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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är den vanligaste neuropsykiatriska 

diagnosen bland barn, prevalens ca 5%. ADHD kan skapa en myriad svårigheter som ibland är 

svåra att koppla till kärnsymtomen. Miljö och bemötande är viktiga faktorer. 

 

Syfte: Syftet med följande studie har varit att beskriva hur specialistsjuksköterskan i psykiatrisk 

vård kan anpassa den personcentrerade omvårdnaden för barn och familjer där barn har ADHD. 

 

Metod: Litteraturstudie av tolv kvalitativa artiklar. 

 

Resultat: Tre huvudteman och tre underteman identifierades, 

1)Problem, svårighet och avsaknad med underteman; medicinering, psykosocialt och information.  

2) Insats, stöd och behov 

3) Sjuksköterskeinsats.  

 

Svårigheter kring medicinering, kränkningar och att hitta eftersökt information ses. Behovet av 

struktur, förstående nyckelpersoner och information i ett familjeperspektiv är stort. 

Sjuksköterskeinsatsen är mångfacetterad, den innefattar att fånga upp och  förstå de problem och 

svårigheter patienten upplever, utbilda, förklara och ge saklig information i ett sociokulturellt 

kontext till patient och familj. 

 

Slutsats:  Psykiatrisjuksköterskan måste känna till och respektera varje individs upplevelse av vad 

som är problemskapande. Struktur, förutsägbarhet, kunskap och en förstående omgivning är 

nyckelfaktorer för att skapa god personcentrerad omvårdnad för familjer där barn har ADHD.  

 

Nyckelord: ADHD, barn, familj, personcentrerad vård. 
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ABSTRACT 

 

Background: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) are the most common 

neuropsychiatric diagnose among children with a prevalens of Approx. 5 %. ADHD can cause a 

myriad of problems who sometimes are hard to interlock with the core-symtoms. Context and 

treatment are important factors. 

 

Aim: The aim for this literature study was to describe how the psychiatric nurse can adopt the 

personal-centered care for families and children’s in families when the child lives with ADHD.  

 

Metod: Litteratur rewiew included Twelve qualitative articles. 

 

Result: Three main themes and three sub themes were identified,  

1) Problems, difficulties and lack of, sub themes; medication, psychosocial and information. 

2) Stake, support and needs. 

3) Nursing 

Difficulties regarding medication, insults, and to find demanded information emerged. The need of 

structure, understanding stakeholders and information from a family-centered perspective are major. 

Nursing are multifaceted. It includes to pick up and understand the problems and difficulties the 

patient experience, educate, explain and give substantial information from a sociocultural 

 context to patient and family. 

 

Conclusions: The psychiatric nurse needs to know and respect each patients experience of issues. 

Structure, prediction, knowledge and understanding from stakeholders are key factors when 

establishing god person-centered care for families including child having ADHD. 
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INLEDNING  

ADHD är den vanligaste psykiatriska diagnosen bland barn. Det är en mycket komplex diagnos och 

barnets beteende och mående påverkas av en myriad faktorer som kan vara svåra att förstå. Som 

blivande specialistsjuksköterska inom psykiatri ville jag fördjupa min kunskap i hur ett barn 

upplever sin ADHD och vad de familjer som har ett barn med ADHD behöver för stöd när de möter 

mig i rollen som specialistsjuksköterska. Rätt bemötande av förstående vuxna i rätt miljö kan göra 

skillnaden mellan kaotiskt misslyckande eller sprudlande glädje för dessa barn. 

 

BAKGRUND 

ADHD och tre kärnsymtom 

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som 

enligt det dominerande kunskapsläget anses vara biologiskt betingat av medfödd sårbarhet 

(Michaelsson, 2013). Det finns faktorer som predisponerar för ADHD. Ärftlighet är en av dessa 

faktorer. Av barnen som har ADHD har 75 % en släkting som har samma funktionsnedsättning. 

Prematur födsel och ogynnsamma graviditetsförutsättningar är andra faktorer som predisponerar 

ADHD (APA 2009). Även uppväxtmiljön är en faktor som är viktig för hur funktionsnedsättningen 

kommer att ta sig uttryck och hur mycket problem det kommer att skapa för individen 

(Socialstyrelsen, 2010). En välfungerande familj är ett stort stöd och kan bidra till minskad stress 

och ökat välbefinnande för barn (Kirkevold & Stromsnes, 2003) Globalt är förekomsten av ADHD 

hos skolungdomar mellan 1 och 20 % Den stora variationen förklaras med hur olika samhällen och 

kulturer ser på och diagnostiserar ADHD (Polanczyk, Horta, Biederman & Rohde, 2007). Bland 

skolungdomar i samhällskonstruktioner som liknar Sveriges beräknas ca 5 % av befolkningen ha 

ADHD, vilket gör det till den vanligaste psykiska diagnosen bland barn (Singh, 2011).  

Uppmärksamhetsproblem är ett av de tre kärnsymtomen i ADHD (Betz, 2006; Shattell, Barlett &  

Rowe, 2008). Den som har ADHD störs mycket lättare av saker som händer i omgivningen än 

jämnåriga, har svårt att komma ihåg vad de höll på med innan de blev störda och har svårigheter att 

återuppta arbetet eller leken där de var. Många har svårt att starta upp saker, trots att de vill. Vissa 

har störst problematik inom uppmärksamhetsområdet. Detta yttra sig i dagdrömmande och 

upplevelse att vara helt i sin egen värld. Denna variant av ADHD kalls attention deficit disorder, 

ADD (Socialstyrelsen, 2004) eller ADHD huvudsakligen ouppmärksam form enligt DSM-5.  

Impulsivitet är det andra kärnsymtomet (Betz, 2006; Shattell, Barlett & Rowe, 2008), barn som har 

ADHD styrs till stor del av impulsen i stunden. De reflekterar inte över vad som blir bäst i längden 

innan de agerar. De blir fort otåliga och har svårt att vänta på sin tur vid turtagning. Denna 
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impulsivitet leder till att de utsätter sig för farliga situationer och är mer frekvent inblandade i 

olyckor. Barn med ADHD har svårt att lära av sina misstag då många handlingar utförs efter den 

direkta impulsen. Dessa barn förstår mer sällan än andra jämnåriga barn varför de blivit arga eller 

hamnat i bråk, då handlingen kommit innan tanken. Mycket stöd från vuxna behövs, som lugnt och 

tydligt förklarar sambandet i det som hänt (Socialstyrelsen, 2010). Barn som kommer från en miljö 

med knappa ekonomiska- och sociala resurser har oftare ett aggressivt beteende (Singh, 2011).  

Hyperaktivitet är det tredje kärnsymtomet (Betz, 2006, Shattell, Barlett & Rowe, 2008). Barn med 

ADHD som har en uttalad överaktivitet rör sig mer än andra. Bland de yngre ser man att de klättrar, 

springer och hoppar mer än jämnåriga. Svårigheter att sitta still på en stol och ständigt plockande 

med småsaker och är andra typiska beteenden. I ungdomsåren kan denna överaktivitet minska i 

beskådarens ögon men kan finnas kvar i form av en känsla av rastlöshet eller oro i kroppen. Graden 

av hyperaktivitet kan variera beroende på situation. Dessa barn vill ofta ständigt ha nya spännande 

utmaningar och full fart (Socialstyrelsen, 2010). 

 

ADHD är mer än kärnsymtomen 

Tidigare lades stor vikt vid att beskriva hur barn med ADHD agerade och vad de rent praktiskt 

gjorde. De senare åren har en större vikt i forskningen lagts på bakomliggande faktorer, barn med 

ADHD tänker och reagerar annorlunda än andra barn. Brown (2014) har studerat känslohanteringen 

hos barn och vuxna med ADHD. Han belyser att känslohanteringen är en minst lika viktig del för 

att kunna förstå och vägleda någon med ADHD till ett mer fungerande liv. Alla människor är till 

viss del styrda av känslor, både medvetna och omedvetna känslor, de som har ADHD styrs till 

större del än andra av dessa känslor. Intresse kan ses som en känsla, om intresset når upp till 

passionerat intresse. Vid passionerat intresse kan ofta någon med ADHD både starta upp en uppgift 

och hålla kvar koncentrationen, vilket kan missuppfattas som att de kan bara de vill. Ett barn som 

har ADHD utmanar sin omgivning med sitt krävande beteende. Problematiken ADHD ger beskrivs 

som att leva i en förvirrande röra som leder till konflikter (Kileda, Wright & Davies, 2011). Travell 

& Wisser (2007) tar upp ett barns beskrivning av att leva med ADHD, där ett inre driv att göra 

tokigheter finns, ett driv som inte går att stoppa, fast de vill, och vet att det kommer att leda till att 

de råkar illa ut. De nämner även att det ibland är svårt att koppla ADHD till kärnsymtomen. Dessa 

barn har svårigheter att utveckla och behålla djupare kamratrelationer och svårigheter att utveckla 

meningsfulla intressen (Socialstyrelsen, 2010). Barn med ADHD har lägre livskvalitet än barn utan 

neuropsykiatrisk diagnos (Danckaerts, et al., 2010,  Klassen, Miller & Fine, 2004) och drabbas ofta 

av ångest och depressioner (Klassen, Miller & Fine, 2004, Bets, 2006). Barn som har ADHD är 

särskilt sårbara då de ofta upplever att de är annorlunda och missförstådda, hamnar i bråk och 
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kaotiska situationer (Shattell, Barlett & Rowe, 2008). Beteendeproblem som leder till skrik, bråk, 

och aggressionsutbrott är vanligt (Travell & Visser, 2006).  Upp till hälften av barnen med ADHD 

har även trotssydrom (Socialstyrelsen, 2010). Uppförandestörningar och dåligt självförtroende är 

överrepresenterat bland barn och ungdomar med ADHD ( Harstad, 2014) I våra fängelser, bland 

hemlösa och missbrukare har många en ADHD diagnos. Hälften av de grövsta våldsbrottslingarna i 

landet har en ADHD diagnos från barndomen (Hagnell, 2006) och var tredje patient med 

drogmissbruk har eller har haft en ADHD diagnos (Modigh, Berggren & Sehlin, 1998). 

 

Diagnostik och behandling  

ADHD är en deskriptiv diagnos och det finns inga biologiska markörer som kan kontrolleras. Det 

finns inte något enskilt instrument som är tillräckligt för att ställa en ADHD diagnos, det krävs ett 

flertal undersökningar, noggrann anamnes och en bred multidisciplinär kunskap. Lange (2010) 

påtalar att det är svårt med exakt diagnostisering av ADHD då inget av kärnsymtomen är unikt för 

ADHD och att brytvärdet för när en svaghet når upp till diagnoskriterium är diffust. 

Diagnostiseringsinstrumenten som finns behöver undersökas ytterligare för att ge klarhet i deras 

styrkor och svagheter, ingen golden standard för vad som skall ingå i en ADHD utredning finns 

idag. (SBU, 2013).  

 

Diagnostiseringen och läkemedelsbehandling av ADHD har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren. 

År 2006 var det 1,64 % män i åldern 10 – 17 år som fick metylfenidat förskrivet. År 2013 var det 

4,31 % i denna grupp. I åldersspannet 5-64 år, både män och kvinnor var förskrivningen av 

metylfenidat ca 1,1 % (socialstyrelsen, 2014). Michaelsson (2012) påtalar att en ökning av antalet 

diagnostiserade fall betyder att man hittar fler fall, inte nödvändigtvis att ohälsan har ökat. Tidig 

och adekvat diagnostik är viktig för att öka förståelsen, både för individen och de i omgivningen. 

Förståelse ses som en viktig del i behandlingsledet. Det finns god evidens för att läkemedel så som 

centralstimulantia och atomoxetin har god symtomlindrande effekt på kärnsymtomen vid 

korttidsbehandling. Vid långtidsbehandling finns inte lika god och entydig evidens (SBU, 2013). 

Travell & Visser (2007) menar att medicinering kan skapa ett fönster av möjligheter”, med detta 

menar de att man med medicinering kan ge ett tidsintervall där miljön kan struktureras upp, rutiner 

och handlingsplaner kan utformas och tränas in. Individen kan med hjälp av detta fungera bättre och 

får lyckas oftare, och en positiv utvecklingsspiral kan påbörjas.  

 

Under förskoleåren och de tidiga skolåren är det viktigt att rikta hjälp och information till föräldrar, 

lärare, fritidsledare, tränare och andra nyckelpersoner i omgivningen. Det är viktigt att de förstår 
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hur barnet fungerar så att de kan möta upp och hjälpa barnet att utvecklas utifrån sina 

förutsättningar. I kontakten med patient- och anhöriga har specialistsjuksköterskan en viktig men 

ännu inte självklar roll (Betz, 2006). Enligt Wiklund (2014, s. 86) belyser Svedberg, Arvidsson, 

Svensson & Hansson att allians, delaktighet, inflytande, utbildning och praktiskt stöd är de centrala 

delarna i hälsofrämjande psykiatrisk omvårdnad. Socialstyrelsen (2010) beskriver att insatserna i 

första hand skall vara riktade mot att skapa förhållanden så att barnet fungerar optimalt och att deras 

svårigheter och beteenden inte leder till ytterligare problem. Förutsägbarhet, tydlighet, lugn, en 

tydlig koppling till en vuxen och möjlighet till avskärmning och lugn är viktiga miljöfaktorer. Att 

ha lagom höga förväntningar som är anpassade för individen och att ge positiv förstärkning på 

önskvärda beteenden är insatser som ses som behandling av ADHD (ibid.) .  

 

Det finns idag ett stort antal ickefarmakologiska interventioner som används i syfte att lindra 

symtomen och få vardagen att fungera bättre för barn med ADHD. Allt ifrån olika terapimetoder till 

specialkoster. Evidensen för dessa är dock inte säkerställda för barn med ADHD som grupp. Det är 

av stor vikt att se till individens behov för att rätt insatser skall kunna sättas in, (SBU, 2013). Barn 

med ADHD är en mycket hetrogen grupp (Singh, 2011). Om dessa barn inte får rätt hjälp löper 

större risk att inte få avgångsbetyg i grundskolan, och därmed hamna i ett socialt utanförskap (SBU, 

2013). 

 

Psykiatrisjuksköterskans profession  

Enligt ICN:s etiska kod (2012) har sjuksköterskan fyra ansvarsområden, främja hälsa, förebygga 

sjukdomar, återställa hälsa, och lindra lidande. Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor 

(2014) menar att psykiatrisjuksköterskan ansvarar för att patientens perspektiv skall beaktas. Ett 

personcentrerat förhållningssätt förespråkas, där patienten och närståendes erfarenheter, behov och 

mål skall vägas in i vården. Närstående och patientens behov av stöd, och information skall 

identifieras och tillgodoses. 

 

Personcentrerad omvårdnad   

Personcentrerad omvårdnad är ett begrepp som används flitigt inom vården idag, det är dock inte 

helt entydigt vad som menas med begreppet. Enligt Mc Cormack & Mc Cance (2010) består 

personcentrerad omvårdnad av fyra hörnstenar, dessa är 1) Kompetens, Social och professionell. 2) 

Miljön, där den psykosociala miljön som skapas mellan patienten, dess närstående och andra 

vårdgivare inkluderas. 3) Personcentrerade processer, där patientens värderingar sätts i fokus och 
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patienten göres delaktig i beslut. Den slutliga fjärde hörnstenen består av det förväntade resultatet. 

Patienten skall känna sig nöjd och delaktig i vården. Bowlby (2010) menar att föräldrarnas beteende 

är avgörande för nästa generations psykiska hälsa. Kirkevold & Stromsnes (2002) påtalar att en 

välfungerande familj kan vara en stor resurs och att en dysfunktionell familj kan påverka individen 

negativt. En välfungerande familj kan fungera som en buffert mot stress och förebygga sjukdom för 

individen. Firmin & Phillips (2009) Belyser att när ett barn har ADHD påverkas hela familjen. Barn 

med ADHD har ett ökat behov av struktur och rutiner. Föräldrar väljer oftast att förändra sin livsstil 

för att tillgodose detta behov, denna förändring appliceras på hela familjen. Familjen ses som en 

helhet där varje familjemedlem har sin roll som en del i ett större system. Larsen, Hall-Lord & 

Hedelin (2011) påtalar att föräldraskapet till ett barn med ADHD är både komplext och intensivt, 

men även belönande. De ser en bestående kontakt med föräldrarna som en viktig del i ADHD 

vården och betonar att familjecentrerad vård är nödvändig. Jackson & Peters (2008) belyser att en 

viktig del i behandlingen av ADHD handlar om att utbilda och informera familjen och 

nyckelpersoner kring dem. Singh, Kendall, Taylor, Mears, Hollis, Batty & Keenan (2010) menar att 

man ofta inte tar barns erfarenhet av specifika behandlingar i beaktan i den grad man borde, varför 

förförfattaren av denna litteraturstudie vill belysa vikten av att inkludera såväl barnens upplevelse 

som deras nyckelpersoner i omvårdnaden, vilket är helt förenligt med personcentrerad omvårdnad. 

Wiklund-Gustin (2014) påtalar vikten av att se till personens livssammanhang när man tänker 

personcentrerad omvårdnad. Att ur ett expert perspektiv se vad som är bäst för personen och 

därifrån stödja personens resurser att själv forma sitt liv efter detta på ett respektfullt vis. Utifrån 

dessa tankar kring personcentrerad omvårdnad menar uppsatsförfattaren att familjen ingår i barnets 

personcentrerade omvårdnad. 

 

Problemformulering 

ADHD är den vanligaste psykiska diagnosen bland barn med cirka 5 % som diagnosfrekvens och 

ger en komplex problembild med sänkt livskvalitet. Personer som har ADHD är predisponerade för 

exempelvis nedstämdhet, drogmissbruk och uppförandestörning. Hälften av de grövsta 

våldsbrottslingarna i landet har en ADHD diagnos från barndomen. ADHD skapar stora utmaningar 

både för individen, familjen och för samhället. Först när vi har kunskap vad barn med ADHD och 

deras familjer upplever som problemskapande kan vi börja forma den personcentrerade 

omvårdnaden kring dem. Uppsatsförfattaren anser det därför vara av vikt att belysa vad som är 

problemskapande och vad sjuksköterskan bör kunna för att kunna skapa den personcentrerade 

omvårdnaden kring familjer där barn har ADHD. Som specialistutbildad sjuksköterska i psykiatrisk 
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vård kan vi därigenom få en bättre handlingsberedskap för dessa barn och deras familjer inom den 

psykiatriska omvårdnaden.  

 

Syfte 

Syftet med följande studie har varit att beskriva hur specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård kan 

anpassa den personcentrerade omvårdnaden för barn och familjer där ett barn har ADHD. 

 

Definition av centrala begrepp 

Med barn avses i denna studie individer under 18 år (Barnkonventionen 2014). 

Familj avser i denna studie, ”Familj är det som den enskilda individen definierar som familj” enligt 

definition av Wright & Leaheys, (1994) (s.40), citerad i Kirkevold & Stromsnes (2002). 

Med nyckelpersoner avses i denna studie de viktiga och betydelsefulla personer som finns i 

individens närhet. Dessa kan vara föräldrar, tränare, lärare, grannar, släktingar eller vänner. Det som 

i engelskspråkig litteratur benämns som stakeholders. 

 

METOD 

Design 

Uppsatsen designades som en litteraturöversikt och analyserades enligt en sammanställning för 

litteraturöversikter inspirerat av Friberg (2012).   

 

Urval av litteratur 

Databaser 

Sökning gjordes först i Psych INFO. De artiklar som hittades var till största delen riktade mot 

skolsituationen och lärare eller hade väldigt specifika syften som inte stämde in på syftet med denna 

litteraturöversikt. En handfull artiklar som var intressanta fanns, de visade sig dock vid granskning 

att flertalet var publicerade i populärvetenskapliga tidskrifter och inte var av god kvalitet enligt 

kvalitetsgranskningsmallen. Ett fåtal artiklar som bedömdes vara relevanta för denna litteraturstudie 

och hålla tillräcklig kvalitet kom även upp vid en senare sökning i CHINAL. Övergripande 

sökningar gjordes på PubMed, dessa resulterade övervägande av studier med medicinsk karaktär, 

och inte omvårdnadsperspektivet och upplevelsen, varför PubMed uteslöts ur denna 
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litteraturöversikt. Vid sökning på CHINAL hittades 13 artiklar som bedömdes matcha 

inklusionskriterierna och vara relevanta för denna litteraturstudie. Dessa 13 artiklar gav olika 

infallsvinklar som kan tillföra specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård kunskap om hur hen kan 

anpassa den personcentrerade omvårdnaden för barn och familjer där ett barn har ADHD. 

 

 

Urval 

En tidsperiod från 2005-2014 valdes för att nå aktuell forskning. Litteratursökningen gjordes i 

databasen CHINAL då denna är inriktad på omvårdnad och bäst täcker av den psykiatriska vården.  

Vid samtliga sökningar sattes Abstract avliable, publiceringsdatum 2005 eller senare, peer reviewed 

och publicerade på engelska. Samtliga sökningar innehöll ADHD.  Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder gav samma resultat vid sökning varför endast ADHD användes. Trunkering* har använts 

på vissa sökord för att få med olika ändelser av sökorden. Den booleska operatoren AND (Forsberg 

& Wengström 2013) användes vid slutgiltig litteratursökning.  ADHD har kombinerats med 

sökorden Empirical Study, Focus Group Interview och qualitative methods för att komma åt 

kvalitativa studier. Sökning ur perspektivet hur det är att leva med ADHD har gjorts, då användes 

sökorden: Self esteem, social functioning, perception*, life, live, experience*, Stigma, Problems 

och Issue i olika kombinationer med ADHD. Personcentrerad omvårdnad hittades inte som Mesh 

term eller CHINAL headings, varför fritextsökning gjordes på person-cent* care och patient-center* 

care. För att få ett omvårdnadsperspektiv på studien söktes även på orden: Nurse* och Care*.  

Dessa kombinerades med ADHD och de övriga sökorden. För att täcka in ett familjeperspektiv 

användes även sökordet family och parent*. På sökningen ADHD AND parent* gjordes tillägget 

qualitative, då antalet träffar utan detta var över 550 st. I de andra sökningarna ansågs antalet träffar 

vara hanterbara och samtliga abstracts lästes, de som inte var av kvalitativ ansats eller inte uppfyllde 

inklusionskriterierna sorterades bort manuellt. Endast slutgiltig sökning och enstaka exempel 

redovisas. Totalt har dessa olika sökord kombinerats på många olika sätt innan de slutgiltiga 

sökningarna gjordes. De artiklar som sorterats ut till granskning lästes i sin helhet. De som 

motsvarade inklusionskriterierna granskades enligt högskolan Dalarnas modifierade version av 

William, Stolts och Bahtsevani, (2006) och Forsberg & Wengström, (2008), bilaga (1) och 

sammanfattades i en artikelöversikt.  

 

Inklusionskriterier: Artiklar skrivna på engelska och peer-reviewed gransakde . För att nå aktuell 

forskning begränsades sökningen till 2005 – 2015 d v s under en tioårsperiod. Artiklarna ska ha 

klarat kvalitetsgranskningen och beröra individens eller familjens upplevelse, dilemman och 

konsekvenser samt omvårdnadsbehov relaterat till ADHD.   
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Exklusionskriterier: De artiklar som inte svarade upp mot studiens syfte samt inklusionskriterierna.  

 

Tabell 1. Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och utvalda artiklar 

Databas  

 

Sökord  

 

Antal 

träffar 

Lästa 

Abstacts 

Granskade artiklar Inkluderade artiklar 

Chinal ADHD  3764    

 ADHD AND Care* 319 319 12 1 

 ADHD AND Nurs* 41 41 1 1 

 ADHD AND 

Experience* 

140 140 14 5  

 ADHD AND 

perception* 

82 82 8 0 inkluderade, 2 

dubbletter från 

experience* 

 ADHD AND 

parent*  

558    

 

 ADHD AND 

parent* AND 

qualitative 

27 27 7 0 inkluderade, 2 

dubbletter, från 

experience* & 2 

från perception. 

 ADHD AND life 172 172 5 2 

 ADHD AND family 265 265 15 3 inkluderade, +2 

dubbletter från 

experience*)  

     Totalt 12st 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet  

Artiklarna har granskats enligt den modifierade granskningsmallen utifrån Stolts & Bahtsevani 

(2006) och Forsberg & Wengström (2008), bilaga 2, (granskningsmall). De artiklar som fått =>22 

poäng bedöms ha hög kvalitet, 21-19 poäng ses som medel, under 19 poäng ses som låg kvalitet. En 

artikel hade låg kvalitet vid kvalitetsgranskningen, denna uteslöts ur studien. Poängsättning av 

kvalitetsgranskning ses i bilaga 1, (Artikelöversikt). 
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Tillvägagångssätt 

Tankeprocessen Friberg (2012) beskriver användes under arbetets gång. Ett problemområde 

identifierades, detta var: Vilket stöd behöver barn med ADHD och deras familj? Den egentliga 

litteratursökningen gjordes. Artiklar som föll inom inklusionskriterierna inkluderades och 

genomlästes ett flertal gånger för att få god förståelse för dem. Då avsikten med detta arbete var att 

göra en litteraturöversikt har ingen metaanalys gjorts. Artiklarna som inkluderades jämfördes mot 

varandra, likheter och skillnader söktes. Tre rubriker skapades där fynden presenteras. Fynden 

diskuteras i resultatdiskussionen och de huvudfynd som gjorts presenteras under slutsats. 

 

Analys 

Forsberg & Wengström (2013) påtalar att analys vid en litteraturstudie handlar om att dela upp det 

undersökta fenomenet i teman. Författaren till denna studie har sett tre områden utkristalliserats vid 

läsning av artiklarna ur perspektivet personcentrerad omvårdnad och valt att dela upp det 

undersökta fenomenet i tre teman. Då artiklarna som hittats i sökningen var tämligen heterogena i 

urval och ingen var direkt riktad att utforska sjuksköterskans insatser skapades först rubriken 

sjuksköterskeinsats, för att samla de nämnda insatserna. Det gavs mycket information i artiklarna 

om vad som sågs som problematiskt för barnen och deras familjer, dessa sammanfattades till en 

början som minus. Vid en genomgång av dessa minus framgick att samtliga inehöll, problem, 

svårighet och avsaknad av något, varför detta valdes som det andra huvudtemat.  Vid en närmare 

granskning av detta huvudtema sågs tre tydliga typer av problemområden, dessa var: Medicinering, 

psykosocialt och information.  Dessa bildade underteman. Artiklarna innehöll även insatser som 

skulle vara möjliga för specialistsjuksköterskan i psykiatri att utföra, men som inte omnämndes som 

sjuksköterskeinsatser. Dessa insatser samlades till en början under rubriken plus. När dessa 

sammanställts framgick det gemensamma temat: Insats, stöd och behov. Detta sattes som det tredje 

huvudtemat 

Forskningsetiska aspekter 

Henricson (2012) menar att forskningsetik i Sverige regleras av två lagar, Lag om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS, 2003; 2008) och Personuppgiftslagen (1998:204) Då detta är 

en litteraturöversikt bedöms den inte beröra något av dessa lagrum, således bedöms inget tillstånd 

från etiska kommittén vara nödvändigt. Artiklarna som inkluderats i studien har genomgått peer-

reviwed granskning innan publicering, vilket indikerar att de inte haft någon forskningsetisk 

problematik. Denna litteraturstudie avser att följa god vetenskaplig sed, samtliga artiklar som föll 
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inom inklusionskriterierna har presenterats och författaren ämnar spara artiklarna i 10 år (Forsberg 

& Wengström, 2012).  

 

RESULTAT 

Analysen baseras på 12 artiklar. Av dessa är samtliga kvalitativa med olika metoder. Artiklarna 

representerar USA (n=6), England (n=3), Kina (n=1), Norge (n=1) samt en studie där land ej 

specificeras. Tre teman och tre undertema till det första temat presenteras som betydelsefulla för 

studiens syfte. 

 1)Problem, svårighet och avsaknad med underteman; medicinering, psykosocialt och information.  

2) Insats, stöd och behov  

3) Sjuksköterskeinsats.  

 

Problem, svårighet och avsaknad  

Medicinering 

Jackson & Peters (2008) påtalar att beslutet att medicinera barn som har ADHD upplevs svårt och 

övervägs noggrant av mödrarna. Mödrarna är mycket måna om att göra det bästa för sina barn. 

Vissa mödrar kände sig pressade av sjukvårdspersonal och lärare att påbörja medicinering. Flera såg 

medicinering som en sista utväg, om inte andra interventioner fungerade tillfredställande. Mödrarna 

upplevde att de fick olika och otydlig information om orsaken till ADHD, och vilka 

behandlingsalternativ som fanns. Singh et al. (2010) menar att många av barnen tyckte att det var 

irriterande att behöva ta medicin. Hansen & Hansen (2006) lyfte fram att medicineringen ses som 

en balansgång mellan positiva och negativa effekter. Föräldrarna uttryckte en oro för 

långtidseffekterna av medicinering. Singh et.al. (2010) påtalade att barnen inte uttryckte någon stark 

oro över att ta medicin, men de tyckte att det var irriterande att behöva medicin för att fungera. 

Barnen görs inte delaktiga i sin behandling i den mån de borde. Endast ett fåtal barn hade provat 

icke medicinska insatser som de upplevt vara till hjälp.  

 

Psykosocialt 

Jackson & Peters (2008) menar att den negativa bild som spridits i massmedia om 

centralstimulantia var en faktor som var svår för föräldrarna att hantera. De fick försvara sitt beslut 

att medicinera, eller inte då nyckelpersoner hade starka åsikter om både ADHD som diagnos och 

medicinering. Även Moen, Hall-Lord & Hedelin (2011) menar att föräldrar till barn med ADHD 



 

 
 

15 

kände sig ifrågasatta av sjukvårdspersonal och människor i deras sociala nätverk. Ho, Chien & 

Wang (2011) belyser att föräldrarna till barn med ADHD får en roll som vårdgivare till sina barn. 

Gallichan & Curle (2008) menar att det social kontextet har en mycket stor inverkan på barn med 

ADHD, det är stor diskrepans i den naturliga vardagsmiljön mot den miljö de skulle behöva för att 

fungera optimalt. Perry, Hatton & Kendall (2005) beskriver att det i latinokulturen finns en 

skuldkänsla hos föräldrarna till barn med ADHD, då ett korrekt uppförande och respekt är mycket 

viktigt i denna kultur. Singh et.al. (2010) menar att kompisar till barnen tyckte att de blev mindre 

crazy och impulsiva, detta var ingenting de medicinerade barnen saknade. Firmin & Philips (2009) 

menar att morgon och eftermiddag är de tidpunkter som är mest problemskapande. 

 

Information 

Jackson & Peters (2008) påtalar att föräldrarna uttryckte en svårighet att hitta korrekt och saklig 

information kring medicineringen och andra behandlingsalternativ. Jackson & Peters (2008) påtalar 

att mödrarna upplevde att de fick olika och otydlig information om orsaken till ADHD, och vilka 

behandlingsalternativ som finns. Ho, Chien & Wang (2011) påpekade att sjukvården måste ta 

hänsyn till föräldrarnas utbildningsnivå och ge korrekt information om ADHD samt kunskap i 

hanteringen av den, för att minska vårdbördan för föräldrarna. Moen, Hall-Lord & Hedelin (2011) 

beskriver att det är viktigt att informera och utbilda både modern och fadern för att båda skall ha en 

likvärdig förståelse för barnets behov. Perry, Hatton & Kendall (2005) menar att man kan behöva 

informera hela utökade familjen, (mor och farföräldrar, släktingar m.m.) för att öka förståelsen för 

vad ADHD ger för symtom i vardagen. 

Insats, stöd och behov 

Firmin & Philips (2009) beskriver att familjer där ett barn har ADHD har ett behov av att ha en 

pulserande familjeinblandning samt en hög nivå av rutiner och struktur. Hela familjen förändrade 

sin struktur utifrån barnet med dessa behov. Familjemedlemmarna sågs inte som individer, utan 

som en större struktur där varje familjemedlem hade sin roll i ett större system. Firmin & Philips 

(2009) menar att familjer med barn som har ADHD har god förståelse för sina barns behov, de gör 

ofta proaktiva förändringar för att tillgodose sina barns behov. Gallichan & Curle (2008) påtalar att 

dessa barn behöver nyckelpersoner som accepterar och värderar deras sätt att vara. En öppen och 

flexibel grundsyn kan hjälpa barn med ADHD att känna sig kompetenta, motiverade och få ett ökat 

självförtroende. Moen, Hall-Lord & Hedelin (2011) påtalar att familje-centrerad hjälp är essentiellt. 

Jackson & Peters (2008) menar att föräldrarna har ett behov av att någon kunnig bolla tankar och 

funderingar kring behandlingsalternativ och medicinering med dem. Perry, Hatton & Kendall 

(2005) belyser att barn med ADHD måste mötas med förståelse för deras kulturella bakgrund och 
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sociala förväntningar. Kendall et al. (2005) beskriver att det finns ett behov av riktade specifika 

insatser just för varje familjs behov. Att insatsen matchas mot varje familjs behov är av stor vikt. 

 

Kileda, Wright & Davies (2011) menar att barnen blir översvämmade av svårigheter och känner sig 

dåliga. De behöver hjälp av vuxna för att processa dessa tankar. Om de vuxna inte klarar av detta 

ger det resultat i barnen affektreglering. Föräldrarna måste utbildas och stöttas i detta. Kileda, 

Wright & Davies (2011) beskriver att Barnen med ADHD behöver hjälp att sortera och få ordning 

på vardagsproblem som annars blir för komplexa. Kileda, Wright & Davies (2011) belyser vikten 

av att barn med ADHD får hjälp att se över hur väl de har koll på sina svårigheter. Hansen & 

Hansen (2006) och Gallichan & Curle (2008) menar att dessa barn har ett behov av stöd från vuxna 

att lära sig strategier för att hantera vardagen. Meaux, Green & Brousad (2008) belyser behovet av 

att få insikt om hur ADHD fungerar, vikten av att klara av livet och att tillvarata den hjälp som 

finns. Barlett, Rowe & Shattell (2010) menar att dessa barn behöver stöd med aktiva lärande 

strategier och hjälp att hålla fokus samt intresse uppe.  

 

Sjuksköterskeinsats 

Jackson & Peters (2008) beskriver att det är av stor vikt att mödrar får uttrycka sina känslor av 

ambivalens inför att medicinera sina barn. Sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller att ge 

aktuell och korrekt information om ADHD och dess behandlingsalternativ till föräldrar. 

Sjuksköterskan som möter dessa föräldrar måste reflektera över sina egna tankar och värderingar, 

då dessa tankar lätt överförs till föräldrarna. Ho, Chien & Wang (2011) belyser vikten av att se 

föräldrarnas roll som vårdgivare till sina barn. Sjuksköterskan är den som bäst kan identifiera och 

förstå föräldrarnas situation, känslor och motiv.  

 

Perry, Hatton & Kendall (2005) menar det finns ett behov av sjuksköterskeinsatser för att lindra 

skuld och stigmatisering. Information om orsaker till ADHD, råd och information om behandling av 

ADHD samt psykoterapi nämns som sjuksköterskeinsatser som rekommenderas. Barlett, Rowe & 

Shattell (2010) påtalar att sjuksköterskan bör lära ut strategier för ett aktivt lärande då detta uppges 

som det som varit mest hjälpsamt för dess barn. Perry, Hatton & Kendall (2005) belyser att inom 

latinokulturen vill föräldrarna ha expertråd och litar inte till sin egen föräldraförmåga, trots att den 

finns. Moen, Hall-Lord & Hedelin (2011) påtalar att det är viktigt att sjuksköterskan bibehåller en 

dialog med föräldrarna. Sjuksköterskan måste känna till familjens situation och vara uppmärksam 

för dess behov. Båda föräldrarna måste inkluderas och få likvärdig förståelse för sitt barn. Perry, 
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Hatton & Kendall (2005) menar att föräldrarna kan behöva hjälp att navigera i sjukvårds- och 

skolsystemet, då det finnas språkliga och kulturella barriärer.  

 

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Problem, svårighet och avsaknad. 

Medicinering är ett område som upplevs känsligt och svårt av föräldrarna. Oro för 

långtidskonsekvenserna ses. Psykosociala faktorer spelar stor roll för föräldrarna. Massmedias bild 

av medicinering av ADHD spelar roll  i föräldrarnas beslut kring medicinering och leder till kritik 

från nyckelpersoner. Miljön kring barnen med ADHD är viktig. Information till båda föräldrarna, 

helst även nyckelpersonerna för barnet med ADHD är av stor vikt. Föräldrarna upplever det svårt 

att hitta den information de söker. 

 

Insats, stöd och behov 

En samtalskontakt som förstår barnets och familjens problematik ses som en viktig insats.  

Vilka insatser som behövs varierar mycket men behovet är stort. Hela familjen behöver stöd, stöd 

riktat mot familjen gagnar barnet. Barnen behöver hjälp att strukturera vardagen, se och lösa 

problem. Familjer där barn har ADHD har ett behov av stark struktur och mycket information.  

 

Sjuksköterskeinsats 

Personcentrerad information och utbildning är en viktig del av sjuksköterskans jobb med dessa 

familjer. Information kring olika behandlingsalternativ, läkemedlens verkan och biverkan, hur 

ADHD fungerar, skuld och stigmatisering och strategier för lärande nämns som viktiga insatser från 

sjuksköterskan. För att nå fram med dessa insatser är en bibehållen dialog med familjen och god 

vetskap om deras livssituation nödvändig. 

Resultatdiskussion 

Moen et al. (2011) påtalar att deras forskning är den första av sitt slag, Singh et al. menar att de 

fyller ett kunskapshål när de utforskar hur unga upplever medicinering med centralstimulantia. 

Även Hansen & Hansen 2006 belyser att det bara skrapats på ytan när det gäller föräldrars 

upplevelser av att leva med barn som har ADHD och de dilemman de ställs inför. Det finns ett 

behov av ytterligare forskning inom området. Samtliga artiklar tar upp familjen eller barnens sociala 
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kontext  i någon form och alla påtalar hur viktig den del just de de belyser är. Alla artiklarna har 

olika infallsvinkel, olika urvalskriterier eller olika utgångspunkter för intervjuerna. Ett resultat i 

denna litteraturstudie är att familjen och nyckelpersonerna är mycket viktiga för barn med ADHD, 

vilket beskrivs på olika sätt i flertalet av artiklarna.  

 

Jackson & Peters (2008) menar att en viktig del i behandlingen av ADHD handlar om att utbilda 

och informera familjen och nyckelpersoner kring dem, enligt Moen, Hall-Lord & Hedelin (2011) är 

familje-centrerad hjälp är essentiellt. Detta är i samklang med Kirkevold & Stromsnes (2002) som 

menar att en välfungerande familj kan fungera som en buffert mot stress och förebygga sjukdom för 

individen, även Bowlby (2010) belyser att föräldrarnas beteende är avgörande för nästa generations 

psykiska hälsa. Resultatet påvisar vikten av utbildning till nyckelpersoner kring barn med ADHD. 

Kileda, Wright & Davies (2011) menar att barnen som har ADHD blir översvämmade av 

svårigheter de själva inte kan hantera och känner sig dåliga. De behöver hjälp av vuxna för att 

processa dessa tankar. Om de vuxna inte klarar av detta ger det resultat i barnen affektreglering. 

Föräldrarna måste utbildas och stöttas i detta. Trots att båda föräldrarna, till och med den utökade 

familjen bör inkluderas, riktar sig en stor del av forskningen till mödrar. Exempelvis hade Ho, 

Chien & Wang (2011) 80 % mödrar i studien, Jackson & Peters (2008) vände sig bara till mödrar, 

Hansen & Hansen (2006) var endast 1 av 9 informanter manlig och den enda faderns upplevelse 

skiljde sig från mödrarnas, då fadern inte såg något dilemma i att medicinera sitt barn. Ingen studie 

riktar sig enbart till fäder som har barn med ADHD. I resultaten från denna litteraturstudie 

representeras således familjen till största delen av mödrarna. Om detta skiljer sig från fädernas 

behov svarar inte denna studie på.  

 

Jackson & Peters (2008) som gjorde sitt urval med snöbollsmetoden vilket gav en tämligen 

homogen grupp informanter med mellanklass mödrar menar att det är av stor vikt att mödrar får 

uttrycka sina känslor av ambivalens inför att medicinera sina barn. Just på denna punkt menar 

uppsatsförfattaren att han har erfarenhet av att detta behov är större för mödrarna. Jackson & Peters 

(2008) påtalar även ett behov av någon kunnig att bolla tankar och funderingar kring 

behandlingsalternativ och medicinering med, vilket upplevts som ett likvärdigt behov från båda 

könen. Perry, Hatton & Kendall (2005) som utforskat ADHD i lationkulturen menar att det finns 

kulturella skillnader som är viktiga att ha med sig när man som vårdpersonal möter dessa familjer. 

Resultatet påtalar även att barnen inte görs delaktiga i sin behandling i den mån de borde. Detta ser 

uppsatsförfattaren som problematiskt. Om vi ser till de tankar Mc Cormack & Mc Cance, (2010) 

presenterar kring personcentrerad omvårdnad så är ju två av dessa delar just personcentrerade 

processer, nämligen att patientens värderingar skall sättas i fokus, och att göra patienten delaktig i 
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beslut samt det förväntade resultatet där vårdtagaren skall känna sig nöjd och delaktig i vården. 

Dessa blir svåra att uppnå om barnen inte är delaktiga i sin vård.  Även (SBU, 2013) belyser vikten 

av att se till individens behov för att rätt insatser skall kunna sättas in, vilket torde bli svårt om 

barnen inte är delaktiga. Uppsatsförfattarens erfarenhet säger att om barnen inte är delaktiga i sin 

egen behandling nås inte optimala resultat, försök till behandling utan att ha förankrat förändringar 

hos barnen kan t.o.m. ha motsatt effekt.   

 

Resultatet påvisar att föräldrar till barn med ADHD kände sig kritiserade. Kritiserade av 

sjukvårdspersonal och människor i deras sociala nätverk (Moen, Hall-Lord & Hedelin, 2011, 

Jackson & Peters, 2008) och av släkt och vänner enligt Perry, Hatton & Kendall (2005) Dessa 

upplevelser av ifrågasättande går inte ihop med rekommendationerna i SBU (2013) som belyser 

vikten av att öka förståelsen, både för individen och de i omgivningen och menar att förståelse från 

omgivningen är en viktig del i behandlingsarbetet. Gallichan & Curle (2008) menar att det social 

kontextet har en mycket stor inverkan på barn med ADHD, och att det är stor diskrepans i naturliga 

vardagsmiljön mot den miljö de skulle behöva för att fungera optimalt. Ho, Chien & Wang (2011) 

påtalar vikten av att att sjukvården måste försöka minska vårdbördan för att underlätta för föräldrar 

med barn som har ADHD.  Uppsatsförfattaren menar att upplevelse av att bli ifrågasatta och 

kritiserade av sjukvården går i dissonans med tankarna Ho, Chien & Wang (2011) presenterar om 

att att minska vårdbördan för föräldrarna. Enligt Wiklund (2014, s. 86) belyser Svedberg, 

Arvidsson, Svensson & Hansson att allians, delaktighet, inflytande, utbildning och praktiskt stöd är 

de centrala delarna i hälsofrämjande psykiatrisk omvårdnad, vilket torde bli svårt att leverera om 

föräldrarna känner sig kritiserade och ifrågasatta av sjukvårdspersonalen.  

 

Firmin & Philips (2009) såg att familjer där ett barn har ADHD har ett behov av att ha en 

pulserande familjeinblandning samt en hög nivå av rutiner och struktur. Vikten av struktur bekräftas 

även av Socialstyrelsen (2010), SBU (2013) och Kileda, Wright & Davies (2011). Kileda, Wright & 

Davies (2011) belyser vikten av  att barn med ADHD får hjälp att se över hur väl de har koll på sina 

svårigheter. Meaux, Green & Brousad (2008) betonar behovet av att få insikt om hur ADHD 

fungerar, vikten av att klara av livet och att tillvarata den hjälp som finns. Hansen & Hansen (2006) 

och Gallichan & Curle (2008) menar att dessa barn har ett behov av stöd från vuxna att lära sig 

strategier för att hantera vardagen. Barlett, Rowe & Shattell (2010) menar att dessa barn behöver 

stöd med aktiva lärandestrategier, hjälp att hålla fokus och intresse uppe.  Samtliga av dessa insatser 

är exempel på det (SBU, 2013) benämner som rätt insatser och Kendall et al. (2005) benämner som 

att matcha insatsen matchas mot varje familjs behov. Uppsatsförfattaren menar att resultaten från 

denna litteraturstudie inte kan ses som generaliserbart på barn med ADHD i Sverige, då urvalen är 
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tämligen snäva i flertalet av studierna, men vi kan anta att de behov som belyses som primära i 

dessa grupper är mer eller mindre aktuella för de flesta familjer där ett barn har ADHD, även i 

Sverige. 

 

Metoddiskussion 

Tanken från början var att utforska vad barn med ADHD själva upplever som problematiskt. Efter 

fritextsökningar på flertalet databaser ansåg författaren att det inte fans underlag att göra en 

litteraturöversikt kring denna frågeställning. När familjen togs in i sökkriterierna ökade antalet 

träffar. Studier som belyser och utvärderar sjuksköterskeinsatser till dessa barn i sjukvårdssystem 

som liknade de Svenska har inte hittats av författaren. Flertalet av de inkluderade artiklarna 

benämner bara insatser, uppsatsförfattaren har sedan gjort bedömningen av vilka av dessa som kan 

utföras av specialistsjuksköterskan i psykiatri under de förutsättningar vi är reglerade att arbeta i 

Sverige i dag. 

 

Kvalitativa artiklar har analyserats utifrån syftet att beskriva hur specialistsjuksköterskan i 

psykiatrisk vård kan anpassa den personcentrerade omvårdnaden för barn och familjer där ett barn 

har ADHD. En litteratur studie kan vara ett sätt att få kunskap inom det valda problemet enligt 

Friberg (2012) vilket kändes förenligt med en yrkesexamen.  

 

Denna litteraturstudie baserar sig endast på artiklar från en databas, CINAHL. Användande av flera 

databaser skulle kunnat ge mer bredd. CINAHL håller dock 5400 tidskrifter i index och gav 

tillräckligt antal relevanta artiklar. För att nå aktuell forskning begränsades sökandet till artiklar 

skrivna 2005 eller senare.  

 

Ett syfte som exempelvis att beskriva föräldrars upplevelse av ADHD, hade varit väsentligen lättare 

att besvara. För att kunna anpassa den personcentrerade omvårdnaden, som är denna studies syfte, 

måste vi först förstå upplevelsen av problem, därefter även agera utifrån den förståelsen. En stor del 

av den personcentrerade omvårdnaden beskrivs som att förstå och därefter informera och förklara 

för barnen och anhöriga. Slutsatserna presenteras utifrån vad barnen med ADHD behöver. Hur vi 

skall nå exempelvis förståelse för vad som är problemskapande för individen, ömsesidig respekt, 

förutsägbarhet och en förstående omgivning är beroende av hur förutsättningarna ser ut för just den 

individen. Personcentrerad omvårdnad måste skapas just utifrån den individ det gäller.  
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En svaghet är att författaren manuellt sorterade bort de abstract som inte uppfyllde 

inklusionskriterierna. Artiklar från sju sökningar inkluderades. Totalt lästes 1046 abstract, 12 

artiklar inkluderades i litteraturstudien. Sex av artiklarna kom upp vid  flera olika sökningar, vilket 

kan indikera att sökningen täcker det tänkta området. Andra sökord och andra kombinationer av de 

använda sökorden hade kunnat ge andra artiklar, som givit andra resultat. Sökning, urval och analys 

av artiklarna har gjorts av en och samma person, misstolkningar och viktig information kan ha 

förbisetts, om litteraturstudien gjorts av en grupp som diskuterat artiklarna hade risken för 

misstolkningar varit mindre. De flesta artiklarna påtalar att deras resultat inte är generaliserbart på 

en större population.  

 

Etikdiskussion 

Att intervjua personer med psykiatriska funktionsnedsättningar och deras anhöriga skall alltid göras 

med stor respekt för individen, barn är i en extra utsatt situation. Att använda den redan befintliga 

forskningen inom området och nyttja den för att få och delge kunskap ingår i ICN:s Etiska kod för 

sjuksköterskor, det vore snarare oetiskt att inte nyttja den forskning som redan finns inom området. 

Uppsatsförfattaren ser inte något etiskt dilemma i att granska och sammanfatta dessa studier, även 

om de inkluderar barns upplevelser av ADHD. Artiklarna som använts är peer review granskade, 

vilket indikerar att de inte haft någon forskningsetisk problematik. 

  

Slutsats 

I denna litteraturstudie ses starka indikationer på att sjuksköterskan bör ha mycket god kännedom 

om barnet, hela dess familj, kulturella och sociala kontext. Utbildning och information om vad 

ADHD är och hur det påverkar individen i varje enskilt fall, formad utifrån mottagarens 

förutsättningar är en viktig del i omvårdnaden. Hur familjen och och nyckelpersonerna strukturerar 

vardagen, bemöter barnet och hur deras totala livssituation ser ut är viktiga faktorer för barn med 

ADHD. ADHD kan ge en myriad olika svårigheter att övervinna, som specialistsjuksköterska i 

psykiatrisk måste vi respektera och jobba utifrån varje individs upplevelse av svårighet, och lotsa 

dem mot den lösning som passar just den individen. Rätt bemötta i rätt miljö med välinformerade 

nyckelpersoner som förstår deras behov får även dessa barn en chans att lyckas med det de 

egentligen kan. 
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Klinisk betydelse för samhället 

Då ADHD är den vanligaste neuropsykiatriska diagnosen bland barn, kommer alla sjuksköterskor 

att träffa på dem inom sjukvården, och nästan alla har något barn med ADHD i sin närhet. 

Patienterna förväntar sig att sjuksköterskan har god kunskap om ADHD och som 

specialistsjuksköterska i psykiatri, ska vi vara just specialister. Om dessa barn får rätt bemötande, 

god förståelse och stöd i att klara de vardagliga hindren de stöter på kan även de få en möjlighet att 

använda sina resurser fullt ut och därmed fullfölja skolgång, skapa ett socialt liv och ett fungerande 

kontext. Avsaknad av detta skapar ett stort lidande för individen, dess familj och blir även en stor 

kostnad för samhället. Som sjuksköterska finns det inget facit för vad denna patientgrupp behöver, 

uppsatsförfattaren menar att mötet med familjer där ett barn har ADHD sätter personcentrerad 

omvårdnad på sin spets, då problembilden är oerhört mångfacetterad och behovet av stöd kan skilja 

sig nästan oändligt utifrån vilka förutsättningar och resurser som finns kring varje individ. 

Specialistsjuksköterskan i psykiatri kan göra stor skillnad för hur familjer där ett barn har ADHD 

utvecklas. 

 

Förslag till vidare forskning 

Kunskap och förståelse är en röd tråd i de artiklar och den litteratur som läst igenom vid denna 

litteraturstudie. Vid artikelsökning insåg författaren att det fanns förvånansvärt lite studier av god 

vetenskaplig kvalitet som utforskar upplevelsen av ADHD, ändå färre riktar sig mot vad barnen 

upplever problemskapande och stödjande. De flesta studier kring ADHD exkluderar samsjuklighet 

som autism, utvecklingsstörning och trotssyndrom.  Det skulle vara intressant att se eller göra en 

fördjupning med intervjuer kring vad barn med ADHD och komplex samsjuklighet själva ser som 

problemskapande och hjälpande, då detta är en patientgrupp som ofta har stora svårigheter i 

vardagen. Det är högst troligt skulle vetskapen om vad de upplever som mest problemskapande och 

hjälpande kunna hjälpa oss att skräddarsy omvårdnaden så att den passade även deras behov.  
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Bilaga 1. Artikelöversikt. 

 

Författare   

År, Land  

Titel  Syfte  Design   

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Barlett, R., 

Rowe, T.,S. & 

Shatell, M.,M. 

 

2010 

 

USA  

College 

students on 

their 

childhood 

ADHD. 

Att fastställa vad 

framgångsrika unga 

vuxna upplevt varit 

hjälpsamt när de 

kämpade med sin 

ADHD som barn. 

Kvalitativ, 

semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna 

analyserades och 

kategorier skapades i 

vad som varit mest 

respektive minst 

hjälpfullt.  

 

n=13 

collegestudenter. 

Mest hjälpfullt var föräldrar och lärare. 

Aktiva lärandestrategier och strategier 

för att hålla sig fokuserad och 

intresserad. Sjuksköterskor kan utbilda 

föräldrar i hur de bäst hjälper sina barn. 

Hög, 24 

poäng. 

 

 

Chien Tong 

Wai, S-W, C,H 

& Wang, L-Q. 

 

2011 

 

Kina, 

Hong Kong 

Parent`s 

perception 

of care-

giving to a 

child with 

attention 

deficit 

hyperactivity 

disorder: An 

exploratory 

study. 

Att identifiera 

föräldrars förståelse 

för ADHD och dess 

behandling till deras 

nyligen 

diagnostiserade barn. 

 

Att utforska dessa 

föräldrars upplevelse 

och känslor av att ta 

hand om sina barn 

med ADHD  

 

Att identifiera deras 

uppfattning av av att 

ta hand om sina barn 

och vilken inverkan 

detta har på hela 

familjen. 

Att förstå föräldrars 

förväntan på 

sjukvården och 

sjukvårdens behov i 

vårdsituationen. 

Kvalitativ explorativ 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Teman och kategorier 

söktes i intervjuerna. 

Dessa kondenserades 

till huvudteman. En 

lista med teman och 

sub-teman skapades. 

n=12 föräldrar. De flesta familjer upplevde en mångfald 

av livs- och hälsoproblem, några 

familjer anpassade sig och såg positivt 

på att vårda sina barn. 

Föräldrautbildning är viktig. 

Hög, 24 

poäng. 

 

 

Firmin, M,W. 

 

2009 

 

 

Canada, 

Nordamerika. 

A Qualitative 

study of 

families and 

children 

processing 

diagnoses of 

ADHD 

Att beskriva och få 

ökad förståelse för 

dagliga erfarenheter 

av familjer med barn 

som har ADHD och 

hur de förändrar sina 

dagliga rutiner för att 

få sina barn att 

fungera utifrån sina 

förmågor. 

Kvalitativ, 

Fenomelogisk, open-

ended. Replikering av  

Segal`s (1998) tidigare 

studie.  Data kodades 

och teman skapades. 

n=17 familjer. Familjer med barn som har ADHD 

anpassar sin livsstil och hela 

familjestrukturen efter detta barns 

behov. Morgon och eftermiddag är 

sköra tidpunkter. Familje-inblandning 

och struktur/rutin är det som ses som 

viktigast för att få vardagen att fungera. 

Medel, 19 

poäng 

 

 

 

Gallichan, J., 

D. & Crule, C. 

Fitting 

square pegs 

Att utöka förståelsen 

av betydelsen och 

Öppna intervjuer med 

viss struktur. 

n=12 barn 

mellan 10 och 17 

Det socaiala kontextet har en djup 

påverkan på unga människor med 

Medel,19 

poäng. 
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2008 

 

England 

into round 

holes:  

The 

challenge of 

coping with 

Attention-

Deficit 

Hyperactivity 

Disorder. 

erfarenheten av 

ADHD från unga 

människors 

perspektiv riktat till en 

social kontext. Hur de 

copar med 

utmaningen ADHD 

ger och se när ADHD 

inte är besvärande. 

Analyserade utifrån 

Grounded theory och 

teman skapades. Data 

samlades tills 

insamlingen av teman 

var mättad. 

år ADHD. Diskrepansen av behov och 

faktisk miljö är en stor utmaning. Det är 

av stor vikt att nyckelpersoner kring 

barnet, exempelvis föräldrar, lärare och 

kamrater är accepterande och flexibla i 

sitt bemötande. Detta kan leda till att 

den unga med ADHD känner sig 

kompetent, motiverad, mer inflytelserik 

och har högre självförtroende. 

”I don`t see any way of coping if you 

don`t have support” 

 

Hansen, L., D. 

& Hansen, H., 

E. 

 

2006 

 

Canada, 

Nordamerika. 

Caught in a 

balancing 

act: 

Parents´Dile

mas 

regarding 

their ADHD 

child´s 

treatment 

with 

stimulant 

medication. 

Att få insyn i 

föräldrars livsvärld, 

deras dagliga liv. 

Fenomenologisk med 

intervjuguide. 

De första 5 

intervjuerna gav 

många nya teman. 

Efter 8 intervjuer 

framkom inga nya 

teman. Tematiska 

kategorier skapades ur 

datan.. 

n=10 föräldrar 

mellan 29-56 år. 

Föräldrar balanserade de positiva 

effekterna av medicinering med 

centralstimulantia mot biverkningarna. 

Barnens förmåga att fungera i skolan, 

långtidsbiverkningar, medicinens roll i 

vuxenlivet,  var huvudteman när beslut 

om medicinering togs. 

Hög, 22 

poäng. 

 

Jackson, D. & 

Peters, K. 

 

2008 

 

Land: Oklart 

Use of drug 

therapy in 

children with 

attention 

deficit 

hyperactivity 

disorder ( 

ADHD): 

maternal 

views and 

experiences. 

Att utforska mödrars 

syn och erfarenhet av 

centralstimulerande 

behandling på deras 

barn med ADHD. 

Kvalitativ, narritativ. 

 

Öppna intervjuer, data 

samlades tematiskt 

och genomsöktes efter 

mönster. Teman, 

budskap och fraser 

som återkom 

presenteras i 

restultatet. 

n= 11 mödrar 

mellan 30-60 år.  

 

 

Beslut kring behandling med 

centralstimulantia är svårt för föräldrar. 

Föräldrarna upplevde avsaknad av 

objektiv information för att kunna ta 

välinformerade beslut.  

 

Många har fått negativa kommentarer 

från människor i sin närhet, grundade 

på massmedial kunskap. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i att ge 

korrekt information till föräldrarna. Det 

är även viktigt att sjuksköterskan 

reflekterar över sina tankar och 

värderingar kring ADHD då dessa lätt 

överförs till anhöriga. 

Medel,19 

poäng  

 

Kildea, S., 

Wright, J. & 

Davies, J. 

 

2011 

 

England  

 

Making 

sense of 

ADHD in 

practice: 

A 

stakeholder 

review 

Att utforska och 

syntetisera 

nyckelpersoners 

konceptualisering och 

lösningar angående 

ADHD i kontext av 

den service CAMHS 

(motsvarar BUP) ger. 

Kvalitativ med semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Vuxna nyckelpersoner 

och barn intervjuades 

med olika intervju-

guider och tekniker. 

Grupperna 

analyserades först 

separat, sedan söktes 

likheter och skillnader 

mellan grupperna. 

Resultatet av den 

n=28 

nyckelpersoner 

till barn med 

ADHD. 

ADHD framställs som en förvirrande 

röra som resulterar i konflikter. 

Defensiva handlingar förstärks felaktigt 

då helheten ofta förbises. Varje familj 

behöver god information om ADHD för 

att säkerställa att bästa behandling ges 

på ett holistiskt sätt. 

Hög, 23 

poäng. 
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tematiska analysen 

presenteras separat 

för professionella, 

föräldrar och barn. 

Kendal, J., 

Leo, M. C. & 

Hatton, D. 

 

2005 

 

USA 

Service 

needs of 

families with 

children with 

ADHD. 

Skiljer sig mängden 

och typen av 

stödbehov och 

följsamheten utifrån 

sociodermografiska 

faktorer hos familjer 

där ett barn har 

ADHD? 

 

Den insatser mödrar 

efterfrågade men inte 

fick, finns en 

sociodermografisk 

skillnad? 

Kvalitativ, Deskriptiv 

design, 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Även kvalitativa data 

sammanställdes, då 

frågor med 1-4 

svarsalternativ, 

stämmer helt- 

stämmer inte alls 

ställdes. 

Lika många afro-

amerikanska-, 

Spanska- och vita 

familjer deltog i 

studien. 

n=157 mödrar. För att kunna möta barnets och 

familjens behov krävs en detaljerad 

analys och matchning. Socio-

dermografiska faktorer spelar stor roll 

för vilket stöd som efterfrågas och gör 

ges. 

Frågan är inte om det finns tillräckliga 

resurser för dessa familjer, frågan är 

om befintliga resurser möter behoven 

som efterfrågas. 

Insatserna bör vara mer specialiserade, 

mer riktade och större förståelse för 

sociodermografiska faktorer för att ge 

bäst effekt. Större tillgänglighet där de 

redan söker hjälp, exempelvis i skolan 

efterfrågas. 

Medel, 20 

poäng. 

 

Meaux, J.B., 

Green, A. & 

Broussard, L. 

 

2009 

 

USA 

ADHD in the 

college 

student: a 

block in the 

road. 

1 ) Att fastställa 

faktorer som hjälpte 

college studenter 

med ADHD. 

2 ) Att fastställa 

faktorer som 

hindrade studenter 

med ADHD när de 

lärde sig hantera 

vardagsutmaningarna 

och de akademiska 

utmaningarna när de 

lämnat strukturen och 

stödet föräldrarna 

tidigare givit. 

Kvalitativ, deskriptiv, 

semistrukturerade 

intervjuer. En 

kompletterande 

uppföljningsintervju 

gjordes med 10 

informanter. 

Teman skapades. 

n=15 College 

studenter. 

  

 

Tre teman sågs, få insikt om ADHD, 

hantera livet och att hitta källor till stöd. 

 

Medel, 20 

poäng 

Moen-Larsen, 

Ö., Lord-Hall, 

L. M. & 

Hedelin, B. 

 

2011 

 

Norge 

Att nå ökad 

förståelse 

hur föräldrar 

i Norge 

upplever det 

att leva med 

ett barn som 

har en 

ADHD 

diagnos. 

Att nå ökad förståelse 

hur föräldrar i Norge 

upplever det att leva 

med ett barn som har 

en ADHD diagnos. 

Kvalitativ deskriptiv 

design med en 

fenomenologisk vinkel. 

Öppna intervjuer. 

Teman och 

huvudteman söktes, 

dessa extraherades  

och utkomsten av 

detta sågs som svaret 

på frågeställningen.  

n=9 föräldrar. Att vara förälder till ett barn med ADHD 

är komplext och intensivt men även 

belönande. Föräldrarna blev ifrågasatta 

av professionella och människor i deras 

sociala nätverk. Att behålla en dialog 

med föräldrarna är av största vikt. 

Sjuksköterskan måste vara 

uppmärksam inför individuella behov. 

Det är av stor vikt att få med båda 

vårdnadshavarna så de får likvärdig 

förståelse för barnet. 

Familjecentrerad vård är ett måste om 

man ska lyckas göra barnets värld mer 

förutsägbar. 

Hög, 22 

poäng. 

 

 

 

Perry, E. C., 

Kendall, J. 

Latino 

parents´ 

Att utforska hur 

latinoföräldrar 

Semistrukturerade 

intervjuer, Grounded 

n=27 föräldrar. Beteenden måste förstås i värderingar, 

tro och kulturella miljö. 

Hög, 21 

poäng. 
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2005 

 

USA 

accounts of 

attention 

deficit 

hyperactivity 

disorder. 

hanterade sina barns 

ADHD i det 

sociokulturella 

kontextet av 

vardagsliv 

theory. Bikulturella 

forskningsassistenter 

översatte och gav ett 

kulturellt perspektiv. 

Intervjuerna bröts ner i 

koder och 

kategoriserades. 

Skuld och oro 

Sjuksköterskan kan hjälpa till att 

reducera känslan av skuld och stigma 

med korrekt information och 

behandling. 

 

Även utökade familjemedlemmar bör 

tas med i behandlingen. 

 

Språkbarriären är ett hinder, tvåspråkig 

information eller tolk underlättar. 

 

En expert som tar beslut och följer upp 

barnen efterfrågas, tydlig information 

om vad föräldrarna bör följa för att 

utvärdera behandling. 

 

 

Singh, I., 

Kendall, T., 

Taylor, C., 

Mears, A., 

Hollis, C., 

Batty, M. & 

Keenan S. 

 

2010 

 

England 

Young 

people´s 

experience 

of ADHD 

and 

stimulant 

medication: 

A qualitative 

study for the 

NICE 

guideline. 

Att fylla 

kunskapshålet i hur 

unga upplever det att 

behandlas med 

centralstimulantia. 

Fokusgrupp och en-till- 

en intervjuer med 

semistrukturerad 

intervjuguide. 

 

En kodningsmall togs 

fram och validerades. 

Kodning gjordes på 

individ och gruppnivå. 

 

 

 

N=16 barn 

mellan 9-14 år. 

Ungdomar är överlag positiva till att 

medicinera. De känner att deras 

avvikande beteende minskar och att 

viktiga relationer blir bättre. Många 

upplever en stigmatisering, detta har 

mer med avvikande beteende än 

medicineringen i sig att göra. En ökad 

förståelse för vad metylphenidate kan 

göra för en individ, dess familj, 

utbildning och sociala liv kan leda till 

nya behandlingsstrategier där man 

lyckas stabilisera ett barns sociala 

interaktion och integration. Alltför ofta 

väger man inte in barnets upplevelser 

av behandlingen. 

Hög, 24 

poäng. 

 

.  
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