och unga används ADAD- Adolescent Drug 
Abuse Diagnosis (Friedman & Utada, 1989). Inget av dessa instrument belyser som 
sagt några neuropsykiatriska aspekter av individens fungerande. (Enhetschef på 
Socialtjänsten, personlig kommunikation, November 12, 2010). 
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AD(H)D-utredning 

För att få diagnosen AD(H)D krävs att man uppfyller de kriterier som listas i DSM-
IV (APA, 2002): 
1. Att personen har de symtom som definierar diagnosen (Bilaga A) 
2. Att problemen har funnits sedan barndomen 
3. Att symtomen medför en betydelsefull funktionsnedsättning 
4. Att det inte finns något annat tillstånd som bättre förklarar symtomen 

Även om det finns stora likheter i hur man går till väga när man utreder barn så är 
detta främst en beskrivning av utredningsförfarandet vad gäller vuxna. 
Följande moment ingår vanligtvis i en utredning: 

Anamnes och frågeformulär: Det grundläggande i en diagnostisk utredning är att man 
kartlägger de symtom som tyder på AD(H)D och individens sätt att fungerar både nu 
och under uppväxten. Detta är den viktigaste delen av utredningen och kan inte 
ersättas av något annat undersökningsmoment. Här ska det ingå en noggrann 
genomgång av DSM-IV-kriterierna. Det är viktigt att man har kunskap om hur 
symtomen ter sig hos en vuxen person. 

Intervju med närstående och genomgång av journaler: För att göra bedömningen att 
symtomen även funnits under barndomsåren krävs att man går igenom eventuella 
tidigare kontakter med tex Barn- och ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatrin samt 
att man samlar in uppgifter från någon som känt personen från tidig ålder, helst 
förälder. Ibland kan det dock räcka med den bild av barndomen som personen själv 
beskriver om den är tillräckligt informativ och detaljerad. 

Differentialdiagnostik och undersökning av förekomst av samtidiga problem: Den 
kartläggning som görs ska även ge grund för vidare ställningstaganden vad gäller 
behovet av att utreda om individen har någon annan diagnos eller ett annat tillstånd 
som bättre förklarar symtomen. 

Funktionsnivå, psykologiska testningar och observationer: För att kunna avgöra i 
vilken utsträckning personen har en funktionsnedsättning på grund av sina AD(H)D-
symtom krävs att man analyserar hur han/hon fungerar i sin vardag och relaterar detta 
till vad man kan förvänta sig utifrån personens livssituation och kognitiva eller 
intellektuella förutsättningar. I många fall behövs psykologiska testningar för att 
bedöma personens allmänintellektuella nivå och även andra neuropsykologiska 
funktioner som tex arbetsminne, uppmärksamhetsförmåga, impulsivitet och exekutiva 
funktioner osv. Det är även angeläget att beskriva hur personen ter sig i 
undersökningssituationen. Därför är utredarens observationer i samband med samtal 
och tester en viktig informationskälla. 

Medicinsk undersökning: För att bedöma om det finns något behandlingsbart 
medicinskt tillstånd bakom symtomen kan man ibland göra en medicinsk utredning. 
Detta är dock inte nödvändigt för att ställa en AD(H)D diagnos. 
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Analysera/dokumentera risk- och skyddsfaktorer av betydelse för 
behandlingsinriktning och prognos: Man bör alltid kartlägga de skydds- och 
riskfaktorer som individen har i sin omgivning. Detta för att kunna bedöma 
omfattning och inriktning av stöd och behandlingsinsatser. (Barkley, 2006; Kadesjö, 
et al., 2007; Socialstyrelsen, 2002)  

Sammanfattningsvis visar forskningen att individer med AD(H)D ofta får olika 
sociala och hälsomässiga problem till följd av sin funktionsnedsättning. Vanligast 
förekommande är missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa men även problem med 
utbildning, försörjning, ekonomi, socialt nätverk och relationer. Det är personer med 
denna typ av problem som söker sig till socialtjänsten, vilka i sin tur förväntas hitta 
de rätta insatserna för att hjälpa individen ut ur sin problematiska situation. I och med 
att socialtjänsten inte systematisk avsöker om det kan tänkas föreligga några 
neuropsykiatriska nedsättningar, så kan det vara många som bär på odiagnostiserade 
funktionshinder och lätt tilldelas insatser som inte alls passar (Enhetschef på 
Socialtjänsten, personlig kommunikation, November 12, 2010).  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att ta reda på om det finns indikationer på kognitiva 
nedsättningar som skulle kunna tyda på AD(H)D hos de unga vuxna som av 
socialtjänsten har placerats i en mindre öppenvårdsverksamhet. 

Frågeställningarna är: 
Hur många bedöms indikera på AD(H)D när man slår samman alla tre testresultaten 
samt inkluderar observationer? 
Hur många uppfyller en normerad klinisk AD(H)D-profil i WAIS-III? 
Hur många uppfyller en normerad klinisk AD(H)D-profil i IVA+Plus? 
Hur många uppfyller en normerad klinisk AD(H)D-profil i ASRS v1.1? 
Hur många uppfyller en klinisk AD(H)D-profil enligt observationsprotokollet baserat 
på DSM-IV`s diagnoskriterier? 

Metod 

Deltagare 

I studien deltog åtta unga vuxna mellan 17 och 22 år. Fem av dessa var tjejer och tre 
var killar. Deltagarna rekryterades via en öppenvårdsverksamhet som i studien kallas 
”Hoppet” och alla inskrivna tillfrågades om att delta. Gemensamt för alla deltagare 
var att de av socialtjänsten utretts och bedömts vara i behov av den typ av verksamhet 
som bedrivs av Hoppet. Ingen av deltagarna klarar i dagsläget av sin försörjning själv. 
Två av åtta deltagare har avslutat sina högstadiestudier. Sju av deltagarna har använt 
droger varav fem har missbrukat droger regelbundet under en längre period av sitt liv, 
alla har dock varit drogfria i minst två månader enligt Narkotikaanalysenhetens tester 
och dokumentation. Uppgifter om detta har lämnats via Hoppet med deltagarens 
godkännande. Fem av åtta har varit misstänkta, anhållna eller häktade för brott och tre 
har blivit dömda för brott. Två av deltagarna har tidigare medicinerat för ångest. 
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Exklusionskriterier för studien var aktivt drogmissbruk och tidigare erhållen 
AD(H)D-diagnos. Totalt fanns 12 unga vuxna inskrivna vid Hoppet under 
datainsamlingsperioden. En av dessa avböjde att delta, två hade återfallit i missbruk 
och en hade sedan tidigare en AD(H)D-diagnos. 

Instrument 
WAIS-III (Wechslers adult intelligence scale – third edition): WAIS –III är ett 
psykologiskt mätinstrument med 14 deltest som mäter intellektuell kapacitet  hos 
vuxna mellan 18 och 89 år. WAIS-III mäter individens generella intellektuella 
kapacitet (IK) samt fyra olika kognitiva förmågor: Verbal Förståelse (VF), 
Perceptuell Organisation (PO), Arbetsminne (AM) och Snabbhet (S). WAIS-III 
används då kliniska bedömningar ska göras av begåvningsnivå hos vuxna samt i 
neuropsykologiska undersökningar med syfte att kartlägga kognitiva funktioner. 
Testet används även i forskningssammanhang. Den svenska versionen av WAIS-III 
anses ha god validitet vad gäller det övergripande IK-måttet (HIK), den verbala 
skalan (VIK) och performance skalan (PIK). Även faktorerna Verbal Förståelse (VF), 
Perceptuell Organisation (PO), Arbetsminne (AM) och Snabbhet (S) anses ha god 
validitet. Reliabilitetskoefficienten för hela WAIS-III-skalan (HIK) beräknas ligga på 
.90, .91 för den verbala skalan (VIK) och .78 för performance skalan (PIK). 
Reliabiliteten skiftar mellan .75 och .86 vad gäller index för Verbal förståelse (VFI), 
index för Perceptuell Organisation (POI), index för Arbetsminne (AMI) och index för 
Snabbhet (SI). Den genomsnittliga reliabiliteten för deltesten ligger på .78. 
(Wechsler, 1997)  

Tolkning WAIS-III: Råpoängen för samtliga 14 deltest förs in i dataprogrammet för 
tolkning av WAIS-III. Råpoängen överförs där till skalpoäng som åldersanpassas vid 
överföring till tre olika IK-poäng (Intelligenskvotspoäng): HIK (Helskale-
intelligenskvot), VIK (Verbal intelligenskvot) och PIK (Performance intelligenskvot). 
Samma generella tillvägagångssätt tillämpas vid överföring till de fyra indexvärdena 
(VFI=Verbal förståelseindex, AMI= Arbetsminnesindex, POI= Perceptuell 
organisationsindex och SI= Snabbhetsindex). (Wechsler, 1997) 

Genom att jämföra en klinisk grupp med normgruppen har en klinisk AD(H)D-profil 
tagits fram:  
1. HIK ska ligga mellan 77,6-107,6. 
2. Diskrepansen mellan VIK och PIK ska inte vara signifikant. Signifikansnivå enligt 
WAIS-III manualen (.05-.10) 
3. VFI ska vara signifikant högre än AMI. Signifikansnivå enligt WAIS-III manualen 
(.05-.10) 
4. POI ska vara signifikant högre än SI. Signifikansnivå enligt WAIS-III manualen 
(.05-.10) 

För att fastsälla uppmärksamhetsproblem förknippade med AD(H)D är det främst 
mönster av deltestpoäng (VFI, AMI, POI och SI) som visat sig vara användbara. 
Traditionella IK-poäng (HIK, VIK och PIK) kan inte korrekt diskriminera mellan 
personer med och utan AD(H)D. (Wechsler, 1997) I denna studie bedöms resultaten 
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indikera på AD(H)D om diskrepansen mellan indexpoängen är signifikanta enligt 
ovan (punkt 3&4) samt om en av de mindre relevanta punkterna (1&2) uppfylls. 

IVA+Plus™ (Integrated Visual and Auditory Continuous Performance Test): 
IVA+Plus är datoriserat test som är framtaget för att testa visuell och auditiv 
uppmärksamhet och impulskontroll. Testet används främst som hjälpmedel vid 
kvantifiering av symtom och diagnostisering av AD(H)D (Attention-
Deficit/Hyperactivity Disorders) för åldrarna 6 och uppåt. IVA+Plus kan också 
användas i utvärdering av uppmärksamhets- och självkontroll problematik relaterad 
till stroke, hjärnskador, sömnstörningar, depression, ångest, missbruk, demens, 
inlärningssvårigheter och andra medicinska problem. IVA+Plus innehåller fyra delar 
– uppvärmningsdel, träningsdel, huvudtest och nedvarvningsdel. IVA+Plus har hög 
reliabilitet då alla kvotresultat visar signifikanta korrelationer för test-retest resultat. 
Den diagnostiska validiteten är hög då IVA´s övergripande precision är signifikant (p 
< .0001). Man har även funnit att IVA+Plus har utmärkt validitet för både liknande 
datoriserade visuella Continuous Performance tests (CPT) och för AD(H)D-
skattningsskalor. (Sandford & Turner 1995) Quinn (2002) menar att IVA+Plus 
diskriminerar mellan vuxna med AD(H)D och vuxna utan AD(H)D. 

Tolkning IVA+Plus: Genom att jämföra en klinisk grupp med normgruppen har man 
tagit fram en klinisk AD(H)D-profil. För att fastställa om en individ uppfyller denna 
profil tolkas resultaten utifrån ett flödesschema. Full Scale Respons Control Quotient 

(FRCQ) och Full Scale Attention Quotient (FAQ) diskriminerar i ett första steg 
mellan AD(H)D och icke-AD(H)D. Om någon av dessa kvoter ligger under 80 
indikerar det på AD(H)D. I en sammanställning av ett flertal testvärden framgår 
sedan hur många kriterier för AD(H)D som individen uppfyller med ett minimum av 
1 och ett maximum av 6. Endast uppfyllandet av ett kriterium anses tillräckligt för att 
indikera på AD(H)D (Sandford & Turner 1995). 

 ASRS v1.1 (Adult ADHD Self-Report Scales): ASRS är ett screening-instrument som 
har tagits fram av Världshälsoorganisationen (WHO) i syfte att underlätta utredning 
och upptäckt av vuxna med misstänkt AD(H)D både i kliniska och forskningsmässiga 
sammanhang (Kessler, et al., 2005¹). ASRS följer DSM-IVs symtombeskrivning 
(Bilaga A) och fångar hur ADHD-symtomen uttrycks hos vuxna. Symtomen skattas 
på en 5-gradig skala och beskriver hur ofta de har inträffat de senaste sex månaderna. 
ASRS Symptoms Checklist omfattar totalt 18 frågor och har ett kliniskt värde 
eftersom den indikerar symtombelastning både i antal och typ av symtom. Man får 
också en indikation på hur ofta symtomen förekommer.  ASRS används idag ofta som 
en del i neuropsykiatriska utredningar. I de fall där man väljer att läkemedelsbehandla 
en patient med AD(H)D kan ASRS i den långa versionen användas som ett effektmått 
genom att följa totalpoängen under behandlingen. (Rodriguez, Ginsberg, Fernholm, & 
Nyberg, 2007) Studier visar att ASRS är en reliabel och valid skala för att bedöma 
AD(H)D hos vuxna (Adler, et al., 2007; Kessler, et al., 2005¹).  Enligt WHO´s 
kalibreringsstudie ger de första sex frågorna i formuläret en bättre överensstämmelse 
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med diagnos än hela formuläret (Kessler, et al., 2005¹). I en tysk studie från 2006 
påvisades att det finns ett samband mellan höga ASRS-poäng och en genetisk 
sårbarhet för AD(H)D hos vuxna (Reuter, Kirsch & Hennig, 2006). 

Tolkning ASRS v1.1: För att bedömas indikera på AD(H)D enligt ASRS v1.1 ska fyra 
av de sex första frågorna, dvs. del A, besvaras inom det skuggade fältet (Bilaga B). 
Del B i självrapportskalan hjälper till att precisera antal och typ av symtom dvs. 
diskriminera mellan subgruppen med ouppmärksamhetssymtom och subgruppen med 
hyperaktivitet- och impulsivitetssymtom. Vid mer än 17 poäng i någon av dessa två 
subtyper är det sannolikt att personen uppfyller diagnoskriterierna och vid mer än 24 
poäng är det mycket sannolikt (Reuter, et al., 2006). 

DSM-kriterier observerade vid testtillfället: Inför denna studie utformades ett 
protokoll för beteendeobservationer (Bilaga C). Till grund för protokollet stod DSM-
IV:s symtomkriterier för uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet. De DSM- kriterier 
som ansågs möjliga att observera vid ett testtillfälle plockades ut och användes till 
protokollet. De DSM- kriterierna som ej ansågs observerbara vid testtillfället var 1. 
(a) samt 2 (d) (Bilaga A). De utvalda DSM-kriterierna konkretiserades sedan till 
observerbara beteenden utifrån ”ADHD in adults: what the science says” (Barkley, et 
al., 2007), ”Vägledningsdokument, ADHD hos vuxna” (Kadesjö, et al., 2007), 
”Understanding Women with AD/HD” (Nadeau & Quinn, 2002), 
observationsrekommendationer i WAIS:III: manualen (Wechsler, 1997) samt 
IVA+PLUS:s  manualen (Sandford & Turner, 1995).  Protokollet har inte testats för 
varken validitet eller reliabilitet. 

Tolkning observationer enligt DSM-kriterier: För att observationsresultaten ska anses 
indikera på uppmärksamhetsstörning (ADD) eller 
uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet (ADHD) måste minst sex av 
ouppmärksamhets-kriterierna uppfyllas och/eller sex av kriterierna för 
hyperaktivitet/impulsivitet (Bilaga A). Bedömningen görs inte utifrån om symtomen 
har förelegat i sex månader, utan enbart utifrån observationer under ett specifikt 
testtillfälle.  

Testledare 

Testledarna som administrerat samtliga test har erhållit handledning vid ett flertal 
tillfällen av en Leg. Psykolog samt en Leg. Läkare och specialist i psykiatri. Urval av 
test samt tolkning av data har skett i samråd med dessa kliniska handledare. 

Procedur  

Öppenvårdsverksamheten ”Hoppet” med målgruppen unga vuxna mellan 16 och 24 
år med psykosociala problem kontaktades med frågan om det fanns ett intresse att 
delta i underökningen. Ungdomscoacherna informerades om exklusionskriterierna 
och valde ut lämpliga deltagare. Ungdomscoacherna informerade sedan samtliga 
inskrivna som inte uppfyllde exklusionskriterierna om syftet med undersökningen för 
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att sedan fråga om de ville delta. Testtider bokades in via ungdomscoachen. 
Deltagarna ledsagades av ungdomscoach till testtillfället. Deltagarna informerades en 
andra gång om syftet med undersökningen och ett skriftligt samtycke tecknades 
(Bilaga D). Samtliga tre test administrerades under loppet av cirka tre timmar under 
ett testtillfälle. Först administrerades IVA+Plus, sedan WAIS-III och slutligen 
administrerades ASRS v1.1. Efteråt ställdes ett antal bakgrundsfrågor kring 
deltagarnas skolgång, missbrukshistoria, kriminella förflutna samt psykiska mående 
och eventuella diagnoser (Bilaga E). Även ett protokoll för beteendeobservationer 
utifrån DSM-kriterierna (Bilaga C) fylldes i parallellt med de övriga testen. Sedan 
skrevs IVA+Plus resultaten ut och tolkades utifrån IVA+Plus Interpretive Flowchart 
for ADHD (Sandford & Turner 1995). WAIS-III-resultaten skrevs sedan ut och 
tolkades utifrån en klinisk ADHD-profil (Wechsler, 1997). Resultaten från ASRS 
v1.1. tolkades utifrån testmanualen för den svenska versionen (Kessler, et al., 2005²). 
Observationerna bedömdes i enlighet med DSM-IV, förutom att kravet på förekomst 
under minst 6 månader frånsågs.  

En samlad bedömning gjordes sedan över hur många som enligt testresultaten 
indikerade på AD(H)D. För att anses indikera på AD(H)D krävdes att minst tre av 
fyra resultat tydde på AD(H)D. Eftersom att ASRS och DSM-kriterier observerade 
vid testtillfället, tydligt diskriminerar mellan uppmärksamhetsstörning (ADD) och 
uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet (ADHD) anges detta i resultatredovisningen. 
I den samlade bedömningen görs ingen ansats att skilja mellan subtyperna. 

 

Resultat 
 
Resultaten för WAIS-III (se Tabell 1) visar att två av åtta (deltagare C och D) 
uppfyller tre av fyra kriterier i den generella kliniska AD(H)D-profilen (De fyra 
kriterierna: 1. HIK 77,6-107,6; 2. Ickesignifikant diskrepans mellan VIK och PIK; 3. 
VFI ska vara signifikant högre än AMI samt 4. POI ska vara signifikant högre än SI) 
och bedöms därmed tillhöra en klinisk WAIS-grupp som indikerar på AD(H)D. 
Samtliga deltagare (A-H) har HIK-poäng som ligger inom det kliniska spannet för 
AD(H)D och uppfyller därmed det första kriteriet (HIK 77,6-107,6). Tre deltagare (E, 
F och G) har en ickesignifikant diskrepans mellan VIK och PIK och uppfyller därmed 
det andra kriteriet. Fyra deltagare (C, D, E och F) har en signifikant diskrepans 
mellan VFI och AMI (p < .05-.15) och uppfyller därmed det tredje kriteriet. Sex 
deltagare (A, B, C, D, G och H) har en signifikant diskrepans mellan POI och SI (p < 
.05-.15) och uppfyller därmed det fjärde kriteriet.  
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Tabell 1. WAIS-III resultat - Diskrepansanalys av IK- och indexpoäng  

 

Delta-

gare 

 

 

HIK 

 

Diskrepans 

VIK – PIK 

Kumulativ 

procent¹ 

(VIK-PIK) 

 

Diskrepans 

VFI – AMI 

Kumulativ 

procent¹ 

(VFI-AMI) 

 

Dislrepans 

POI – SI 

Kumulativ 

procent¹ 

(POI-SI) 

 

 

Bedömning 

A 99 -14 ** 20.4% -2 89.7% 25 ** 7.8% Ej AD(H)D 

B 80 8 * 48.0% 4 77.7% 25 ** 7.8% Ej AD(H)D 

C 90 -14 ** 20.4% -8 * 54.9% 12 * 38.5% AD(H)D 

D 85 -24 ** 3.1% 9 ** 47.7% 26 ** 6.8% AD(H)D 

E 97 -2 88.3% -8 * 54.9% 7 61.7% Ej AD(H)D 

F 88 -5 66.4 % 13 ** 31.5% -13 * 34.8 % Ej AD(H)D 

G 101 1 96.5% 4 77.7% 28 ** 4.9% Ej AD(H)D 

H 87 -8 * 48.0% -6 65.1% 11* 42.0% Ej AD(H)D 

*p< .15 **p<.05 

¹ Kumulativ procent anger hur stor andel av populationen som har lika stor diskrepans mellan VIK-PIK, VFI-AMI samt POI-SI 

 
Resultaten för IVA+Plus (Se Tabell 2) visar att tre av åtta (deltagare A, B och C) 
uppfyller kriterierna för en AD(H)D-profil (Full Scale Response Control Quotient 
och/eller Full Scale Attention Quotient är mindre än 80) och bedöms därmed tillhöra 
en klinisk IVA-grupp som indikerar på AD(H)D. Två deltagare (A och B) har en Full 
Scale Response Control Quotient som är mindre än 80. Två deltagare (B och C) har 
en Full Scale Attention Quotient som är mindre än 80. Samtliga tre deltagare (A, B 
och C) tillhör den kliniska IVA-gruppen och uppfyller dessutom 3, 6 respektive 4 
kriterier enligt ”Flowchart for ADHD”. Övriga deltagare (D, E, F, G och H) uppfyller 
inga kriterier för en klinisk AD(H)D-profil enligt IVA+Plus. 
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Tabell 2. IVA+Plus resultat utifrån ”Flowchart For ADHD” 

 
 

Deltagare 

Full Scale 
Response 
Control Q 

 
Full Scale 

Attention Q 

 
Antal uppfyllda kriterier utifrån 

”Flowchart For ADHD” 

 
 
Bedömning 

A 59 102 3 av 6 AD(H)D 

B 62 24 6 av 6 AD(H)D 

C 94 41 4 av 6 AD(H)D 

D 96 111 0 av 6 Ej AD(H)D 

E 107 107 0 av 6 Ej AD(H)D 

F 118 118 0 av 6 Ej AD(H)D 

G 98 91 0 av 6 Ej AD(H)D 

H 107 91 0 av 6 Ej AD(H)D 

 

Resultaten från ASRS (Se Tabell 3) visar att fem av åtta deltagare (A, B, C, D och H) 
uppfyller kriterierna för antingen uppmärksamhetsstörning (ADD) eller 
uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet (ADHD). Dessa fem deltagare (A, B, C, D 
och H) har minst 4 kryss i självskattningsformulärets skuggade A-del och uppfyller 
därmed kriterierna för en klinisk ASRS-grupp.  Deltagare A har 
ouppmärksamhetspoäng som ligger mellan 17 och 23 och bedöms därmed sannolikt 
lida av Uppmärksamhetsstörning (ADD). Deltagare B har ouppmärksamhetspoäng 
som ligger mellan 24 och 36 och hyperaktivitetspoäng som ligger mellan 17 och 23 
och bedöms därmed mycket sannolikt lida av Uppmärksamhetsstörning (ADD) och 
sannolikt lida av Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet (ADHD). Deltagare C har 
ouppmärksamhetspoäng som ligger mellan 17 och 23 och hyperaktivitetspoäng som 
ligger mellan 24 och 36 och bedöms därmed sannolikt lida av 
Uppmärksamhetsstörning (ADD) och mycket sannolikt lida av 
Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet (ADHD). Deltagare D har 
ouppmärksamhetspoäng som ligger mellan 24 och 36 och hyperaktivitetspoäng som 
ligger mellan 17 och 23 och bedöms därmed mycket sannolikt lida av 
Uppmärksamhetsstörning (ADD) och sannolikt lida av 
Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet (ADHD). Deltagare H har 
ouppmärksamhetspoäng som ligger mellan 17 och 24 och bedöms därmed sannolikt 
lida av Uppmärksamhetsstörning (ADD). Eftersom deltagare E, F och G inte har fyra 
eller fler kryss i självskattningsformulärets skuggade A-del uppfyller de inte 
kriterierna för en klinisk ASRS-grupp. 
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Tabell 3. ASRS-resultat 

 
Deltagare 

 
”X” i del A¹ 

 
OUP² 

 
HP³ 

 
Bedömning 

A 5 21 15 Uppmärksamhetsstörning (ADD) 

B 5 25 21 Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet (ADHD) 

C 6 23 27 Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet (ADHD) 

D 6 24 21 Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet (ADHD) 

E 1 8 10 Ej AD(H)D 

F 3 18 23 Ej AD(H)D 

G 1 13 12 Ej AD(H)D 

H 4 19 10 Uppmärksamhetsstörning (ADD) 

¹Antal “X” inom det skuggade fältet i del A, ²Ouppmärksamhetspoäng, ³Hyperaktivitetspoäng 

Resultaten från observerade DSM-kriterier vid testtillfället (Se Tabell 4) visar att fyra 
av åtta (deltagare A, B, C och D) uppfyller kriterierna för antingen 
uppmärksamhetsstörning (ADD) eller uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet 
(ADHD).  Deltagare A uppfyller minst sex kriterier för ouppmärksamhet och bedöms 
därmed lida av uppmärksamhetsstörning (ADD). Deltagare B uppfyller minst sex 
kriterier för ouppmärksamhet och bedöms därmed lida av uppmärksamhetsstörning 
(ADD). Deltagare C uppfyller minst sex kriterier för ouppmärksamhet och minst sex 
kriterier för hyperaktivitet och bedöms därmed lida av 
uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet (ADHD). Deltagare D uppfyller minst sex 
kriterier för ouppmärksamhet och minst sex kriterier för hyperaktivitet och bedöms 
därmed lida av uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet (ADHD). Deltagare E, F, G 
och H uppfyller inte sex eller fler observerade DSM-kriterier och bedöms inte 
indikera på AD(H)D. 

Tabell 4. Resultat utifrån DSM-kriterier observerade vid testtillfället  

 
Deltagare 

 
Ouppmärksamhet¹ 

 
Hyperaktivitet² 

 
Bedömning 

A 6 0 Uppmärksamhetsstörning (ADD) 

B 6 3 Uppmärksamhetsstörning (ADD) 

C 6 6 Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet (ADHD) 

D 7 6 Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet (ADHD) 

E 3 1 Ej AD(H)D 

F 1 1 Ej AD(H)D 

G 3 3 Ej AD(H)D 

H 3 1 Ej AD(H)D 

¹Antal uppfyllda kriterier för ouppmärksamhet, ²Antal uppfyllda kriterier för hyperaktivitet/impulsivitet 
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Det sammanfattande resultatet (Se Tabell 5) visar att fyra av åtta deltagare (A, B, C 
och D) bedöms tillhöra en klinisk AD(H)D-grupp. För att anses indikera på AD(H)D 
krävdes att minst tre av fyra resultat tydde på AD(H)D. Deltagare A presterade i 
enlighet med den kliniska IVA-gruppen, ASRS-gruppen samt DSM-gruppen och 
bedöms därmed indikera på AD(H)D. Deltagare B presterade i enlighet med den 
kliniska IVA-gruppen, ASRS-gruppen samt DSM-gruppen och bedöms därmed 
indikera på AD(H)D. Deltagare C presterade i enlighet med den kliniska WAIS-
gruppen, IVA-gruppen, ASRS-gruppen samt DSM-gruppen och bedöms därmed 
indikera på AD(H)D.  Deltagare D presterade i enlighet med den kliniska WAIS-
gruppen, ASRS-gruppen samt DSM-gruppen och bedöms därmed indikera på 
AD(H)D.  Deltagare E presterade inte i enlighet med någon av de kliniska grupperna 
och bedöms därmed inte indikera på AD(H)D. Deltagare F presterade inte i enlighet 
med någon av de kliniska grupperna och bedöms därmed inte indikera på AD(H)D. 
Deltagare G presterade inte i enlighet med någon av de kliniska grupperna och 
bedöms därmed inte indikera på AD(H)D. Deltagare H presterade enbart i enlighet 
med den kliniska IVA-gruppen och bedöms därmed inte indikera på AD(H)D. 

Tabell 5. Sammanfattande tabell med resultat från WAIS-III, IVA+PLUS, ASRS och 
DSM-kriterier observerade vid testtillfället samt den samlade bedömningen 

 
Deltagare 

 
Indikation 
WAIS-III 

 
Indikation 
IVA+PLUS 

 
Indikation 

ASRS 

 
Indikation 

 DSM 

 
 
Samlad bedömning 

A  AD(H)D ADD ADD AD(H)D 

B  AD(H)D ADHD ADD AD(H)D 

C AD(H)D AD(H)D ADHD ADHD AD(H)D 

D AD(H)D  ADHD ADHD AD(H)D 

E     Ej AD(H)D 

F     Ej AD(H)D 

G     Ej AD(H)D 

H   ADD  Ej AD(H)D 

 

Diskussion 
 

Syftet med undersökningen var att ta reda på om det fanns indikationer på kognitiva 
nedsättningar som skulle kunna tyda på AD(H)D hos de unga vuxna som 
socialtjänsten placerat i en öppenvårdsverksamhet. Resultaten visar att hälften av de 
unga vuxna som deltagit i studien uppvisar kognitiva nedsättningar som indikerar på 
AD(H)D. Sammantaget tyder testresultat, självskattningar och observationer på att 
fyra av åtta deltagare sannolikt tillhör en klinisk AD(H)D-grupp. Två av åtta 
uppfyller en normerad klinisk AD(H)D-profil utifrån WAIS-III resultaten. Båda två 
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tillhör den kliniska AD(H)D-gruppen som totalt sett indikerar på AD(H)D. Tre av åtta 
uppfyller en normerad klinisk AD(H)D-profil utifrån IVA+Plus. Samtliga tre tillhör 
den kliniska AD(H)D-gruppen. Fem av åtta uppfyller en normerad klinisk AD(H)D-
profil utifrån ASRS v1.1. Av dessa fem tillhör en (deltagare H) inte den kliniska 
AD(H)D-gruppen. Fyra av åtta uppfyller en klinisk AD(H)D-profil utifrån DSM-
kriterier observerade vid testtillfället. Samtliga fyra tillhör den kliniska AD(H)D-
gruppen. 

Av samtliga fyra deltagare som tillhör den kliniska AD(H)D-gruppen var det två som 
uppfyllde kriterierna för en klinisk WAIS-profil och två som inte gjorde det. Att dessa 
två deltagare (A och B) inte uppfyllde kriterierna för en klinisk WAIS-profil kan 
tänkas bero på ett lägre VFI till följd av dålig skolunderbyggnad och/eller eventuella 
inlärningssvårigheter. Om detta gäller för våra deltagare är  inget vi kan uttala oss om. 
Forskning har dock visat att det är vanligt att personer med AD(H)D har dålig 
skolunderbyggnad och att de under sin skolgång erhållit specialundervisning och 
blivit diagnostiserade med inlärningssvårigheter (Barkley et al, 2007).  

Av samtliga fyra deltagare som tillhör den kliniska AD(H)D-profilen var det tre som 
uppfyllde kriterierna för en klinisk AD(H)D-profil utifrån IVA+Plus resultaten och en 
som inte gjorde det (deltagare D). En leg. Läkare och specialist i psykiatri med lång 
erfarenhet av IVA+Plus konsulterades för att få utökad förståelse för deltagare D:s 
resultat. Enligt denna kliniker var det inte alls ovanligt att personer med 
hyperaktivitetsproblem uppvisar den typ av resultat som deltagare D gjorde.  

Samtliga fyra som tillhör den kliniska AD(H)D-gruppen uppfyller även en normerad 
klinisk AD(H)D-profil utifrån ASRS v1.1. Det var även en som inte tillhörde den 
kliniska AD(H)D-gruppen som uppfyllde den kliniska AD(H)D-profilen utifrån 
ASRS v1.1. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att det är möjligt att 
fabulera då man svarar på frågorna. En annan förklaring skulle möjligtvis även kunna 
vara att det föreligger brister i självinsikt hos individen vilket leder till att de givna 
svaren inte representerar verkligheten på ett adekvat sätt. Detta skulle naturligtvis 
även kunna vara fallet för de fyra som tillhör AD(H)D-gruppen. 

DSM-kriterier observerade vid testtillfället är det enda instrumentet som lyckas 
diskriminera mellan klinisk och icke-klinisk grupp i samtliga fall. I linje med tidigare 
forskning indikerar resultaten för denna studie att de kliniska observationerna är en 
viktig informationskälla vid bedömning av AD(H)D (Barkley, 2006; Sandford & 
Turner, 1995; Wechsler, 1997). Ett DSM-kriterie för ouppmärksamhet samt ett DSM-
kriterie för hyperaktivitet har plockats bort då observationsprotokollet konstruerades. 
Detta medför att deltagarna i denna studie måste uppfylla sex kriterie av åtta istället 
för sex av nio för att anses indikera på AD(H)D.   

Det fanns totalt 12 unga vuxna som var inskrivna vid ”Hoppet” under 
datainsamlingsperioden. Det fanns med andra ord fyra unga vuxna som inte deltog i 
undersökningen. En av dessa avböjde en att delta. Tre av dessa blev exkluderade, två 
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p.g.a. återfall i missbruk och en p.g.a. en tidigare AD(H)D-diagnos. Om samtliga 
inskrivna hade deltagit i studien hade resultaten kunnat se annorlunda ut. Andelen 
deltagare som indikerar på AD(H)D hade kunnat sjunka ner till 33 % om ingen av de 
fyra som inte deltog i studien hade visat sig indikera på AD(H)D. Andelen deltagare 
som indikerar på AD(H)D hade även kunnat stiga till 67 % om samtliga fyra som inte 
deltog i undersökningen hade visat sig indikera på AD(H)D.  

Dessa resultat är i linje med tidigare forskning som säger att samexisterande sociala 
problem är vanligt förekommande hos personer med AD(H)D (Barkley, 1996; 
Biederman, 1991; Faraone, et al., 1998; Gillberg & Kadesjö, 1999; Hinshaw, 1994; 
Kaplan, et al., 1998; Kessler, et al., 2006). Det är också personer med den typen av 
problem som söker sig till socialtjänsten, och det är socialtjänsten som i sin tur 
förväntas hitta de rätta insatserna för att hjälpa individen ut ur sin problematik. Att 
utreda och bedöma lämpliga behandlingsinsatser för vuxna med AD(H)D ställer höga 
krav på kunskap, kompetens och erfarenhet hos de enskilda handläggarna. Detta ställs 
på sin spets då individen dessutom många gånger är odiagnostiserad och söker sig till 
Socialtjänsten av andra anledningar som t.ex. missbruk och arbetslöshet. 
Instrumenten som socialtjänsten använder sig av under utredningen, BBIC, ASI och 
ADAD, är strukturerade dokumentationssystem som inte fyller någon diagnostisk 
funktion. Resultaten i denna studie tyder på att det finns unga vuxna med 
neuropsykiatriska funktionshinder som genomgår en socialutredning utan att deras 
funktionshinder uppmärksammas. Med tanke på att denna undersökning har haft 
relativt få deltagare så vill vi vara försiktiga med ett dra några generaliserande 
slutsatser, men resultatet kan ändå tyda på att fenomenet förekommer i viss 
utsträckning. 

Styrkor och svagheter i studien 
Fyra olika instrument har använts för datainsamling och tre av dessa, WAIS-III, 
IVA+Plus samt ASRS v1.1 är välkända, normerade och valida och vanligt 
förekommande instrument i neuropsykiatriska utredningar och bidrar till att stärka 
studiens validitet. Exklusionskriterier har tillämpats på urvalet för att kontrollera för 
kognitiva nedsättningar som beror på ett aktivt missbruk vilket ytterligare minskar 
sannolikheten att vi mäter kognitiva konsekvenser av ett missbruk. Det fjärde 
instrumentet dvs. observationsprotokollet är baserat på DSM:s kriterier för 
uppmärksamhetsstörning och kan av den anledningen anses vara relativt valitt. Det är 
dock subjektiva bedömningar som ligger till grund för observationerna. Protokollet 
har heller inte testats för varken reliabilitet eller validitet. 

Denna studie har fokuserat på deltagarnas kognitiva fungerande enbart under 
testtillfället. För att få en bredare förståelse för individens fungerande skulle det vara 
värdefullt att få träffa individen under flera tillfällen och eventuellt även i olika 
miljöer. För att göra en mer korrekt bedömning av en individs fungerande krävs även 
att andra utredningsmetoderna tillämpas (Barkley, 2006; Kadesjö et al, 2007; 
Socialstyrelsen, 2002). För att kunna ställa diagnosen AD(H)D enligt DSM-IV måste 
problemen ha funnit sedan barndomen (American Psychiatric Association, 2002). En 
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idé för framtida forskning skulle således kunna vara att replikera denna studie, men 
även lägga till en del som tar fasta på deltagarnas kognitiva fungerande i barndomen. 
På så sätt skulle man bl.a. kunna kontrollera för om de kognitiva nedsättningarna 
orsakats av ett tidigare missbruk eller om nedsättningen är ett uttryck för AD(H)D. I 
syfte att kontrollera för kognitiva nedsättningar som orsakats av ett långvarigt 
missbruk har vi valt att använda oss av unga vuxna deltagare. Denna studie har haft 
relativt få deltagare och samtliga deltagare har även rekryterats från samma 
öppenvårdsverksamhet. Det skulle således vara intressant att replikera studien med 
fler deltagare och även undersöka individer som är inskrivna i olika typer av 
verksamheter inom socialtjänsten, andra öppenvårdsverksamheter men även 
familjehem och LVM-, LVU- och HVB-hem.  

Etiska överväganden 
Studiens design har väckt flera etiska frågeställningar. Då resultaten redovisas på 
individnivå samt att känsliga områden berörs i deltagarnas bakgrundsinformation  har 
det varit av största vikt att avidentifiera ort, verksamhet, deltagare och även andra 
personer som varit involverade i undersökningen. En dialog har förts med deltagarna 
genom hela processen om frivilligheten i deltagandet samt kring hur och till vad 
resultaten ska användas. Detta för att deltagarna inte ska uppleva att deras medverkan 
är påtvingat.  
 
Inga löften gavs om vidare utredning men en genomarbetad återkopplingsplan hade 
upprättas innan testerna genomfördes. Varje deltagare erbjöds att ta del av sina 
resultat själv, tillsammans med sin ungdomscoach och/eller med sina föräldrar. 
Resultaten presenterades i dialog med deltagaren och framfördes i form av styrkor 
och svagheter och hur dessa kan påverka det vardagliga fungerandet. Syftet var att 
bidra med en ökad självkännedom för varje enskild deltagare och ökad förståelse från 
behandlande ungdomscoach och/eller förälder. De deltagare som indikerade på 
AD(H)D erhöll information kring funktionshindret samt även hur de skulle kunna gå 
till väga för att få en eventuell AD(H)D-diagnos fastställd.      
 
Vinsterna med att få en diagnos 
Diagnosen AD(H)D kanske inte har ett egenvärde i sig själv, men kan vara en stor 
hjälp för individen och dess omgivning att förstå komplexiteten och konsekvenserna 
av funktionshindret. Diagnosen är en viktig vägledning i att finna lämpliga 
behandlingsåtgärder. En sådan diagnos kan även ge rättigheter till stöd via LSS 
(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Eftersom det är vanligt med 
kormorbida tillstånd i samband med AD(H)D (missbruk, depression, ångest mm) är 
det viktigt att vård och behandling som erbjuds är anpassad till den typ av 
dubbeldiagnos som föreligger. Det är viktigt att beakta att missbruk kan vara särskilt 
svårt att bryta för den som har AD(H)D (Socialstyrelsen, 2002). Missbrukare med 
AD(H)D kan även vara i behov av en annan typ av behandling än den sedvanliga 
behandling som finns tillgänglig för personer med missbruksproblem (Barkley, 
2006).  Att jobba för en framtida självförsörjning kan vara problematiskt om 
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socialtjänsten inte samarbetar med arbetsplatsen genom att anpassa arbetet efter 
individens speciella behov. Fokus bör framförallt ligga på att hjälpa personen med 
AD(H)D att skapa rutiner för att få vardagen att fungera. Att skapa ordning och 
rutiner är även en förutsättning för att så småningom kunna sköta ett arbete och bli 
självförsörjande. (Socialstyrelsen, 2002) Enligt bl.a. Weisz, Donenberg, Han & Weiss 
(1995) finns föga skäl att tro att t.ex. psykoterapeutisk behandling utan 
beteendeterapeutisk inriktning skulle ha inverkan på AD(H)D eller andra utagerande 
beteendestörningar. All behandling som innefattar socialfärdighetsträning och samtal 
som förs i syfte att förbättra parrelationer bör ske i ljuset av den funktionsnedsättning 
som föreligger hos individen för att behandlingen ska vara verksam (Everett & 
Everett, 1999). Det är lätt att ställa för höga krav inom vissa områden och ibland även 
för låga krav inom andra på någon med AD(H)D som ofta har väldigt ojämna 
förmågor. För några kan t.ex. en kontaktperson som hjälper till med sådant som för 
andra kan tyckas vara bagateller vara en lösning på många bekymmer i vardagen. 
Många behöver hjälp med stöd och avlastning i hemmet och många kan dra nytta av 
korta avgränsade stödinsatser, men ofta finns behov av mer långsiktigt stöd 
(Socialstyrelsen, 2002). Det är därför mycket viktigt att kartlägga styrkor och 
svagheter hos de enskilda individerna i denna diagnosgrupp för att kunna bidra med 
verksamma och meningsfulla insatser. Det är viktigt att vara medveten om att 
personer med AD(H)D ofta kräver en mer multidimensionell behandling snarare än 
enskilda terapi-insatser eller missbruksprogram. Att ignorera AD(H)D problematik 
vid insatsplanering och behandling medför en hög sannolikhet för återkommande 
misslyckanden. Barkley rekommenderar starkt att behandla AD(H)D först för att 
kunna avgöra i vilken utsträckning den bidrar till eventuellt pågående missbruk eller 
antisociala aktiviteter, innan man engagerar sig i rehabiliteringsförsök som är riktade 
direkt till dessa senare problem. (Barkley et al, 2007) 

Vetskapen om neuropsykiatriska funktionshinder skulle även kunna tänkas bidra till 
en förbättrad arbetsmiljö för både handläggare och behandlingspersonal. 
Arbetssituationen skulle kunna tänkas bestå av mindre besvikelser och stress då det 
skulle bli möjligt att ha rimliga förväntningar på klientens kognitiva kapacitet. 
Socialhandläggarnas arbete skulle även underlättas då det skulle bli lättare för dem att 
kunna placera utifrån klientens faktiska behov.  

Åtgärdsförslag 
Ett av problemen idag verkar vara att socialtjänsten och landstinget inte riktigt 
samarbetar på ett optimalt sätt. Socialtjänsten ansvarar för den sociala utredningen 
samt de sociala insatserna och landstinget ansvarar för den medicinska utredningen 
och behandlingen. Med tanke på hur tätt sammanflätade de sociala och medicinska 
problemen är så tror vi att det blir svårt att skilja på dessa två aspekter. Individens 
problematik måste ses ur ett helhetsperspektiv där både psykiatriska diagnoser och 
sociala problem tas i beaktande. Vi tänker även att man bör rikta mer uppmärksamhet 
på anledningar varför en individ utvecklat ett missbruk, att se missbruket som ett 
symtom och/eller ett sätt att hantera svårigheter på skulle vara mer fruktbart än att se 
missbruket enbart som en sjukdom.  
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Mot bakgrund av våra resultat väcks frågan om det kanske finns ett behov av att ta in 
psykologkompetens i det sociala arbetet? Vi föreslår att man låter en psykolog 
snabbutreda samtliga unga vuxna som är inskrivna på socialtjänsten för att leta efter 
indikationer på AD(H)D och kanske även efter andra neuropsykiatriska 
funktionshinder. De unga vuxna som visar på indikationer skulle sedan få genomgå 
en utförligare utredning för att fastställa om det faktiskt föreligger ett 
neuropsykiatriskt funktionshinder eller inte. Den typen av snabbutredning som vi har 
använt oss av i denna studie tar ungefär tre timmar i anspråk per testperson och kan 
därmed anses vara ett relativt tidseffektivt sätt att skaffa sig kunskap kring klientens 
kognitiva fungerande. Det kostar naturligtvis pengar att ta in psykologer som skulle 
kunna utföra dessa utredningar. Men vi tänker att de individuella vinsterna för de 
unga vuxna, de individuella vinsterna för socialtjänstens personal och inte minst även 
de samhällsekonomiska vinsterna överväger för den kostnad som det skulle innebära 
att ta in denna specialkompetens. Om klienten skrivs in på en behandling som är 
utformad efter klientens faktiska behov skulle habiliteringen kunna ske snabbare än 
idag och man skulle slippa slösa resurser på behandlingsmetoder som inte fungerar 
för denna klientgrupp. Om man ser till de positiva effekter som diagnostisering kan 
ha på individens välmående så borde dessa effekter vara motivering nog till att lägga 
in en neuropsykiatrisk snabbutredning i socialtjänstens utredningsförfarande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Referenser 

Adler, L. A., Spencer, T., Faraone, S. V., Ronald, C., Kessler, R. C.,  Mary, J., 
Howes, M. J., Biederman, J., & Secnik, K. (2006). Validity of Pilot Adult ADHD 
Self- Report Scale (ASRS) to Rate Adult ADHD Symptoms. Annals of Clinical 
Psychiatry, 18, 145 – 148. 

American Psychiatric Association (2002). Mini-D IV Diagnostiska kriterier enligt 
DSM-IV-TR. Kristianstad: Pilgrim Press. 

Angold, A., Costello, E. J., & Erkanli, A. (1999). Comorbidity. Journal of Child 
Psychology and Psychiatry, 40, 57-87. 

Able, S. L., Johnston, J. A., Adler, L. A., & Swindle, R. W. (2007). Functional and 
psychosocial impairment in adults with undiagnosed ADHD. Psychological 
Medicine, 37, 97-107. 

Barkley, R. A., Murphy. K. R., & Fischer, M. (2007). ADHD in adults: what the 
science says. New York, NY: Guilford Press. 

Barkley, R. A. (1996). Attention-deficit/hyperactivity disorder. Mash, E. J. & 
Barkley, R. A. (Eds.), Child Psychopatology. New York, NY: Guilford Press. 

Barkley, R. A. (2002). International Consensus Statement on ADHD. Clinical Child 
and Family Psychology Review, 5, 89-111. 

Barkley, R. A., Fischer, M., Smallish, L., & Fletcher, K. (2004). Young adult follow-
up of hyperactive children: antisocial activities and drug use. Journal of Child 
Psychology and Psychiatry. 45, 195-211 

Barkley, R. A. (Ed.). (1997). ADHD, Self-Control, and Time: A Unifying Theory of 
Executive Functions and its Clinical Implications. New York, NY: Guilford Press. 

Barkley, R. A., (3rd ed.).  (2006). Attention Deficit Hyperactivity Disorder. A 
handbook for Diagnosis and Treatment. New York, NY: Guilford Press. 

Beckman, V. (1999). Vuxna med DAMP/ADHD. Stockholm: Cura Bokförlag och 
Utbildning AB. 

Biederman, J., Newcorn, J., & Sprich, S. (1991). Comorbidity of attention deficit 
hyperactivity disorder with conduct, depressive, anxiety, and other disorders. 
American Journal of Psychiatry, 148, 564-577. 



23 

 

Biederman, J., Faraone, S. V., Spencer, T., Wilens, T., Norman, D., Lapey, K. A., 
Mick, E., Lehman, B. K., & Doyle, A. (1993). Patterns of Pychiatric Comorbidity, 
Cognition, and Psychosocial Functioning in Adults with Attentiong-Deficit 
Hyperactivity Disorder. American Journal of Psychiatry, 150, 1792-1798. 

Biederman, J. (2004). Impact of comorbidity in adults with attention-
deficit/hyperactivity disorder. Journal of clinical psychiatry, 65, 3-7. 

Biederman, J., Ball, S. W., Monuteaux, M. C., Mick, E., Spencer, T. J., McCreary, 
M., Cote, M., &  Faraone, S. V. (2008). New insights into the Comorbidity Between 
ADHD and Major Depression in Adolescent and Young Adult Females. Journal of 
the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 47, 426-434.  

Biederman, J., & Faraone, S. V. (2005). Attention-deficit hyperactivity disorder. 
Lancet, 366, 237-48 

Biederman, J., Wilens, T. E., Mick, E., Faraone, C. V., & Spencer, T. (1998). Does 
attention-deficit hyperactivity disorder impact the developmental course of drug and 
alcohol abuse and dependence? Biological Psychiatry, 44, 269-273 

Brook, U., & Boaz, M. (2005). Attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) 
and learning disabilities (LD): adolescents´ perspective. Patient Education and 
Counseling, 58, 187-191. 

Bukstein, O. G., Brent, D. A., & Kaminer, Y. (1989). Comorbidity of substance use 
and other psychiatric disoerders in adolescents. American Journal of Psychiatry, 146, 
1131-1141. 

Cantwell, D., & Baker, B. (1992). Attention-deficit disorders with and without 
hyperactivity: A review and comparison of matched groups. Journal of the American 
Academy of Child and Adolescent Pyschiatry, 31, 432. 

Carroll, K. M., & Rounsaville, B. J. (1993). History and significance of childhood 
attention deficit disorder in treatment-seeking cocaine abusers. Comprehensive 
Psychiatry, 34, 75-82. 

Chilcoat, H. D. & Breslau, N. (1999). Pathways From ADHD to Early drug Use.  
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38, 1347-
1354. 

Dalteg, A., Lindgren, M., & Levander, S. (1999). Retrospectively rated ADHD is 
linked to specific personality characteristics and deviant alcohol reactions. Journal of 
Forensic Psychiatry & Psychology, 10, 623-634. 



24 

 

DeMilio, L. (1989). Psychiatric syndromes in adolescent substance abusers. American 
Journal of Psychiatry, 146, 1212-1214. 

Dykman, R. A., & Ackerman, P.T. (1991). Attention deficit disorder and specific 
reading disability: separate but often overlapping disorders. Journal of Learning 
Disabilities, 24, 96-103. 

Edvinsson, D., Bingefors, K., Lindström, E., & Lewander, T. (2010). ADHD-related 
symptoms among adults in out-patient psychiatry and female prison inmates as 
compared with the general population. Upsala Journal of Medical Sciences, 115, 30-
40. 

Einat, T., & Einat, A. (2008). Learning disabilities and delinquency: a study of Israeli 
prison inmates. Inernational Journal of Offender Ther Comp Criminol, 52, 416-434. 

Everett, C., & Everett, V. (1999). Family Therapy for ADHD. Treating Children, 
Adolescents and Adults. New York, NY: Guildford Press. 

Eyre, S. L., Rousanville, B. J., & Kleber, H. D. (1982). History of childhood 
hyperactivity in a clinical population of opiate addicts. Journal of Nervous and 
Mental Disease, 170, 522-529. 

Faraone, S. V., Biederman, J., Weber, W., & Russel, R. (1998). Psychiatric, 
neuropsychological, and psychosocial features of DSM-IV subtypes of attention-
deficit/hyperactivity disorder: Results from a clinically referred sample. Journal of 
the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 37, 185-193. 

Faraone, S. V., &  Biederman, J. (2005). What is the prevalence of adult ADHD? 
Results of a population screen of 966 adults. Journal of Attention Disorders, 9, 384-
392. 

Faraone, S. V., Biederman, J., Spencer, T., Wilens, T., Seidman, L. J., Mick, E., & 
Doyle, E. (2000). Attention-deficit/hyperactivity disorder in adults: an overview. 
Biological Psychiatry, 48, 9-20. 

Farrington, D., Loeber, R., & van Kammen, W. (1989). Long-term criminal outcomes 
of hyperactivity-impulsivity-attention deficit and conduct problems in childhood. 
Robins & Rutter (Eds.). Straight and Devious Pathways to Adulthood. New York, 
NY: Cambridge University Press. 

Friedman, A. S. & Utada, A. (1989). A method for diagnosing and planning the 
treatment of adolescent drug abusers (the Adolescent Drug Abuse Diagnosis (ADAD) 
Instrumen). Journal of Drug Education, 19, 285-312. 



25 

 

Gittelman, R., Manuzza, S., Shenker, R., & Bonagura, N. (1985). Hyperactive boys 
almost grown up. Archives of General Psychiatry, 42, 937-947. 

Goldberg, G. (2003). Den civiliserade hjärnan. Frontalloberna och människans 
exekutiva funktioner. Lund: Studentlitteratur. 

Goldman, L., Genel, M., Bezman, R., & Slantez, P. (1998). Diagnosis and Treatment 
of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in children and adolescents, Council 
report. Journal of the American Medical Association, 279, 1100-1107. 

Goodyear, P., & Hynd, G. (1992). Attention deficit disorder with (ADD/H) and 
without (ADD/WO) hyperactivity: Behavioral and neuropsychological 
differentiation. Journal of Clinical Child Psychology, 21, 273-305. 

Goodwin, D. J., Schulsinger, F., Hermansen, L., Guze, S., & Winokur, G. (1975). 
Alcoholism and the hyperactive child syndrome. The Journal of Nervous and Mental 
Disease, 160, 349-353. 

Hinshaw, S. P. (Ed.). (1994). Attention deficits and hyperactivity in children. 
Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Horton, A. M., Fiscella, R. A., O’Connor, K., Jackson, M., & Slone, D. (1987) 
Revised criteria for detecting alcoholic patients with attention deficit disorder, 
residual type. The Journal of  Nervous and Mental  Disease, 175, 371-372. 

Kaplan, B., Wilson, B., Dewey, D., & Crawford, S. (1998). DCD may not be a 
discrete disorder. Human Movement Science, 17, 471-490. 

Kadesjö, B., & Gillberg, C. (2001). The Comorbidity of ADHD in the General 
Population of Swedish School-age Children. Journal of Child Psychology and 
Psychiatry, 42, 487-492. 

Kadesjö, B., & Gillberg, C. (1999). Developemental coordination disorder in Swedish 
7-year-old children. Journal of the American Academy of Child and Adolescent 
Psychiatry, 38, 820-828. 

Kadesjö, B., Bejerot, S., Carlshamre, U., Nylander, L., Råstam, M., Saletti, E., 
Scharin, M., Söderholm, A., & Beckman, V. (2007). Vägledningsdokument, ADHD 
hos vuxna (ej publicerad). Socialstyrelsen. 

Kessler, R. C., Adler, L., Barkley, R., Biederman, J., Conners, C. K., Demler, O.,  
Faraone, S. V., Greenhill, L. L., Howes, M. J., Secnik, K., Spencer, T., Ustun, T. B., 
Walters, E. E.,  & Zaslavsky, A. M. (2006). The Prevalence and Correlates of Adult 



26 

 

ADHD in the United States: Results From the National Comorbidity Survey 
Replication. American Journal of Psychiatry, 163, 716-723. 

Kessler, R. C., Adler, L., Ames, M., Demler, O., Faraone, S.,Hiripi, E., Howes, M. J., 
Jin, R., Secnik, K., Spencer, T., Ustun, T. B., & Walters, E. E. (2005)¹. The World 
Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS). Psychological 
Medicine, 35, 245-256.  

Kessler, R. C., Adler, L., Ames, M., Demler, O., Faraone, S.,Hiripi, E., Howes, M. J., 
Jin, R., Secnik, K., Spencer, T., Ustun, T. B, &Walters, E. E. (2005)². The World 
Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) (officiell svensk version) 
05-18-2010, http://www.hcp.med.harvard.edu/ncs/asrs.php  

Lambert, N. M., & Hartsough, C. S. (1998). Prospective study of tobacco smoking 
and substance dependencies among samples of ADHD and non-ADHD participants. 
Journal of learning disabilities, 31, 533-544. 

McGough, J. J., Smalley, S. L., McCracken, J. T., Yang, M., Del´Homme, M., Lynn, 
D. E., & Loo, S. (2005). Psychiatric Comorbidity in Adult Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder: Findings From Multiplex Families. American Journal of 
Psychiatry, 162, 1621-1627. 

McLellan, T. M., Kushner, H., Metzger, D., Peters, R., Smith, I., Grissom, G., 
Pettinati, H. & Argeriou, M. (1992). The Fifth Edition of the Addiction Severity 
Index. Journal of Substance Abuse Treatment, 9, 199-213. 

Manuzza, S., Klein, R., Bonagura, N., Malloy, P., Giampino, T., & Addalli, K. 
(1991). Hyperactive boys almost grown up. V. Replication of psychiatric status. 
Archives of General Psychiatry, 48, 77-83. 

Mayes, S. D., Calhoun, S. L., & Crowell, E. L. (2000). Learning disabilities and 
ADHD: overlapping spectrum disorders. Journal of Learning Disabilities, 33, 417-
424. 

Molina, B. S. G., Bukstein, O. G., & Lynch, K. G. (2002). Attention-
Deficit/Hyperactivity Disorder and Conduct Disorder Symptomatology in 
Adolescents With Alcohol Use Disorder. Psychology of Addictive Behaviors, 16, 161-
164. 

Nadeau, K. G., & Quinn, P. O. (Eds.). (2002). Understanding women with AD/HD. 
Silver Spring, MD: Advantage Books. 



27 

 

Norström, C., & Thunved, A. (Ed). (2010). Nya sociallagarna: med kommentarer, 
lagar och förordningar som det lyder den 1 januari 2010. Stockholm : Norstedts 
Juridik 

Nylander, L., Holmqvist, M., & Zettervall, K. (2002). Utredning av 
barnneuropsykiatriska tillstånd hos vuxna ofta önskvärd. Funktionshindren kan leda 
till social missanpassning. Läkartidningen, 99, 1692-1699. 

Nylander, L., Homqvist, M., Gustafson, L., & Gillberg, C. (2009). ADHD in adult 
psychiatry. Minimum rates and clinical presentation in general psychiatry outpatients. 
Nordic Journal of Psychiatry, 63, 64-71. 

Owens, E. B., Hinshaw, S. P., Lee, S. S., & Lahey, B. B. (2009). Few Girls With 
Childhood Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Show Positive Adjustment 
During Adolescence. Journal of Clinical Child Adolescent Psychology, 38, 132-143. 

Polanczyk, G., de Lima, M. S., Horta, B. L., Biederman, J., & Rohde, L. A. (2007). 
The worldwide prevalence of ADHD: a systematic review and meta-regression 
analysis. American Journal of Psychiatry, 164, 942-948. 

Quinn, C. A. (2002). Detection of malingering in assessment of adult ADHD. 
Archives of Clinical Neuropsychology, 18, 379-395. 

Rasmussen, K., Almvik, R., & Levander, S. (2001). Attention deficit hyperactivity 
disorder, reading disability, and personality disorders in a prison population. Journal 
of the American Academy of Psychiatry and Law Online, 29, 186-193. 

Reuter. M., Kirsch. P. & Hennig. J. (2006). Inferring candidate genes for Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) assessed by the World Health Organization 
Adult Self-Report Scale (ASRS). Journal of neural transmission, 113, 929-938. 

Rucklidge, J., Brown, D., Crawford, S., & Kaplan, B. (2007). Attributional styles and 
psychosocial functioning of adults with ADHD: practice issues and gender 
differences. Journal of Attention Disorders, 10, 288-298. 

Rucklidge, J., & Tannock, R. (2001). Psychiatric, Psychosocial, and Cognitive 
Functioning of Female Adolescents With ADHD. American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry, 40, 530-540. 

Rosler, M., Retz, W., Retz-Junginger, P.,Hengesch, G., Scneider, M., Supprian, T., 
Schwitzgebel, P., Pinhard, K., Dovi-Akue, N., & Wender, P. (2004). Prevalence of 
attention deficit-/hyperactivity disorder (ADHD) and comorbid disorders in young 
male prison inmates. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 
254, 365-371. 



28 

 

Rodriguez, A., Ginsberg, Y., Fernholm, A., & Nyberg, L. (2007). ADHD svårt att 
diagnostisera hos vuxna. Skattningsinstrumentet ASRS v1.1 ger värdefull hjälp – nu 
översatt till svenska. Läkartidningen, 104, 1398-1400. 

Sandford, A. J., & Turner, A. (1995). IVA+Plus, Integrated Visual and Auditory 
Continuous Performance Test. Interpretation Manual. Richmond, VA: Brain Train 
Inc. 

Schubiner, H., Tzelepis, A., Isaacson, J. H., Warbasse, L. H. 3rd, Zacharek, M., & 
Musial, J. (1995). The dual Diagnosis of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 
and Substance abuse: Case reports and Literature Review. Journal of Clinical 
Psychiatry, 56, 146-150. 

Socialstyrelsen, Kunskapsöversikt. (2002). ADHD hos barn och vuxna. Stockholm: 
Modintryckoffset 

Socialstyrelsen (2009)¹. Vuxna med missbruksproblem och övriga vuxna. 10-29-2010, 
Socialstyrelsens statistikdatabaser.   

Socialstyrelsen (2010). Vuxna med missbruksproblem och övriga vuxna. 10-29-2010, 
www.socialstyrelsen.se  

Socialstyrelsen (2009)². Studiematerial Barns behov i centrum. 11-30-2010, 
www.socialstyrelsen.se  

Stevenson, J., Pennington, B. F., Gilger, J. W., DeFries, J. C., & Gillis, J. J. (1993). 
Hyperactivity and spelling disability: testing for at shared genetic aetiology. Journal 
of Child Psychology and Psychiatry, 34, 1137-1152. 

Tarter, R., McBride, H., & Buonpane, D. (1977). Differentiation of alcoholics 
according to childhood history of minimal brain dysfunction, family history, and 
drinking pattern. Archives of General Psychiatry, 34, 761-768. 

Vermeiren, R., De Clippele, A., &  Deboutte, D. (2000)¹. A descriptive survey of 
Flemish delinquent adolescent.  Journal of Adolescence, 23, 277-285. 

Vermeiren, R., De Clippele, A., &  Deboutte, D. (2000)². Eight month follow-up of 
delinquent adolescents: predictors of short-term outcome. European Archives of 
Psychiatry and Clinical Neuroscience, 250, 133-138. 

Wechsler, D. (2003). WAIS-III Svensk version - Manual. Sandviken: Sandviken 
Tryckeri. 



29 

 

Weiss, G., Hechtman, L., Milroy, T., & Perlman, T. (1985). Psychiatric status of 
hyperactives as adults: A controlled prospective 15-year Follow-up of 63 hyperactive 
children. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 24, 211-
235. 

Weisz, J., Donenberg, G., Han, S., & Weiss, B. (1995). Bringing the gap between 
laboratory and clinic in child and adolescent psychotherapy. Journal of Consulting 
and Clinical Psychology, 63, 688-701. 

Wender, P. H., Wolf, L. E., & Wasserstein, J. (2001). Adult Attention Deficit 
Disorder. Annals of the New York Academy of Science, 931, 1-16. 

Wender, P. H., & Tomb, D. A. (2010). Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in 
Adults: An Overview. Mental Health, 176, 1-37 

Wilens, T. E., Biederman, J. & Spencer, T. J. (1996). Attention-deficit hyperactivity 
disorder and the psychoactive substance use disorder. Child and Adolescent 
Psychiatry Clinic of North America, 5, 73-91. 

Wood, D., Wender, P. H., & Reimher, R. W. (1983). Prevalence of attention deficit 
disorder, residual type, or minimal brain dysfunction, in a population of male 
alcoholic patients. American Journal of Psychiatry, 140, 95-98. 

 

 

 

 

 
 

 



Bilaga A 
 
Kriterier för Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet (ADHD). 
Följande kriterier gäller för ADHD enligt svenska översättningen av DSM IV (MINI-D IV, 
2002): 
 
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 det 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 
a) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt. 
b) har ofta svårt att vänta på sin tur. 
c) 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 
skall ha funnits 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 något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre av 
någon annan psykisk störning. 
 
Undergrupper: 
• Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning, (ADHD) i kombination. Både 
kriterium A1 och A2 har varit uppfyllda under de senaste sex månaderna. 
• Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD), huvudsakligen bristande 
uppmärksamhet. Kriterium A1 har varit uppfyllt under de senaste sex månaderna, men inte 
kriterium A2. 
• Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD), huvudsakligen 
hyperaktivitet/impulsivitet. Kriterium A2 har varit uppfyllt under de senaste sex månaderna, 
men inte kriterium A1. 
• För personer (i synnerhet vuxna och ungdomar) med symtom som inte längre helt uppfyller 
kriterierna skall ”i partiell remission” också anges. 
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Bilaga C 

     Protokoll för Beteendeobservationer utifrån DSM-IV 

      Ouppmärksamhet 
a) Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra aktiviteter.  
□ Gör slarvfel 
□ Ändrar sina svar  
□ Ger upp snabbt 
□ Gissar istället för att tänka till 
□ Blandar ihop information 
□ Har svårt att uppfatta det centrala i uppgiften 
□ Är överdrivet perfektionistisk (p.g.a. rädsla för att missa viktiga detaljer) 
□ …………………………………………………………………………………. 
 

b) Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar. 
□ Uppmärksamhet och motivationsnivå verkar fluktuera 
□ Mer intresse i början av nya uppgifter, avtar mot slutet 
□ Börjar svara och glömmer bort frågan innan hela svaret getts. 
□ Motivationsberoende – kan koncentrera sig på roliga uppgifter 
□ Omotiverad inför tråkiga/svåra uppgifter 
□ Responderar bra på uppmuntran från TL 
□…………………………………………………………………………………. 
 .  

c) Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal. 
□ Verkar inte lyssna på instruktioner 
□ Ber att få frågan upprepad 
□ Verkar drömmande/frånvarande 
□ Tänker på annat 
□…………………………………………………………………………………. 
  

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)  
□ Gör något annat än vad instruktionerna sagt 
□ Börjar göra rätt sen fel 
□…………………………………………………………………………………………… 
 

e) Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter  
□ Verkar inte följa någon strategi i lösandet av uppgifter 
□ Har väldigt svårt att byta strategi 
□ Ger långa utdragna svar som inte riktigt besvarar frågan trots att TP tillslut ger rätt svar eller 
verkar veta svaret. 
□ Uppgiften tar tid och utförandet är omständigt 
□……………………………………………………………………………………………. 
 

f) Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t.ex. 
skolarbete eller läxor)  
□ Ger upp snabbt när uppgifter blir svåra 
□ Gissar om uppgiften blir svårt 
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□ Blir irriterad om uppgiften blir svår 
□ Uttrycker sitt ogillande verbalt 
□…………………………………………………………………………………… 
 

g) Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, läxmaterial, pennor, 
böcker eller verktyg)  
Ej möjlig att observera. 

 
h) Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli 
□ Reagerar på ljud utifrån 
□ Kommenterar yttre ting eller ljud 
□ Reagerar på TL:s rörelser och ljud 
□ Kommer av sig och tittar runt i rummet 
□ Har svårt att fortsätta med uppgiften efter distraktionen 
□…………………………………………………………………………………………….. 
 

i) Är ofta glömsk i det dagliga livet 
□ Kommer inte i tid till testtillfället 
□ Har glömt bort träffen 
□……………………………………………………………………………………………… 
 

      Hyperaktivitet 
a) Har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still  
□ Dubbelklickar med musen på IVA 
□ Klickar med pennan 
□ Fipplar med telefon, smycken, hår osv. 
□ Byter ofta ställning 
□ Skakar knäna 
□ Ritar/Kluddar 
□…………………………………………………………………………………… 
 

b) Lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta kvar på sin 
plats en längre stund  
□ Ålar sig i stolen 
□ Lämnar rummet 
□ Vill ta pauser 
□………………………………………………………………………………………………. 
 

c) Springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen (hos 
ungdomar och vuxna kan det vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet)  
□ Uppger sig vara rastlös 
□ Verkar vara rastlös 
□ Flackar med blicken 
□ Har svårt att vara stilla och koncentrera sig på uppgifterna 
□…………………………………………………………………………………… 
 

d) Har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla.  
Ej möjlig att observera.  
 

e) Verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv”  
□ Har ett uppdrivet tempo 
□ Sitter på nålar 
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□ Pratar väldigt fort 
□……………………………………………………………………………………………… 
 

f) Pratar ofta överdrivet mycket  
□ Pratar med sig själv vid lösandet av uppgifter 
□ Gör ljud 
□ Ställer en massa oväsentliga frågor 
□…………………………………………………………………………………… 
 

      Impulsivitet 
a) Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt.  
□ Svarar eller börjar med uppgifter innan instruktionerna getts klart 
□ Säger opassande saker 
□………………………………………………………………………………… 
 

b) Har ofta svårt att vänta på sin tur.  
□ Dubbelkicka med musen på IVA  
□ Verkar irriterad när han/hon får vänta på TL 
□ Uppger att det är jobbigt att vänta 
□ Vill att det ska gå snabbt, 
□ Frågar ”är det klart snart” osv 
□………………………………………………………………………………… 
 

c) Avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar)  
□ Avbryter TL 
□ Frågar personliga opassande frågor  
□ Socialt framfusiga beteenden 
□ Frågar vad TL gör när TL förbereder nästa test 
□…………………………………………………………………………………………….. 
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XXX 100610 

 

Informationsbrev 

 

 

Hej! 

Vi heter Anna Laitinen och Anceli Valentin och vi ska skriva en D-uppsats på 
Psykologprogrammet vid Umeå Universitet under hösten 2010. 

I studien som vi tänker genomföra vill vi testa kognitiva styrkor och svagheter hos ett antal 
ungdomar som är inskrivna vid en öppenvårdsverksamhet. Dessa test kan ge indikationer om 
du kanske är i behov av en mer omfattande Neuropsykiatrisk utredning tex för ADHD. Vi 
kommer dock inte att ställa några diagnoser och vi kommer inte att kunna erbjuda en 
fullständig utredning. Vi kommer däremot att dela med oss av dina resultat till dig om du vill. 
Du väljer själv om dina föräldrar, din socialsekreterare och/eller ungdomscoach ska vara med 
vid återkopplingstillfället.  

Om du väljer att vara med i studien kan du naturligtvis när som helst avbryta ditt deltagande 
om du önskar. För att kunna delta är det viktigt att du är drogfri. Testningen kommer att 
genomföras på Adress 49 vid ett tillfälle som du och din coach kommer överens om. Vi 
räknar med att det tar ca 3 timmar. 

Vi kommer att publicera dina testresultat i vår D-uppsats i en avidentifierad form. Det innebär 
att ingen kommer att kunna förstå att det är just dina testresultat. Ingen annan än vi testledare 
samt våra handledare kommer att ha tillgång till allt material som vi samlar in. 

Jag godkänner att mina testresultat får användas i avidentifierad form i en D-uppsats vid 
Umeå Universitet. 

 

Namnteckning: ………………………………………………….. 

 

Namnförtydligande: …………………………………………….. 

 

Tack för din medverkan! 

/Anceli och Anna 
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Bakgrundsfrågor 

Kan du beskriva din skolgång? Har du betyg från högstadiet, gymnasiet, annan utbildning?  

 

 

Kan du beskriva din ev. missbrukshistoria? Alkohol, droger? Debut? Hur mycket och ofta?  

 

 

Kan du beskriva ditt ev. kriminella förflutna? Har du suttit häktad, varit anhållen och eller 
dömts för brott? 

 

 

Har du fått behandling för psykisk ohälsa? Vilken typ av behandling? Medicinering? 

 

 

Har du blivit diagnostiserad med någon form av psykiatrisk sjukdom? 

 



 


