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ABSTRACT	  
Vuxna med Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) har blivit en alltmer växande 

grupp patienter inom psykiatrin. Symtomen är uppmärksamhetsbrist, koncentrations-

svårigheter, impulsivitet, hyperaktivitet samt emotionell instabilitet. Samspelet med andra 

blir lidande. Att kunna lyssna till andra, och invänta sin tur och begränsa sig i ett samtal är 

en förmåga som kräver omfattande färdighetsträning. Denna grupp är vårdtung på grund av 

komorbiditet. Hesslingermodellen, som framtagits specifikt för färdighetsträning för vuxna 

med ADHD-diagnos, tillämpades på en grupp av elva patienter vid öppenvårdsenheten vid 

en svensk psykiatrisk klinik. Syftet med studien var att utvärdera symptomförändringar hos 

patienter med ADHD-diagnos och psykiatrisk samsjuklighet, som genomgått behandling 

med en tillämpning av Hesslingers behandlingsmodell. Kriterier för urvalet av patienter var 

fastställd ADHD-diagnos samt behov av KBT-behandling. Symtom på ADHD samt 

depression mättes före och efter behandlingen med självskattningsformulär (ASRS V 1.1 

och BDI-II). Hesslingers utvärderingsenkät användes då den mäter upplevd kontroll av de 

problem som följer av ADHD, kunskap om ADHD och förändringar i hälsa och 

välbefinnande. Symtomförändringarna har presenterats enligt BDI-II poäng, ASRS V 1.1 

och diskuterats dels utifrån mått på statistisk signifikans (för detta användes Reliable 

Change index (RC-Index)) och dels utifrån klinisk signifikans. Det främsta resultatet var 

att depressionssymtomen förbättrades för åtta av patienterna, för fyra av dessa fanns en 

kliniskt signifikant förbättring. ADHD-symptomen förbättrades dock inte. En metodisk 

erfarenhet är att andra mätinstrument bör utvecklas för att komplettera utvärderingen och 

därmed på bättre sätt fånga den helhetsbild som påverkar patienten.  
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BAKGRUND	  
Vuxna med Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) har blivit en alltmer växande 

grupp patienter inom psykiatrin. Dessa patienter har en komplex problematik och detta gör 

denna grupp vårdtung på grund av sin så kallade komorbiditet. Vissa studier har visat en 

psykiatrisk samsjuklighet så hög som 77 % (Sobanski, et al., 2007).  Ofta förekommer 

ångestproblematik eller depression, och förekomsten av bägge är inte ovanlig. Men det är 

inte bara frågan om ångest och depression utan vanligt är även vad vi kallar svårare 

kombinationer där patienterna förutom ADHD även har diagnosticerad bipolär sjukdom, 

instabil personlighetsstörning eller missbruk.  

Vid psykiatrisk behandling av dessa patienter, oavsett om behandling syftar till att lindra 

symtom som ligger till grund för deras patologiska diagnos, eller till att förstärka 

salutogena faktorer såsom de som ingår i Sense of Coherence (Antonovsky, A., 2005) för 

att, kort sagt, öka deras välbefinnande, så är det nödvändigt att hänsyn tas till att det 

faktiskt finns en grundläggande funktionsnedsättning. Vad behandlaren står inför är en 

komplex situation på flera sätt; dels en komplexitet när det gäller diagnosticering på grund 

av komorbiditeten, dels en komplexitet gällande behandlingsmetoder och hur dessa ska 

väljas, och dels en komplexitet när det gäller utvärderingen av behandlingsmetoder.  

Under senare år har både identifiering och utredning av patienter med diagnosen ADHD 

förbättras avsevärt. Det var inte länge sedan den gängse övertygelsen var att ADHD ”växte 

bort” under individens livslopp. Dock visar studier att detta antagande kan ifrågasättas 

(Spencer, Biederman & Mick, 2007), och mitt eget intryck är att det idag knappast finns 

någon professionell inom psykiatrins olika områden som skulle försvara ”växa-bort”-

teorin. Snarare visar studier att dessa patienter under sitt liv fram tills de är vuxna 

allteftersom har lärt sig olika strategier och färdigheter för att hantera de svårigheter i livet 

som visar sig genom symtom på ADHD. Många har kvarstående svårigheter (Kooij, 2010). 

Studier som följt patienter över längre tid visar att förekomsten av ADHD bland barn är 

cirka 3-5 % i skolåldern och av dessa har ungefär hälften bestående funktionsnedsättningar 

även när de är vuxna (Faraone, Biederman, Spencer, Wilens, Seidman, Mick & Doyle, 

2000). Vad som sker är att symtomen förändras och visar sig på ett annat sätt i högre åldrar 

än de gjorde i skolåldern. Den bild som framträder är att dessa patienter har nytta av 

färdighetsträning (Kooij, 2010). 
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En relativt ny behandlingsmodell som framtagits specifikt för färdighetsträning för vuxna 

patienter är den så kallade Hesslingermodellen. Denna modell har tillämpats på 

öppenvårdsenheten på kliniken under tre terminer och denna uppsats inriktar sig på att 

utvärdera denna insats. I det följande avsnittet presenteras en bakgrund som är tänkt att ge 

läsaren förståelse för vad ADHD är. Avsnittet består av tre delar där den första delen 

presenterar hur ADHD diagnosticeras enligt DSM IV, därefter redogörs för symtombilden 

hos vuxna patienter varefter den tredje delen ger ett utvecklingsperspektiv på ADHD och 

dess symtombild. Det andra avsnittet består av två delar och inriktar sig på behandling av 

ADHD. Avsnittets första del redogör för Dialektisk beteendeterapi medan den andra delen 

presenterar andra behandlingsmetoder. Med dessa två avsnitt som grund följer därefter 

detta kapitels tredje avsnitt som redogör för Hesslingers modell, varefter denna studies 

syfte presenteras. 

Vad	  är	  ADHD?	  

Diagnos	  enligt	  DSM	  IV	  
Inom psykiatrin möter man ibland personer som har ett stort lidande och som främst söker 

hjälp för depression och ångest. Efter en tid av utredning kan det framkomma att dessa 

tillstånd är sekundära till ADHD.  Ett av de sekundära symtomen är svårigheter att reglera 

känslor. Detta kan ge allvarliga konsekvenser när det gäller det mellanmänskliga samspelet 

i olika relationer, känsloimpulsivitet och självskadebeteende till följd av svårighet att 

reglera känslor. För att få en ADHD-diagnos enligt DSM IV så ska patienten ha symtom i 

kategori 1 eller 2 enligt följande kriterier (Mini DSM–IV, 2000); i kategori 1 minst sex 

symtom på bristande uppmärksamhet; eller i kategori 2 minst sex symtom på 

hyperaktivitet/ impulsivitet.  

Kategori 1 
Bristande uppmärksamhet 

Kategori 2 
Hyperaktivitet 

Kategori 2 
Impulsivitet 

1. ouppmärksam;	  slarv	  	  	  	  	  
obetänksamhet	  
2. svårt	  behålla	  uppmärksamhet	  
3. tycks	  inte	  lyssna	  på	  tilltal	  
4. lättdistraherad	  av	  yttre	  stimuli	  
5. 	  svårt	  att	  organisera	  uppgifter	  
6. Svårt	  att	  slutföra	  uppgifter	  	  
7. undviker	  uppgifter	  som	  kräver	  
uthållighet	  och	  organisering	  	  
8. förlägger	  saker	  för	  arbetsuppg.	  
9.	  glömsk	  i	  vardagen	  

1. svårt	  hålla	  still	  händer/fötter	  	  
2. sitter	  inte	  kvar	  på	  sin	  plats	  
3. en	  inre	  känsla	  av	  rastlöshet	  
4. svårt	  för	  lugna	  fritidsaktiv	  
5. tycks	  vara	  på	  språng/högvarv	  	  
6. pratar	  överdrivet	  mycket	  
	  

1. svarar	  innan	  fråga	  avslutats	  
2. har	  svårt	  att	  vänta	  på	  sin	  tur	  
3. avbryter	  eller	  tränger	  sig	  på	  
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Vissa symtom ska dessutom ha framträtt före sju års ålder. Funktionshindren ska framträda 

inom minst två av de tre områdena arbete, skola respektive hemmet. Symtomen ska kunna 

anses vara funktionshindrande och de ska inte enbart kunna förklaras av annat syndrom. 

Dock kan symtomen hos vuxna med ADHD yttra sig något annorlunda än hos barn. I nästa 

avsnitt redovisas symtomen hos vuxna. 

Symtom	  hos	  vuxna	  med	  ADHD	  och	  svårigheterna	  i	  vardagssamtal	  
Hos vuxna med ADHD är de mest framträdande symtomen uppmärksamhetsbrist, 

koncentrationssvårigheter, svårigheter att organisera, impulsivitet, hyperaktivitet samt 

emotionell instabilitet (Spencer, et al., 2007). Personer med ADHD kan av andra upplevas 

som ouppmärksamma och glömska vilket visar sig i hur de kan tyckas ha svårigheter att 

följa med i ett samtal, och de kan avbryta och byta ämne. Därför upplevs de ofta som 

”frånvarande” och drömmande eller som om att de har tankarna på annat håll. Denna 

svårighet att hålla kvar uppmärksamheten, märks särskilt när det gäller samtal som av 

personer med ADHD upplevs som tråkiga eller enformiga (Kooij, 2010). De kan därför ha 

svårigheter att hålla fast vid och slutföra mentalt svåra uppgifter, vilket lätt kan tolkas av 

andra som att de är svårmotiverade. 

Snarare än att vara svåra att motivera, handlar det mer om att de flesta med ADHD är mer 

motivationsberoende än andra.  Om uppgifterna de ställs inför inte är starkt motiverande, 

så är det mycket svårt för dem att genomföra dem med bara viljans hjälp (Hesslinger, 

Tebartz van Elst, Nyberg, Dykierek, Richter, Berner, & Ebert, 2002); de har svårt att 

fokusera och de blir ofta lätt avledda av yttre stimuli som fångar deras intresse. Yttre 

stimuli avleder dem lätt på grund av att de har svårt att selektera och prioritera vilka stimuli 

som de ska eller inte ska ta hänsyn till. Denna svårighet gör att de lätt fastnar för 

ovidkommande detaljer och att de inte kan skilja vad som är väsentligt från oväsentligt. 

Dels för uppgiften och dels för den situation som de befinner sig i. Särskilt svårt får dessa 

patienter i situationer där de ställs inför otydliga mål eller outtalade krav med bristande 

styrning. Denna funktionsnedsättning i uppmärksamhetsförmågan kan därför sägas hos 

patienten medföra svårigheter att överblicka uppgiften, situationen eller eget beteende. 

Därför kan personer med ADHD ofta uppleva en känsla av att inte ha kontroll, och denna 

upplevelse gör dem mer stresskänsliga, och de kan därför lätt bli utmattade. 

Den ena sidan av att leva med ADHD innebär alltså nämnda uppmärksamhets- och 

koncentrationssvårigheter. Den andra sidan av att leva med ADHD är de konsekvenser  
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som hyperaktivitet och hög impulsivitet kan orsaka. Vuxna med ADHD rapporterar att de 

ofta kan känna en inre rastlöshet. Detta märks tydligast när de inte kan sitta stilla, när de 

rör sig hela tiden, och när de pratar överdrivet mycket och ”pillar” med exempelvis sin 

mobiltelefon eller annat. De framstår då lätt för andra som rastlösa och uppvarvade. Deras 

impulsiva beteende tyder på en svårighet att inhibera (hämma) och kan märkas genom att 

de ger omedelbara responser på stimuli.  

Vad som upplevs som extra svårt för dem är att kontrollera impulser när de är påverkade 

av starka känslor (känsloimpulsivitet). Detta slutar ofta med att de kan ha svårt att hantera 

frustration och motgångar. Vad vi populärt kan kalla förmågan att ”styra sig själv” är svår 

för dem att uppnå. Vad andra människor upplever att de själva kan göra med bara ”viljans 

kraft”, exempelvis att tygla impulser till förmån för långsiktiga mål, är något som är 

mycket svårt för en person med ADHD (Ingvar, 2007). 

Att samspelet i samtal med andra kan bli lidande är knappast svårt att föreställa sig. 

Impulsiviteten hindrar dem att lyssna till andra, att avläsa andras reaktioner, och invänta 

sin tur och begränsa sig i ett samtal. Det är en förmåga som kräver omfattande 

färdighetsträning. När andra blir bemötta av dessa personer med ADHD med vad som kan 

framstå som ointresse, ovilja att vänta på sin tur att prata och abrupt avbryta samtalsämnen, 

så bemöts de själva – alltså personer med ADHD – ofta av missförstånd och starka 

negativa reaktioner (Beckman, 2007) (Hesslinger, Philipsen & Richter, 2004). Vad vi 

behöver förstå är att dessa negativa reaktioner i möten med andra, för personer med 

ADHD, ofta är ett tema som går genom hela livet, och som startade med de tidiga nära 

relationerna. Detta kan sätta sina spår i både utvecklingen och i mognaden hos dessa 

personer (Kåver & Nilsonne, 2002, sid. 56-57). Det är därför av värde att redogöra för 

synen på ADHD som en utvecklingsrelaterad störning. Det är vad nästa avsnitt syftar till. 

ADHD	  som	  utvecklingsrelaterad	  störning	  
Orsaken till varför vissa personer har ADHD är väsentligen okänd och det finns ingen 

forskning idag som kan fastställa uppkomst-orsak. Däremot har man kunnat visa att det 

finns en stark genetisk komponent (Kooij, 2010).  I familjer är det vanligt att även föräldrar 

eller nära släktingar till patienter med ADHD också har ADHD.  

Personer med ADHD har svårigheter med dels filtrering av information, dels med 

bedömning av relevansen hos informationen. Just förmågan att bedöma relevansen skapar  
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svårigheter då den är avgörande för koncentrationen (Ingvar, 2007). Låt oss kort se lite 

närmare på hjärnans system för att ta emot och bearbeta information. 

Det finns flera system i hjärnan som ska hålla reda på information dels från den egna 

kroppen, dels från stimuli utifrån. Medvetandefunktionen är en av de funktioner som står 

för den interna samordningen och den spelar en avgörande roll för prioriteringen. 

Prioritering är viktigt för vår överlevnad och för hjärnans egna inre system för 

riskbedömning och belöningsberäkning. Just systemen för riskbedömning och 

belöningsberäkning spelar den viktigaste rollen för hur en person beter sig i olika 

situationer.  

Ett annat system är känslosystemet vilket har ett överlevnadsvärde och det kan med 

mycket lite information utlösa beteenden som påverkar överlevnaden när vi till exempel 

ställs inför faror. Erfarenheter av att ha ställts inför faror är relevanta, och dessa 

erfarenheter och erfarenheter av andra relevanta händelser samlas och lagras. Detta medför 

givetvis en resurs för bedömning när man ställs inför nya händelser. Men det medför att 

kroppens larmsystem och motivationssystem kan aktiveras också i lägen då man inte har 

tillgång till all information.  

Funktionsnedsättningar i hjärnans olika system kan ge svårigheter i det interpersonella 

samspelet, och detta samspel är viktigt för utvecklingen av den egna affektregleringen. 

Denna reglering är viktig att utveckla till en färdighet hos barn med ADHD för att de ska 

kunna fungera väl och må bra. En beteendeterapeutisk behandling som hjälper personer att 

utveckla denna färdighet och som ger dem verktyg att hantera en del av dessa symtom är 

Dialektisk beteendeterapi (DBT). I nästa avsnitt presenteras DBT. 

Hur	  kan	  ADHD	  behandlas?	  

Dialektisk	  beteendeterapi	  
Marsha Linehan har utvecklat en kognitiv beteendeterapeutisk modell, Dialektisk 

beteendeterapi (DBT) (Linehan, 2000). Dialektisk är terapin därför att den hela tiden väger 

acceptans av de givna förutsättningar som patienten har mot de förändringar och 

färdigheter som patienten behöver lära sig att tillämpa. Den riktar sig specifikt mot de 

svårigheter som personer med Borderline personlighetsstörning (BPD) har. Hon har pekat 

ut fyra svårigheter som hon identifierat hos denna patientgrupp. Dessa svårigheter är att 

fokusera på här och nu, att skapa och upprätthålla goda relationer, att reglera känslor, och  
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slutligen att stå ut i svåra situationer (Linehan, 2000).  Linehans specifika färdighetsträning 

för att möta dessa svårigheter grundar sig på den biosociala teorin om hur BPD uppstår. 

Linehan menar att den grundläggande störningen i BPD utgörs av bristande förmåga till 

emotionell reglering. Denna förmåga menar hon är ett resultat av den biologiska 

disposition som personen har, och denna disposition består av dimensionerna temperament, 

utåtvändhet/inåtvändhet, miljöfaktorer och socialt samspel. Just det sociala samspelet är en 

kritisk faktor då personer i omgivningen inte kunnat möta den emotionella sårbarheten på 

ett adekvat sätt och istället har förhållit sig på ett invaliderande (icke bekräftande) sätt 

(Linehan, 2000). DBT är en principstyrd terapi som består av en del individuell terapi och 

en del manualiserad färdighetsträning som utförs i grupp. Linehan har delat in 

färdigheterna i fyra moduler: 1) att reglera känslor, 2) att hantera relationer, 3) att stå ut 

när det är svårt och 4) att vara medvetet närvarande. Målet för dessa moduler i 

färdighetsträningen är att arbeta bort problematiska beteenden utveckla färdigheter 

(Linehan, 2000, s. 85). 

Andra	  behandlingar	  vid	  kliniken	  
Farmakologisk behandling har visat sig fungera för ca 50 % - 70 % av vuxna och barn med 

ADHD (Kooij 2010, sid. 111). Resterande ca 20-50 % har inte uppvisat några resultat eller 

så har de fått så allvarliga biverkningar att de valt att inte ta medicinen (Hirvikoski et al, 

2011). På kliniken har man sökt behandlingar som ska kunna komplettera den 

farmakologiska behandlingen. Ett program för arbetsminnesträning har testats, men tyvärr 

så har det under senare tid inte varit verksamt eftersom det krävde speciella lokaler och var 

personalkrävande. Därför har man på kliniken valt att prova behandling med Hesslingers 

modell. Den redovisas nedan.  

Hesslingers	  utveckling	  av	  specifik	  terapeutisk	  behandling	  av	  ADHD	  
Hesslingers modell är en DBT-inspirerad behandling som utvecklats för att passa vuxna 

med ADHD. Modellen fokuserar behandlingen på färdighetsträning som specifikt syftar 

till behandling av ADHD-symtom hos vuxna. Förhoppningen var att ge symtomlindring 

hos vuxna patienter med ADHD och annan samtidig psykiatrisk sjukdom. 

Hesslingers modell baserar sig på en pilotstudie (Hesslinger, et al., 2002). Den främsta 

behandlingsmetoden hade tidigare varit farmakologisk behandling. Hesslinger hade 

erfarenhet av att behandla BPD-patienter med DBT och en del av dessa patienter hade en 

komorbiditet med ADHD. Studier av modellen uppmärksammade att patienter med ADHD 
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inte bara fick en förbättring av BPD-symtom utan även ADHD-symtom. När detta stod 

klart började en modell med specifik inriktning mot färdighetsträning hos ADHD-patienter 

att arbetas fram. Senare har en grupp på Neuropsykiatriska enheten Karolinska (NPE) i 

Stockholm tillsammans med Beroendecentrum Stockholm (BCS) gjort en översättning av 

Hesslingers modell. De har gjort vissa anpassningar till svenska förhållanden (Hirvikoski, 

et al., manual, svensk version, 2010). Behandlingsmodellen har sedan utvärderats i ett 

forskningsprojekt (Hirvikoski et al., 2011). I arbetsboken beskrivs hur man valde ur de 

DBT-färdighetsmoduler som fanns i Linehans färdighetsträningsbok, och sedan kom fram 

till att rikta färdighetsträningen mot följande svårigheter: 1) Uppmärksamhets- och 

koncentrationsbrist – ”Medveten närvaro” 2) Impulsivitet – ”Stresshantering”, 3) Affektiv 

instabilitet – ”känsloreglering” och 4) Relationsproblem – ”Relationsfärdigheter”.   

Det var också viktigt att grunden för den terapeutiska hållningen skulle vara dialektisk, och 

att den skulle vara balanserad mellan å ena sidan acceptans och att göra symtomen 

begripliga och å andra sidan förändring genom att sträva efter uppställda terapimål.  

Behandlingen består av 14 sessioner, gruppen bör ses en gång vecka, två timmar per 

session med paus i mitten. Man går igenom en introduktion med regler och avtal för 

gruppbehandlingen, neurobiologi och ADHD-symtom, medveten närvaro och acceptans, 

kaos och kontroll, dysfunktionellt beteende och beteendeanalys, emotionsteori och 

känsloreglering, medicinering och depression, impulsivitet och impulskontroll, stress, 

missbruk och missbruksbeteende, självkänsla och relationer, tillbakablick och avslut. 

Enligt manualen har patienterna mellan sessionerna tillgång till coacher som är utbildade 

av gruppledarna för att kunna bistå, med hjälp vad gäller hemuppgifterna.  

En variant av Hesslingers modell enligt ovan provades inom öppenvårdsenheten på 

kliniken under tre terminer. En första utvärdering behövde göras för att undersöka hur pass 

väl den fungerar och det är detta som denna uppsats syftar sig till.  
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Syfte	  	  
Syftet med studien var att utvärdera symtomförändringar hos patienter med ADHD-

diagnos och psykiatrisk samsjuklighet som genomgått behandling utifrån en tillämpning av 

Hesslingers behandlingsmodell. 

1) Vilka förändringar har Hesslingers behandlingsmodell resulterat i och hur kan 

dessa beskrivas? 

2) Hur kan förändringarnas reliabilitet beskrivas? 

3) Hur förhåller sig förändringar på patologiska symtom respektive förändringar på 

salutogena faktorer till varandra? 

METOD	  
För att besvara frågeställningarna var en strävan att frågeformulär skulle användas som 

också hade använts vid Hesslingers pilotstudie. Tanken med detta var att värderingen av 

resultaten skulle kunna sättas i ett sammanhang. Vidare fanns en strävan att utvärdera 

förändringar som Hesslingers modell har som mål, nämligen att skapa färdighet hos 

deltagarna. Tidigt blev det uppenbart att Hesslingers utvärdering hade tyngdpunkt på 

symtom snarare än på faktiska färdigheter. Här blev det i valet av metod nödvändigt att 

göra ett val. Antingen använda i stor utsträckning samma utvärderingsansats som 

Hesslinger, eller att skapa andra sätt att utvärdera färdigheter hos deltagarna. Valet föll på 

att följa Hesslingers spår och rationalen kan sägas vara denna; nackdelen är att 

utvärderingen säger mindre om egentlig förändring av färdigheter, men mot det stod 

fördelen att det skulle vara vetenskapligt korrekt att utvärdera på samma sätt för att få 

jämförbara data, och istället för att skapa nya verktyg, argumentera för och diskutera 

behovet av vidareutveckling av metod för att utvärdera förändring av färdigheter hos 

deltagarna. Nedan presenteras först deltagarna och sedan instrumenten.  

Deltagare	  
Deltagare var patienter som genomgick en DBT-behandling enligt Hesslingers modell, vid 

en större svensk psykiatrisk klinik. Förutom ADHD hade de även annan psykiatrisk 

sjukdom, såsom depression, ångest, ätstörning och bipolär sjukdom. Av deltagarna (N=11) 

var åtta (73 %) kvinnor som hade en medelålder på 26,4 år (variationsområde 20-50 år). 

Tre deltagare (27 %) var män med medelåldern 33 år (variationsområde 23-43 år). 
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Totalt startade 16 patienter i grupperna. Två patienter hoppade av i starten och en hoppade 

av mitt i behandlingen. Tretton deltagare deltog fullt ut vid de tre gruppbehandlingarna. 

Före- och eftermätningar finns dock bara för elva deltagare, då två deltagare inte var 

närvarande vid sista gruppsessionen. 

Inklusionskriterierna var att patienten skulle ha en fastställd ADHD-diagnos och en stabil 

medicinering med centralstimulantia. Exklusionskriterier var att det inte fick förekomma 

något pågående missbruk eller att det skulle finnas alltför allvarliga symtom vad gällde 

depression eller ångest. Deltagarna fick inte heller delta i andra terapeutiska behandlingar 

samtidigt.  

Instrument	  

ASRS	  V	  1.1	  
För att mäta deltagarnas ADHD-symtom användes screeninginstrumentet Adult ADHD 

Self-Report Scale (ASRS) V 1.1 (Kessler, et al., 2005) framtaget för Världshälso-

organisationen (WHO). Det används både kliniskt och i forskningssammanhang. Det är 

utarbetat för att mäta ADHD-symtom enligt DSM-IV-kriterierna. Det finns två versioner; 

en kort och en längre. Den längre versionen användes, vilken omfattar 18 frågor uppdelade 

i A-del respektive B-del. Med frågorna i A-delen mättes uppmärksamhetsvårigheter 

(frågorna 1-4 och 7-11). Med B-delen mättes hyperaktivitet/impulsivitet (frågorna 5, 6 och 

12-18). Svarsalternativen är 0 = aldrig, 1 = sällan, 2 = ibland, 3 = ofta och 4 = väldigt ofta. 

Poängen räknades ihop för A- respektive B-del var för sig och lades sedan ihop. (Svensk 

översättning av ASRS V 1.1, Rodriguez, et.al., 2007). Cronbachs Alfa validitetsmått för 

ASRS V1.1 har rapporterats till 0,75 - 0,89 (Taylor, Deb & Unwin, 2011). Brytpunkter vid 

tolkningen av de sammanlagda poängen för ADHD-symtom är: 0-16 Ej troligt ADHD; 17-

23 Sannolikt ADHD; 24 och över Mycket sannolikt ADHD. 

Beck	  Depression	  Inventory-‐II	  (BDI-‐II)	  
För att mäta självskattad grad av symtom på depression i början respektive i slutet av 

behandlingen användes Beck Depression Inventory-II (BDI-II) (Beck, Steer & Brown, 

1996; Manual Svensk version, 2005). BDI-II används i det kliniska arbetet och i 

forskningssammanhang Självskattningsformuläret mäter skuldkänsla, pessimism, socialt 

tillbakadragande, självförakt och suicidtankar. Detta instrument rekommenderas vid 

kliniken för mätning av depression. Likt ASRS V 1.1, så är BDI-II anpassat för DSM-IV-
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kriterierna för depression. Brytpunkterna vid tolkningen av depressionsgrad för BDI-II är: 

0-13 minimal depression; 14-19 lindrig depression; 20-28 måttlig depression; 29-63 svår 

depression. Att genomföra testet tar ungefär fem minuter och det innehåller 21 frågor vilka 

är uppdelade i svarsalternativ 0-3 där högre poäng anger högre grad av depression (Beck, 

et al., 1996; Manual svensk version, 2005). Instrumentets tillförlitlighet är med Cronbachs 

Alpha-koefficient 0.86 ( Beck, et al., 1996; Manual svensk version, 2005).  

Utvärderingsenkät	  
I samband med presentationen av syfte argumenterades att förändringarna av behandlingen 

som här utvärderas kan grovt delas in i två dimensioner. Den första var symtom på 

diagnosticerad ADHD, där dessa kan förändras av behandlingen. Emellertid så är 

Hesslingers modell inriktad på att lära deltagarna färdigheter för att hantera 

vardagssituationer som är svåra för dem på grund av sin ADHD. I enkäten benämns 

färdigheter som ”strategier” och då blir frågan om ifall de efter behandling har utvecklat 

färdighet i form av strategier för att hantera ADHD. Behandlingen syftar ju i första hand 

till att skapa en förmåga och i andra hand skapa en spin-off effekt i termer av att symtom 

på ADHD kan minska.  

Med tanke på att förändringar i termer av ökad förmåga eftersträvades och att denna 

förändring behövde studeras, valdes som instrument den utvärderingsenkät som användes i 

Hesslingers studie. Detta bedömdes som lämpligt då det skulle möjliggöra en jämförelse. 

Den utvärderingsenkät som översatts av Karolinska Institutet och medföljer manualen, 

(”Frågeformulär vid gruppens avslut- Färdighetsträningsgrupp”) användes för att mäta 

förändringen av patienternas välbefinnande. Den teoretiska förståelsen för välbefinnande 

(well-being), vilket redovisades i denna studies inledning, har inte bara en beskrivning eller 

förklaring. Välbefinnande kan förklaras med Antonovskys begrepp Sense of Coherence, 

dock är det endast en av flera olika teoretiska ansatser (Hasselkus, 2011); även om det är 

en av de mer kända. 

Vid genomläsning av utvärderingsenkäten så valdes några frågor ut som inte svarar exakt 

mot vad dimensionerna i Sense of Coherence är, men de relaterar till dessa dimensioner, 

vilka är: meningsfullhet, begriplighet respektive hanterbarhet (Hasselkus, 2011). I syfte att 

uppskatta förändringar på välbefinnande efter behandling, valdes frågor från utvärderings-

enkäten som i någon mening relaterar till detta. Dessa var frågorna 2, 3, 9 och 10. Fråga 2 

rör frågan om behandlingen gett deltagarna mer kunskap om ADHD - begriplighet. Fråga 3 
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handlar om deltagarna upplever att de fått mer kontroll över sina ADHD-symtom -

hanterbarhet. Frågorna 9 och 10 behandlar allmänt välbefinnande och hälsa före och efter 

behandlingen -meningsfullhet. Dessa frågor mäts på en Visuell Analog Skala (VAS), från 

0-10 där 0 är mycket dåligt och 10 är mycket bra. Genom att använda frågeformuläret 

möjliggörs en jämförelse med svaren redovisade i Hesslingers manual. 

 

Syften	  med	  
Hesslingers	  modell	  

Frågor	  från	  enkät	  som	  användes	   Konceptuell	  relation	  till	  Välbefinnande	  
och	  Sense	  of	  Coherence	  

	  

Ökat	  välbefinnande	  

Fråga	  9:	  Allmänt	  välbefinnande	  
och	  hälsa	  före	  gruppen	  
Fråga	  10:	  Allmänt	  välbefinnande	  
och	  hälsa	  efter	  gruppen	  	  

Meningsfullhet,	   då	  denna	   faktor	   är	   den	  
viktigaste	   av	   de	   tre	   för	   hälsa	   och	  
välbefinnande	  

Färdigheter/strategier	   Fråga	   3:	   Jag	   kan	   bättre	   kontrollera	  
problem	  som	  är	  kopplade	  till	  ADHD	  

Faktor	  Hanterbarhet	  

Medvetenhet	  	   Fråga	  2:	  Mina	  kunskaper	  om	  ADHD	  
har	  ökat	  

Mäter	  kunskap	  som	  är	  en	  nödvändig	  
förutsättning	  för	  begriplighet	  

 

Just detta begrepp, Sense of Coherence grundar sig på vad Antonovsky kallar ett salutogent 

perspektiv. Det salutogena perspektivet förklarar, i enkla ord, vad som gör en människa 

frisk. En grundläggande tes är att vad som gör henne sjuk är andra faktorer än de som gör 

henne frisk. Antonovsky påpekar också att man kan enkelt konstatera att frånvaro av 

sjukdom inte ska likställas med god hälsa i termer av välbefinnande, utan det är inte mer än 

just bara frånvaro av sjukdom (Antonovsky, 2005).  

Procedur/Datainsamling	  
Den kliniska delen av studien genomfördes som en del i det kliniska 

behandlingsprogrammet på kliniken för vuxna patienter med ADHD. Detsamma gäller 

insamlingen av formulär före och efter behandlingen. De patienter som deltagit hade 

kontakt på kliniken och hade genom sin kontaktansvarige behandlare föreslagits till 

gruppbehandlingen. Gruppbehandlingen genomfördes vid tre terminer med 14 sessioner. 

Urvalet av patienter har skett utifrån de tre kriterierna: (1) att patienterna har haft 

kontaktansvarig behandlare på kliniken; (2) att de har en fastställd ADHD-diagnos samt; 

(3) att de bedömts vara i behov av KBT-behandling.  

Gruppbehandlarna sände erbjudande om gruppbehandling för personer med diagnosen 

ADHD via mail till kontaktansvariga behandlare vid psykiatriska öppenvårds-

mottagningen. De kontaktansvariga bedömde själva lämplighet för denna behandling om 



	  

	  

15	  

berörd patient antog erbjudandet om intagningssamtal. I varje grupp fanns plats för åtta 

patienter. Gruppledarna frågade om motivationen inför gruppbehandlingen samt om 

exklusionskriterierna (missbruk, depression, ångest). Alla anmälda bedömdes av 

gruppledarna som lämpliga. Behandlingen följde upplägget i Hesslingers manual. 

Behandlingen var 14 sessioner à 2 timmar och 15 minuter per gång. En skillnad i klinikens 

behandlingsutformning var att det inte fanns coacher till patienterna såsom beskrivs i 

Hesslingers manual.  

Sammanlagt 18 personer föreslogs till intagningssamtal varav två uteblev; en anmälde sig 

sjuk och den andre upplevde inte gruppbehandling som intressant. Totalt kom 16 till 

intagningssamtal och erbjöds att delta i gruppbehandlingen. Två av de 16 hoppade av 

behandling i starten, och ytterligare en person hoppade av mitt under behandlingen. Av de 

resterade 13 personer som genomgick behandlingen var det två personer som ej närvarande 

vid sista träffen och därför saknar eftermätning. Elva personer genomförde 

gruppbehandlingen som också lämnade både före- och eftermätning.  

Patienterna fyllde vid gruppbehandlingens början i enkäterna ASRS V1.1 samt BDI-II och 

vid sista tillfället BDI-II, ASRS V 1.1 samt utvärderingsenkäten från manualen. Samtliga 

enkäter fanns hos de två gruppledarna och de sammanställdes på ett MS Excel.   

Statistisk	  bearbetning	  
Resultaten har bearbetats på individnivå med beräkningar av Reliable Change-index och 

bedömningar av klinisk signifikans (Jacobson & Truax, 1991). Beräkning av RC-index: 

För varje individ beräknas skillnaden mellan efter- och föremätning vilken sedan divideras 

med standardfelet för differensen mellan de två mätningarna. Om RC-index för patientens 

förändring är större än 1,96 (eller mindre än -1,96) bedöms förändringen vara reliabel (dvs. 

att det är sannolikt att skillnaderna mellan före- och eftermätningarna avspeglar verkliga 

förändringar i patientens tillstånd och inte uppkommit av slump eller mätfel) enligt 

Jacobson och Truax (1991). Bedömning av klinisk signifikans handlar om att bedöma om 

patienten utvecklats från en dysfunktionell population till en mer funktionell population 

(Evans, Margison & Barkham, 1998). Gränsvärdet (det s.k. cut-off värdet) som skiljer den 

dysfunktionella populationen från den funktionella populationen beräknas på ett av tre 

olika sätt. Detta bl. a. beroende på om övertäckning finns mellan fördelningarna eller inte 

(Jacobsen & Truax, 1991). Jag använder vad de kallar för metod b (sid. 21) respektive c 

(sid. 19). Beräkningsmetoderna förklaras i texten nedan på de angivna sidorna. 
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Etiska	  överväganden	  
Den här utvärderingsstudien är godkänd av verksamhetschef. Deltagarna har informerats 

om att enkäterna ska användas för utvärdering av behandlingen. Studien har inte prövats av 

någon etisk kommitté, men etiska principer för kliniskt arbete har följts. För att det inte ska 

gå att känna igen patienterna har jag valt att inte tala om vilken klinik i Sverige som 

gruppbehandlingarna genomförts på. Inte heller namnen på dem som varit gruppledare 

redovisas. Jag har avkodat materialet och i sammanställningen framkommer inga namn 

eller personnummer.  

RESULTAT	  
I detta kapitel analyseras empirin i syfte att svara på studiens frågeställningar. Kapitlet är 

disponerat på följande sätt. Först presenteras empirin med inriktning mot den första 

frågeställningen vilken riktar sig till att beskriva symtomförändringarna av Hesslingers 

behandlingsmodell. I tabeller uppställda med kvinnor först och därefter män, redovisas 

resultat enligt BDI-II, ASRS V 1.1 samt de delar ur Hesslingers utvärderingsenkät som 

berör salutogena förändringar. Därefter presenteras den andra frågeställningen som rör 

förändringarnas reliabilitet, där uppmätta resultat där det är tillämpbart, har analyserats 

med Reliable Change Index (RC-index) (Jacobson, & Truax, 1991). Det tredje avsnittet 

behandlar hur patologiska respektive salutogena förändringar förhåller sig till varandra. 

Där uppmärksammas speciellt förekomsten av koherenta respektive inkoherenta resultat.  
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Tabell 1. Placering i diagnoskategorier enligt BDI-II 

BDI-
II 

  Före 
BDI-II 
poäng 

   Efter 
BDI-II 
poäng 

   Föränd-
ring av 
diagnos 

Antal 
diag-
nossteg 

Pat 
nr 

Kön Ålder Minimal 
0-13 

Lindr. 
14-19 

Måttl. 
20-28 

Svår 
29-w 

Minimal 
0-13 

Lindr. 
14-19 

Måttl. 
20-28 

Svår 
29-w 

  

1 K 25  19   4    Förbättr 1 
2 K 50    43    29 Oför 0 
3 K 23   27  3    Förbättr 2 
6 K 21  17   13    Förbättr 1 
7 K 41    31   25  Förbättr 1 
11 K 21    39   24  Förbättr 1 
15 K 20   26    28  Oför 0 
16 K 31   20   16   Förbättr 1 
4 M 43    31 4    Förbättr 3 
9 M 23    33    31 Oför 0 
10 M 33  18   5    Förbättr 1 

 
Tabell 1 visar individernas placering i olika diagnoskategorier enligt BDI-II före resp. efter 

behandlingen. Siffrorna i de olika fälten i tabellen är patienternas poäng på BDI-II före 

respektive efter behandlingen. Tabellen visar att, sett till patienternas placering i olika 

diagnoskategorier, förbättras symtomnivån för åtta av elva patienter. För två av dessa åtta 

är förbättringen stor: med två resp. tre diagnossteg. Placeringen i diagnoskategorier är 

oförändrad för de övriga tre patienterna. För en av dessa tre (patient nr 2) minskas BDI-II 

poängen kraftigt utan att diagnosgränsen passeras. BDI-II måttet försämras något för en 

individ (patient nr 15), men sett till diagnosen sker ingen förändring.  

Tabell 2 Placering i diagnoskategorier enligt ASRS V 1.1 

ASRS 
totalpoäng 

  Före 
ASRS- 
poäng 

  Efter 
ASRS-
poäng 

  Föränd-
ring 

  

Pat nr Kön Ålder Ej 
trolig 
0-16 

Sannolik 
17-23 

Mkt 
sannolik 
24-w 

Ej 
trolig 
0-16 

Sannolik 
17-23 

Mkt 
sannolik 
24-w 

Antal 
diagnos-
steg 

  

1 K 25   49   32 0   
2 K 50   57   57 0   
3 K 23   44   39 0   
6 K 21   57   56 0   
7 K 41   39   29 0   
11 K 21   40   39 0   
15 K 20   50   44 0   
16 K 31   59   56 0   
4 M 43   61   53 0   
9 M 23   37   46 0   
10 M 33   58   49 0   

 

Studeras på motsvarade sätt vad som skett med totalpoängen för ASRS för de olika 

individerna i Tabell 2 ser vi att ingen förändring skett av diagnosen för någon av de 11 
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deltagarna för vilka vi har före- resp. eftermätningar. Samtliga patienter har diagnosen 

"mycket sannolik ADHD" såväl före, som efter, behandlingen. 

Salutogena	  förändringar	  	  
Tabell 3 Värden utvärderingsenkät, frågor från Hesslingers manual 

Pat nr Kön Ålder Fråga 2 
Kunskaper 
om ADHD 

Fråga 3 
Kan bättre 
kontr. sin 
ADHD 

Fråga 9 
VAS före 

Fråga 10 
VAS efter 

För-
änd-
ring 

1 K 25 4 4 - 7 7 

2 K 50 3 0 3,5 4 0,5 

3 K 23 4 4 5,5 8 2,5 

6 K 21 4 4 3 5 2 

7 K 41 4 4 2 8 6 

11 K 21 4 3 - - 0 

15 K 20 4 3 2,5 5,5 3 

16 K 31 4 3 9 10 1 

4 M 43 4 4 1 5 4 

9 M 23 3 3 0,5 2 1,5 

10 M 33 4 2 2 4,5 2,5 

Medel     3 5,9 2,9 

Hesslinger     2,5 6,6 4,1 

 
Tabell 3 visar värdena för kunskap och kontroll av ADHD (fråga 2 och 3), samt förändring 

av Allmänt välbefinnande och hälsa, före och efter behandling (fråga 9 och 10). I 

utvärderingsenkäten på VAS – Allmänt välbefinnande och hälsa före och efter 

behandlingen (skala 0-10), har nio patienter förbättrat sitt välbefinnande och hälsa.  

Sju patienter har värde 5 eller högre. (1, 3, 4, 6, 7, 15 och 16). Patient nr 1 saknar förvärde 

men har välbefinnande (7 poäng) som eftervärde. Patient nr 11 saknar före- och efterdata. 

Avseende fråga 2 – ”Mina kunskaper om ADHD har ökat”, har nio patienter svarat -

stämmer precis, två patienter har svarat -stämmer ungefär. På fråga 3 – ”Jag kan bättre 

kontrollera problem som är kopplade till ADHD”, har fem patienter svarat -stämmer 

precis, fyra patienter har svarat -stämmer ungefär och en har svarat -vet ej. En patient har 

inte besvarat frågan. 

 

 

 

 



	  

	  

19	  

Förändringar	  tolkade	  utifrån	  Reliable	  Change	  Index	  
Reliable Change-index (RC-index) har beräknats med formel enligt Jacobson, och Truax, 

(1991): 
       x2 - x1     
               RC  =    Sdiff        
                                                              
där:                                                Sdiff =  √2(SE)2                   

och:                                                 SE = √1- rxx 
 

Tabell 4 RC-index för förändringar i BDI-II 

BDI II-
poäng 

     Beräkningsvillkor/samt 
patientens utveckling 

Reliable 
change 

Cut-off-
värde 

Klinisk 
signifikans 

Pat nr Kön Ålder Före Efter Diff. Beräkningsvillkor: Cronbachs 
Alpha 0,86 (Beck et.al. sid 23). SD 
(normalgrp) 9,93 (Beck et.al. sid 
32). 
*Överlappning mellan 
fördelningarna 

RC-
index 
över 
1,96 

(c) Närmare 
medelvärdet 
för funkti-
onell grp, 
dvs. mindre 
än 20,68  

 

1 K 25 19 4 -15 Förb. Passerat en diagnosgräns -2,85 4 sign 
2 K 50 43 29 -14 Förb. Ej passerat diagnosgräns -2,66   
3 K 23 27 3 -24 Kraftig förbättring. Passerat två 

diagnosgränser 
-4,57 3 sign 

6 K 21 17 13 -4 Liten förbättring. Passerat en 
diagnosgräns* 

-0,76 13  

7 K 41 31 25 -6 Liten förb. Passerat en 
diagnosgräns * 

-1,14   

11 K 21 39 24 -15 Förb. Passerat en diagnosgräns -2,85   
15 K 20 26 28 +2 Oförändrad. Ngt försämrad +0,38   
16 K 31 20 16 -4 Liten förb. Passerat en 

diagnosgräns * 
-0,76 16  

4 M 43 31 4 -27 Kraftig förb. Passerat en 
diagnosgräns 

-5,14 4 sign 

9 M 23 33 31 -2 Oförändrad -0,38   
10 M 33 18 5 -13 Förb. Passerat en diagnosgräns -2,47 5 sign 
          
Medelv   27,8 17,8      
SD   8,71 11,25      
M 
(normalgrp) 

   12,56      

SD 
(normalgrp) 

   9,93      

*Fördelningarna mellan normalpopulation och den studerade patientgruppen överlappar varandra. 

Tabell 4 redovisar resultaten av beräkningarna av RC-index för förändringarna i BDI-II för 

de elva patienterna. För sex av patienterna har RC-index en storlek som pekar på att 

förändringarna sannolikt motsvaras av verkliga förändringar i hälsotillståndet. För dessa 

sex patienter är också förändringarna av depressivitetsmåttet mellan före- och 

eftermätningen tvåsiffriga. Som redan nämnts tidigare försämras BDI-II måttet något för 

en av patienterna (patient nr 15). 
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Beräkningen av gränsvärdet (cut-off-värdet) för att bedöma om förändringar är kliniskt 

signifikanta beskrivs i Jacobsen och Truax, (1991). Fördelningarna av värdena för den 

grupp jag studerat och normalpopulationen övertäcker varandra. Därför har jag valt metod 

c, för att se om några förändringar är kliniskt signifikanta. Eftersom varianserna är olika 

mellan de två jämförda grupperna har jag använt följande formel för att beräkna var cut-

off-gränsen skall dras (Jacobson & Truax, 1991): 

                                        s0M1 + s1M0 
                                 c =      s0 + s1             

 

Enligt denna dras gränsen vid 20,68 poäng på BDI-II.  

För fyra av patienterna sker förändringen från ett mycket gott utgångsläge. Detta gäller 

patienterna nr 1, 6, 10 och 16. Samtliga dessa hade redan före behandlingen BDI-II mått 

som låg under 20,68 poäng. Två patienter hade före behandlingen värden över 20,68 för att 

efter densamma ha värden under denna gräns. För dessa två patienter är förbättringen 

kraftig. 

Tabell 5 Sammanställning av resultat från bedömningskriterier för BDI-II 

BDI-II Sammanställning av resultat från två bedömningskriterier 
 RC-index under 1,96 RC-index över 1,96 
Passerat diagnosgräns Pat nr 6, 7 och 16  Pat nr 1, 3, 4, 10, 11 
Ej passerat 
diagnosgräns 

Pat nr 9, 15 Pat nr 2 

 

Tabell 5 visar att fem av patienterna (patient nr 1, 3, 4, 10 och 11) förbättrats enligt båda 

kriterierna (passerat diagnosgräns och RC-index över 1.96). Tre av patienterna (patient nr 

6, 7 och 16) har förbättrats i klinisk mening genom att de passerat en diagnosgräns, men 

förändringarna är små enligt BDI-II poäng och RC-index. Dessa patienter har från början 

legat nära en diagnostisk gräns. En av patienterna (nr 2) har förändrats statistiskt enligt 

RC-index (BDI-II poängen har förändrats kraftigt), men inte kliniskt (i och med att ingen 

diagnosgräns passerats). De återstående två patienterna (nr 9 och 15) har inte förändrats i 

någon mening. 
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Tabell 6 RC-index för förändringar i ASRS V 1.1 

ASRS-
poäng 

     Beräkningsvillkor/samt 
patientens utveckling 

Reliable 
change 

Cut-off-
värde 

Klinisk 
signifikans 

Pat nr Kön Ålder Före Efter Diff. Beräkningsvillkor: 
Cronbachs Alpha  0,75 
(Taylor et.al. sid 933). 
SD 3,3 (Garnier-
Dykstra et.al. sid 134) 

RC-
index 
över 
1,96 

(b) Inom 2 
SD från 
medelvärdet 
för den 
funktionella 
gruppen dvs. 
mindre än 
10,6  

 

1 K 25 49 32 -17 Förb. Ej pass. diagngr. -4,71   
2 K 50 57 57 0 Oförändrad 0   
3 K 23 44 39 -5 Förb. Ej pass. diagngr. -1,39   
6 K 21 57 56 -1 Förb. Ej pass. diagngr. -0,28   
7 K 41 39 29 -10 Förb. Ej pass. diagngr. -2,77   
11 K 21 40 39 -1 Förb. Ej pass. diagngr. -0.28   
15 K 20 50 44 -6 Förb. Ej pass. diagngr. -1,66   
16 K 31 59 56 -3 Förb. Ej pass. diagngr. -0,83   
4 M 43 61 53 -8 Förb. Ej pass. diagngr. -2,22   
9 M 23 37 46 +9 Förs. Ej pass. diagngr. +2,50   
10 M 33 58 49 -9 Förb. Ej pass. diagngr. -2,50   
Medelv   49,4 44,0      
SD   8,89 9,81      
M 
(normalgrp) 

   4      

SD 
(normalgrp) 

   3,3      

 

Tabell 6 visar förändringarna av totalpoängen på ASRS. Beräkningarna av RC-index tyder 

på att fyra av förändringarna kan vara statistiskt signifikanta. Detta gäller för patienterna nr 

1, 4, 7 och 10. För en av patienterna (nr 9) sker enligt RC-index en påtaglig försämring. 

Eftersom ingen övertäckning finns mellan värdena för den patientgrupp jag studerar och 

normalpopulationen, har jag valt metod b. för att dra cut-off-gränsen. Denna kräver att 

patienternas värden skall ligga under 10,6. Ingen av patienterna passerar denna nivå, dvs. 

ingen av förändringarna är kliniskt signifikanta. Detsamma visas av att ingen förändring 

sker över diagnosgränserna. 

	  Förhållandet	  mellan	  förändringar	  på	  symtom	  respektive	  
välbefinnande	  

Koherenta	  förhållanden	  
Vad som här menas med koherenta förhållanden har att göra med en förväntan på 

resultaten i termer av rimligheten i att ökat välbefinnande och lägre grad av symtom skulle 

följas åt. Det handlar inte om att här mäta någon grad av korrelation utan helt enkelt 

tankegången att om symtom minskar så blir livet rimligtvis för patienten både mer 

hanterbart, mer begripligt om mer kunskap nåddes, och meningsfullhet. Vi kan se att för en 
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del patienter överensstämmer en lägre grad av depression efter behandling med högre 

värde på VAS. När det gäller mätningar med ASRS V 1.1 sker inga kliniskt signifikanta 

förändringar. Några individer har förändrats inom spannet för diagnoskategorin -mycket 

sannolik ADHD.  För några individer har BDI-II värdena ändrats så mycket att de både är 

statistiskt och kliniskt signifikanta (patient nr 1, 3, 4, 10 och 11). Patient nr 4 har hade vid 

start av behandlingen en svår depression men har efter behandlingen en minimal 

depression. Patienten har på VAS förflyttat sig från 1 till 5 poäng. På fråga 2 (Kunskaper 

om ADHD) har patienten ett högt värde och likaså på fråga 3 (Kan bättre kontrollera sin 

ADHD).  

Inkoherenta	  förändringar	  på	  symtom	  respektive	  välbefinnande	  
Det finns några inkoherenta resultat där man kan se att patientens depressionsgrad och 

välbefinnande inte riktigt överensstämmer med det förväntade. Patient nr 10 har vid 

behandlingens början en lindrig depression och efter behandlingen en minimal depression. 

Men patienten har på VAS inte kommit över 5 poäng, vilket är mitt på skalan 0-10 och kan 

tolkas som lågt. Patient nr 7 har vid behandlingens början en svår depression men har efter 

behandling en måttlig depression. Den patienten har gjort en stor förflyttning på VAS (från 

2 till 8 poäng). Patienten har även ett högt värde (4 poäng) på fråga 2 (Kunskaper om 

ADHD) – begriplighet och högt värde (4 poäng) på fråga 3 (Kan hantera sin ADHD) - 

hanterbarhet.  Patient nr 15 befinner sig både före och efter behandlingen inom spannet för 

en måttlig depression. Patientens allmänna välbefinnande enligt VAS har dock ökat från 

2,5 till 5,5 poäng.  Patienten har också hög poäng (4) på fråga 2 men något lägre på fråga 3 

(3 poäng). Patienten har således en hög grad av depression men uppger över skalans mitt 

på VAS. 

Sammanfattning	  av	  förändringar	  
Fyra av patienterna har visat en kliniskt signifikant förbättring av sina depressionssymtom 

mätta med BDI-II. När det gäller ASRS V 1.1 är det fyra av förändringarna som är reliabla. 

För en patient är förändringen reliabel men innebär en försämring av symtom. Ingen 

patient visar klinisk signifikans vad gäller förändringar mätta med ASRS 1.1.  När vi tittar 

på förändringarna genom att använda utvärderingsenkäten, ser vi att 9 patienter förflyttat 

sig på VAS mot ett ökat ”välbefinnande och hälsa”. Det finns några patienter där man 

kunnat förvänta sig en annan förflyttning på VAS på grund av att de befinner sig på en 

lägre eller högre depressionsgrad. Där depression och ”välbefinnande” inte riktigt följer 
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varandra har jag tittat på fråga 2 och 3 betraktat dem i termer av begriplighet och 

hanterbarhet. Om man tolkat frågorna på så sätt får vi en bild av att när patienter, trots hög 

depressionsgrad, upplever sig förbättrade kan det bero på att de uppnått mer begriplighet 

för sina ADHD-symtom och att de har fått strategier för att bättre hantera sin livssituation. 

DISKUSSION	  
I följande avsnitt diskuteras de resultat som lyfts i studien. Detta kommer att ske på 

följande sätt. Först diskuterar jag symtomförändringar vid en tillämpning av Hesslingers 

behandlingsmodell hos patienter med ADHD–diagnos och psykiatrisk samsjuklighet. 

Därefter diskuterar jag runt förändringarnas reliabilitet. Lite kort nämner jag jämförelse 

med Hesslingers studie och slutligen hur förändringar på symtom och förändringar på 

salutogena faktorer förhåller sig till varandra.  

Förändringar	  på	  diagnos	  och	  dess	  reliabilitet	  
Resultatet visar att klinikens behandling gav förbättring avseende depression för 

majoriteten av patienterna mätt med BDI-II. För ADHD-symtomen enligt ASRS V 1.1 

skedde ingen förändring utanför ursprungligt diagnoskriterium ”mycket sannolik ADHD”.  

Majoriteten fick enligt VAS ett ökat ”välbefinnande och hälsa”, ökad begriplighet och 

hanterbarhet såsom det har mätts i denna studie. Behandlingen gav viss symtomlindring 

vad gäller samsjuklighet med depression.  

Fyra av patienterna uppvisar en klinisk signifikans avseende depressionsförbättring. Udda 

och enstaka resultat, som dock är nämnvärda är en reliabel förändring enligt RC-index, 

som dock inte är kliniskt signifikant. En jämförelse mellan RC-index och klinisk 

signifikans ger ett spretigt resultat som beror på att RC-index reagerar på förändringarnas 

siffermässiga storlek men klinisk signifikans handlar om att passera ett cut-off-värde och 

att förändringarna ska vara reliabla. På liknande sätt finns förändringar enligt ASRS V 1.1 

som är statistiskt signifikanta men inte kliniskt signifikanta. Det sker förändringar men 

dessa medför inte att någon passerar cut-off-värdet. Det sker inte heller förflyttningar 

mellan diagnosspannen.  

 

 



	  

	  

24	  

Förändringar	  i	  jämförelse	  med	  Hesslingers	  studie	  
När vi jämför med Hesslingers studie kan vi se att denna studie tenderar att dra åt samma 

håll. Det vill säga att det blir en positiv förändring för patienterna av behandlingen. Vi har 

dock inte nått upp till riktigt så stora förändringar som Hesslinger. Detta kan bero på att vi 

haft ett litet material och ingen kontrollgrupp som genomfört en ADHD-gruppbehandling 

av annat slag. I Hesslingers studie har patienterna haft möjlighet att fråga efter individuella 

sessioner och haft möjlighet till telefonkontakt med terapeuterna vid allvarlig kris. I den 

här studien har patienterna inte haft coacher att vända sig till så som det förespråkas i 

manualen. Inte heller har de erbjudits individuella sessioner emellan gruppens ordinarie 

sessioner. Alla patienter däremot har haft en kontaktansvarig behandlare och psykiatrisk 

akutverksamhet att vända sig till om en kris uppstått.  

Förändringarnas	  konsekvens	  för	  kliniken	  
Man kan se efter behandlingen att flertalet av patienterna i studien har förbättrats och 

förflyttat sig mellan diagnosgränser på BDI-II skalan.  I något fall kan man se att även om 

det finns förändring till det bättre, så kanske inte patienten upplever ett tydligt bättre 

välbefinnande. Detta kan få konsekvenser vid klinikens beslut om fortsatt behandling. 

Patienter med en lindrig depression avslutas och får fortsätta behandling på vårdcentral 

trots ett lågt välbefinnande. En annan patient som har en allvarligare depression men som 

upplever sig må bättre och har ett högt välbefinnande, kanske får vänta med att påbörja 

rehabilitering inriktad mot sysselsättning och arbete. Patienten bedöms ha behov avfortsatt 

behandling på kliniken. 

Inkoherenta	  resultat	  och	  ”som	  man	  frågar	  får	  man	  svar”	  
Som ovan nämnts så föreligger inte alltid följsamhet mellan depressionssymtom och 

”välbefinnande”. Enkäter för symtombeskrivning såsom BDI-II och ASRS V 1.1 mäter de 

symtom och den problematik som patienten upplever sig lida av. Dessa mätinstrument är 

också framtagna för att kunna korreleras mot DSM IV. Vad som inte fångas är de 

salutogena faktorerna. Patienten kan uppleva en större hanterbarhet och begriplighet för 

sina funktionsnedsättningar, vilket också kan ge ökad känsla av sammanhang. Detta kan 

förbises om man inte nyttjar ett mätinstrument som tar sikte på detta. I utvärderingsenkäten 

fångas något som kan tolkas som att det berör en ökad förståelse, acceptans och färdighet 

att hantera sin funktionsnedsättning. Detta har jag sett som känsla av sammanhang. 
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Metodologiska	  överväganden	  
Materialet är litet sett till antal patienter vilket medför att det är svårt att kontrollera 

bakomliggande variablers inverkan på resultatet. Urvalet är helt framtaget utifrån kliniska 

omständigheter och är att betrakta som varken kontrollerat eller randomiserat. Det ger 

därför inte möjlighet till att dra alltför långtgående slutsatser. Materialet är baserat på 

självskattningsinstrument och inga kliniska före- och eftermätningar är gjorda. Det finns 

också en differens vad gäller normalpopulationen där bland annat ålder är en faktor att 

beakta såväl som att de kommer från andra länder än Sverige. En skillnad i klinikens 

behandlingsutformning var att det inte fanns coacher till patienterna såsom beskrivs i 

Hesslingers manual. En fråga som bör lyftas är om sättet att mäta välbefinnande i denna 

studie är av något egentligt värde. Är det rimligt att tänka sig att kunskap om ADHD skulle 

minska? Knappast. Resultat såsom ökad kunskap är föga förvånande. Frågan som kanske 

borde ha ställts är ”Jag har nu mer kunskaper om ADHD som jag har direkt nytta och 

användning av” där svarsalternativ är ”stämmer/stämmer inte….. osv.”  

Likaså kan det ifrågasättas om det är meningsfullt att fråga om hälsa och meningsfullhet, 

när frågan i sig skapar meningsfullhet. Det handlar här dels om Hawthorne-effekten, där 

deltagande i studien, oavsett vad den skulle handlar om, blir meningsfullt, och det ökade 

värdet från fråga 9 till 10 kanske ska förstås som att det till viss del handlar om det 

meningsfulla med att delta i studien, oavsett vad studien riktar sig till. Det andra kan 

rimligtvis ha att göra med vilken kontrast deltagandet får för patienten i jämförelse med 

patientens vardag där denne oftare än andra människor är orsak till irritation och 

missförstånd. Deltagandet utgör en sorts bekräftelse, ett accepterande av ADHD i termer 

av att ha rätt att få hjälp, vilket är raka motsatsen mot irritationen de annars möter. 

Deltagandet i sig kan ses som meningsfullt och hälsosamt, men kommer det att ge 

bestående resultat? 

Förslag	  till	  framtida	  forskning 
För att göra en mer tillförlitlig utvärdering av Hesslingers modell vid kliniken bör man ha 

ett större antal patienter som gått behandlingen. Det bör dessutom finnas en svensk 

referensgrupp (normalgrupp) som är jämförbar. Dessutom en kontrollgrupp som erbjuds en 

annan ADHD behandling för att kunna jämföra med urvalsgruppen. Därtill bör andra 

mätinstrument komplettera utvärderingen för att på bättre sätt fånga den helhetsbild som 

påverkar patienten. En tanke kring utvärdering som sätter behandlingens värde i verkligt 
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nytt perspektiv är om utvärdering skulle göras på patienternas signifikanta andra, deras 

närstående och vänner som finns i deras vardag och som är just de personer som blir 

avbrutna, inte upplever att de blir lyssnade till och så vidare. Det skulle vara, tänker jag, av 

stort värde att familj, vänner och anhöriga är de som fyller i enkäter angående om de 

upplever att det finns en märkbar färdighet hos patienten efter insatsen.  

Personlig	  reflektion 

Det har varit en lång resa för mig som socionom, behandlare och blivande psykoterapeut 

att gå från den interagerande samtalssituationen i min kliniska vardag till att hantera 

statistik och siffror. Vägen har ibland inte bara varit lång utan även mödosam. Men då 

materialet varit litet har jag fått en känsla för individerna bakom siffrorna, vilket hjälpt 

mig. Utan att vara statistiskt signifikant ser jag att det finns något som mäts med 

utvärderingsenkäten som inte skulle kommit fram om man bara använt BDI-II och ASRS 

V 1.1 i utvärderingen. Riktigt vad den fångar kan uttryckas på olika sätt. Det sätt jag valt 

att tolka det som, är en känsla av sammanhang.  Patienterna får en känsla av begriplighet, 

hanterbarhet och en känsla av sammanhang. Jag har lärt mig mycket under den här resan 

och vill inte alls underskatta behovet av att kunna utvärdera om behandlingar ger statistisk 

och klinisk signifikant förändring. Detta är naturligtvis viktigt för klinikens arbete. Sett ur 

patientens perspektiv är det även av betydelse att utvärdera dennes upplevelse av sin 

funktionsnedsättning innan och efter behandling. Här bör användas mätinstrument som 

fångar upp om patienten upplever att denne fått de verktyg och färdigheter som behövs för 

att begripa och hantera sitt liv. Detta skulle såväl patienten som kliniken vinna på. 
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