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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Många vuxna med ADHD avbryter sin behandling av okända orsaker. Därför är 

det viktigt att undersöka hur vuxna med ADHD upplever sina möjligheter att vara delaktiga i 

behandlingen och på vilket sätt sjuksköterskan kan vara till stöd för dem. 

Syfte: Att beskriva vuxna ADHD patienters upplevelse av delaktighet och behov av 

sjuksköterskans stöd vid behandling inom öppenvårdspsykiatrin. 

Metod: Kvalitativ studie som baseras på åtta semistrukturerade intervjuer. Intervjumaterialet 

analyserades med innehållsanalys. 

Resultat: Många upplevde att de saknade information om diagnos och behandling och att de 

därför inte kunde vara med och påverka. Sjuksköterskan upplevdes vara lättare att nå än 

läkaren och kunde erbjuda tätare uppföljningar. Sjuksköterskan upplevdes också ha en 

samordnande funktion mellan olika yrkeskategorier. Att bli sedd som person och inte bli 

reducerad till en patient med ADHD var viktigt. Slutligen framkom betydelsen av att även 

involvera närstående i behandlingen. Slutsats: En del av sjuksköterskans arbete är att föra ut 

kunskap och information till patienterna på ett sätt som patienterna förstår utifrån varje 

persons specifika behov för att öka patienternas möjlighet till delaktighet. 

Specialistsjuksköterskan kan också utgöra ett stöd genom möjligheten att erbjuda tätare 

kontakt och mer uppföljning, samordning med andra yrkesgrupper och samhällsinstanser. 

Stöd kan också handla om att se människan bakom diagnosen. 

 

 

Nyckelord: delaktighet, kvalitativ, innehållsanalys, stöd, vuxna med ADHD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Background: Many adults with ADHD drop out of treatment for unknown reasons. Therefore 

it is important to investigate how adults with ADHD experience their possibilities to be 

involved in their treatment and the way in which the nurse can be supportive to them. 

Objective: Describe the experience by adult ADHD patients of their participation and the 

need of support by the nurse in outpatient psychiatry treatment. 

Method: Qualitative study based on eight semi-structured interviews. The interview material 

was analyzed with the use of content analysis. 

Results: Many of the participants felt that they lack information about their diagnosis and 

treatment, and that they therefore could not participate and influence their treatment. The 

nurse was perceived easier to reach than the doctor and also to offer more frequent follow-up. 

Their experience was also that the nurse can play a coordinating role between the different 

professions. To be seen as a person and not be reduced to a patient with ADHD was 

considered important. Finally, the interviews revealed the importance of involving relatives in 

treatment. 

Conclusion: The specialist nurse can bring knowledge and information to patients in a way 

that makes it possible for patients to understand on the basis of each person's specific needs in 

order to increase the possibilities for patients to participate. The specialist nurse can also 

provide support through the ability to offer more frequent contact and more follow-up and 

coordination with other professionals and social organization community agencies. Support 

may also be about seeing the person behind the diagnosis.   

 

Keywords: adult ADHD, content analysis, participation, qualitative, support
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INLEDNING 

Då båda uppsatsförfattarna har arbetat med vuxna patienter med ADHD har tankarna väckts 

om hur omvårdnad och behandling av denna patientgrupp kan förbättras. Vi har upplevt att 

detta är en växande patientgrupp, vilket gör att behovet av kunskap om dessa personers 

upplevelse av omvårdnad och behandling är stor för att kunna erbjuda individuellt anpassad 

vård utifrån deras behov.   

 

BAKGRUND 

Symtom och diagnos  

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Karaktäristiska symtom är uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och 

hyperaktivitet. Tillståndet debuterar under uppväxten och i de flesta fall består 

funktionsnedsättningen livet ut. Symtombilden och svårighetsgraden kan skifta över tid hos 

olika personer (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2013). Det finns enligt 

DSM V tre olika undergrupper av ADHD som i huvudsak består av uppmärksamhetsstörning, 

hyperaktivitet/impulsivitet och slutligen en egen grupp som består av komponenter och 

kombinationer från båda dessa grupper (American psychiatric association, 2013).  

 

En internationell studie har kommit fram till att prevalensen för vuxna med ADHD kan 

uppskattas till cirka 2,5 procent av befolkningen (Simon, Czobor, Balint, Meszaros & Bitter, 

2009). Andelen patienter på en vuxenpsykiatrisk klinik som har diagnostiserats med ADHD 

har i en svensk studie beräknats till 7-22 % (Nylander, Holmqvist, Gustafson & Gillberg, 

2009). Det har generellt skett en markant ökning av antalet personer som fått diagnosen 

ADHD på senare år. År 2006 var förekomsten av ADHD i Sverige 1.1 per 1000 personer 

jämfört med 4.8 per 1000 personer år 2011 (Giacobini, Medin, Ahnemark, Russo & Carlqvist, 

2014). Denna ökning kan förklaras av en faktisk ökning i befolkningen men den kan också 

vara en effekt av ökad kunskap om ADHD hos befolkningen i stort och framför allt inom vård 

och skola.  Effektiva behandlingsmetoder och att skolorna får extra ekonomisk ersättning för 

barn och ungdomar med särskilda behov kan ha haft en inverkan på i vilken utsträckning som 

diagnosen ADHD ställs. De svenska diagnosregistren har också blivit tydligare och 

angivelserna längre tillbaka i tiden kan därför anses som osäkra (SBU, 2013).  

 

Det finns inga entydiga svar på varför en person utvecklar ADHD men ärftlighet har stor 

betydelse. Komplikationer under fosterstadiet, förlossningen eller nyföddhetsperioden kan 
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också ge upphov till ADHD kombinerat med motorisk-neurologiska avvikelser och 

inlärningssvårigheter. Uppväxtmiljö och erfarenheter under barndomen har stor betydelse för 

symtombilden och vilka konsekvenser funktionsnedsättningen medför i det dagliga livet 

(Socialstyrelsen, 2014). Samsjuklighet är vanligt vid ADHD. Olika former av 

personlighetsstörning kan förekomma samtidigt med ADHD och även ångest och 

depressionstillstånd. Personer med ADHD löper också en ökad risk att fastna i missbruk av 

alkohol eller narkotika och kriminalitet (SBU, 2013).   

 

För att diagnostiseras med ADHD ska personen ha typiska symtom i form av 

uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och hyperaktivitet. Tillståndet ska ha uppkommit i 

barndomen och inte bara tillfälligt, symtomen ska ha stor inverkan på personens beteende och 

leda till svårigheter i dagligt liv och det ska inte finnas något annat tillstånd, som exempelvis 

depression, som kan förklara symtomen. En omfattande utredning görs innan diagnosen 

ADHD fastställs och där ingår att få klarhet i om personen haft symtom under uppväxten och 

om det finns ärftlighet för diagnosen. En medicinsk undersökning görs för att utesluta 

neurologiska sjukdomar som orsak till symtomen. Test av motorik och psykologiska tester 

ingår också. Eftersom samsjuklighet är vanligt vid ADHD kan det vara svårt att skilja ut 

diagnosen från andra differentialdiagnoser och utredningen görs därför vanligen av 

multidisciplinära team bestående av läkare, psykolog, sjuksköterska, arbetsterapeut och 

kurator (SBU, 2013). 

 

Vuxna med ADHD 

Uppföljningsstudier har kommit fram till att minst hälften av dem som hade ADHD under 

barndomen har kvarstående problematik i 20-25 årsåldern (Socialstyrelsen, 2014). För många 

vuxna dominerar uppmärksamhetsproblematiken, flertalet vuxna med ADHD har svårt att 

börja och slutföra uppgifter, prioritera, tidsuppfattning till exempel i arbete, studier och 

vardagssysslor i hemmet (Matheson et al., 2013). Personer med ADHD kan vara mer 

stresskänsliga än andra och känner sig ofta uttröttade. De kan ha svårt att samla energi till det 

som ska utföras och har lätt för att skjuta upp dagens planerade rutiner och uppgifter 

(Socialstyrelsen, 2014). Personer med ADHD har ofta svårt att slutföra högskole- eller 

universitetsutbildning och en del personer upplever svårigheter att hitta sin roll på 

arbetsplatser och att koncentrationssvårigheter ger upphov till försämrade arbetsprestationer. 

Svårigheter att upprätthålla långsiktiga familje- eller vänskapsrelationer och svårigheter att 

hantera känslor, framför allt ilska och frustration förekommer också hos personer med 
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ADHD.  Många upplever också en känsla av ständig inre oro och rastlöshet, särskilt om inget 

spännande händer (Matheson et al., 2013). Vuxna med ADHD är oftare än andra inblandade i 

olyckor av olika slag, speciellt i trafiken (El Farouki, Lagarde, Orriols, Bouvards, Contrand & 

Gale´ra, 2014). Många vuxna med ADHD har sedan barndomen upplevt att de är annorlunda 

än andra människor och att de inte passar in genom att de ofta fått negativa reaktioner på sitt 

agerande och betraktats som exempelvis obegåvade, lata eller ouppfostrade av omgivningen 

(Young, Bramham, Gray & Rose, 2008). Svårigheter med att leva upp till krav som ställs från 

arbetsgivare, studier och i relationer till andra människor kan resultera i uppgivenhet och 

nedstämdhet. Om diagnosen ADHD ställs i barndomen innebär det ofta att svårigheterna får 

mindre inverkan på personens liv än om diagnosen ställs i vuxen ålder (Matheson et al., 

2013). 

 

Behandling 

I dag finns en bred samstämmighet kring att stöd och behandling av vuxna med ADHD bör bestå 

av en kombination av psykosociala och pedagogiska stödinsatser med eventuellt kompletterande 

av läkemedel (Kooij et. al, 2010). En svensk studie av Hansson Halleröd, Anckarsäter, Råstam 

& Hansson Scherman (2015) påvisade att diagnos av ADHD bör följas av ett brett utbud av 

behandlingar och uppföljning som kännetecknas av en helhetsbild av individens livssituation, 

självuppfattning och vårdbehov och inte enbart vara inriktad på medicinering. Hansson 

Halleröd et al. (2015) poängterade också att det är viktigt för yrkesverksamma att vara 

medvetna om eventuella negativa konsekvenser av att diagnostiseras med ADHD. 

Patienternas upplevelser kan påverka välbefinnandet och inverka på följsamheten av olika 

behandlingar. Att känna till en persons erfarenheter kan förbättra samarbetet och underlätta 

planeringen av behandlingen för att möta individuella behov.  

 

Psykoedukation bör vara det första steget i behandlingsplanen. Vilket innebär att utbilda 

patienten och helst också partner eller familj om ADHD-symtom, förekomsten hos barn och 

vuxna, den täta samsjukligheten, ärftlighet, hjärnans processer, samt om 

behandlingsalternativ. Att förse patienten med denna information kan i många fall hjälpa 

patienten att öka sin förståelse och känna sig bekväm och ofta kan denna process ge nya 

insikter i tidigare svårigheter (Kooij et al, 2010). Genom att familj och närstående ges 

information minskar ofta relationssvårigheter. Känslor av skuld och skam kan lämnas, och 

patientens sociala nätverk kan byggas upp igen. Detta sociala nätverk kommer att visa sig 

ovärderligt för patienten under behandlingsprocessen (Kooij et al., 2010). 
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Läkemedelsbehandling vid ADHD kan användas som en del i ett behandlingsprogram när 

övriga stödåtgärder inte haft tillräcklig effekt. Innan behandling med läkemedel påbörjas ska 

en individuell behandlingsplan upprättas för varje patient och patientens möjligheter till god 

följsamhet till behandlingen och behov av stöd och hjälp ska utvärderas. Patienten och i vissa 

fall anhöriga ska informeras om behandlingen och symtomens svårighetsgrad ska bedömas 

(Läkemedelsverket, 2016). Metylfenidat, som är ett centralstimulerande läkemedel, används 

vanligen som förstahandspreparat vid behandling av ADHD. Om man misstänker risk för 

missbruk eller vid allvarliga biverkningar vid behandling med Metylfenidat används istället 

Atomoxetin (Torgersen, Gjervan, Nordahl & Rasmussen, 2012). Det förekommer också att 

Metylfenidat och Atomoxetin kombineras eller att centralstimulantia kombineras med 

antidepressiva läkemedel (SSRI-preparat) eller melatonin. Effekten av 

läkemedelsbehandlingen bör utvärderas regelbundet (Läkemedelsverket, 2016).  

 

Läkemedelsbehandling med centralstimulantia är omdiskuterad. En orsak till det är att det kan 

finnas en risk att barn och ungdomar som får denna behandling senare i livet skulle utveckla 

ett missbruk. En annan orsak är att centralstimulerande läkemedel används i missbrukskretsar 

och kan säljas på den illegala marknaden. Ytterligare en orsak till ifrågasättande av 

behandling med centralstimulantia som framförts är behandling av personer med ADHD som 

har ett samtidigt missbruk (SBU, 2013). Enligt en svensk studie behandlades åttio procent av 

patienterna med ADHD med centralstimulerande läkemedel i sex till nio månader. Femtio 

procent av patienterna fortsatte med läkemedelsbehandling i mer än två år och de patienterna 

upplevde att läkemedelsbehandlingen hade god effekt på symtomen och få biverkningar 

(Bejerot, Rydén & Arlinde, 2010). I en studie av Biederman et al. (2005)  sågs liknande 

resultat, där patienterna upplevde god effekt av behandlingen och milda eller måttliga 

biverkningar. Den vanligaste biverkningen var muntorrhet men även infektionskänslighet, 

sömnsvårigheter, minskad aptit, huvudvärk och oro förekom, men trots det fullföljde endast 

trettiosex procent av patienterna behandlingen efter två år. I Bejerot et al. (2010) studie fick 

fyrtiofem procent av patienterna med ADHD samtidigt behandling för ångest eller depression. 

Femton procent av patienterna avbröt läkemedelsbehandlingen på grund av att de inte 

upplevde tillräcklig effekt samtidigt som åtta procent av patienterna avbröt behandlingen på 

grund av att de upplevde biverkningarna som för besvärande. Men cirka fyrtio procent av 

patienterna avbröt läkemedelsbehandlingen av okända orsaker (Bejerot et al., 2010).  
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I en norsk studie har man följt patienter med ADHD som fullföljt behandling med 

centralstimulantia i medianlängd drygt två och ett halvt år och forskarna angav som tänkbara 

förklaringar till den långa behandlingstiden att den studerade kliniken var den enda kliniken i 

området som hade specialistpsykiatrisk kompetens för behandling av ADHD och att kliniken 

hade som målsättning att ha en längre tids uppföljning av patienterna innan 

behandlingsansvaret överfördes till primärvården. Detta skapade en långvarig och stabil 

kontakt mellan klinikern och patienten, vilket alltså kan ha bidragit till att patienterna fortsatte 

sin behandling i större utsträckning. I gruppen som inte fullföljde läkemedelsbehandlingen var 

samsjuklighet i form av antisocial personlighetsstörning vanlig, vilket också innebar en 

riskfaktor för samtidigt läkemedelsmissbruk och andra former av narkotikamissbruk och 

kriminalitet (Torgersen et al., 2012). 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig ha goda resultat för personer med ADHD som 

samtidigt medicinerar. För vuxna med ADHD bör innehållet i KBT handla om acceptans av 

diagnosen, tidsplanering, prioriteringar och att fokusera på en sak i taget, 

organisationsförmåga, konflikthantering i relationer samt på arbetsplatsen, att lära sig ta 

initiativ att påbörja och avsluta olika projekt samt förståelse för känslomässiga reaktioner 

associerade till ADHD (Safren et al., 2005). KBT har visat sig vara en effektiv 

behandlingsform i gruppterapi för att förbättra bland annat organisationsförmåga och 

tidsplanering hos vuxna med ADHD (Emilsson et al., 2011; Solanto et al., 2010). Även 

”mindfulness” har prövats som behandlingsmetod för vuxna med ADHD i liten skala och 

visat vissa positiva effekter på symtomen (Mitchell et al., 2013). 

Sjuksköterskans roll vid behandling 

I två brittiska studier om psykiatrisjuksköterskor som förskrivare av läkemedel upptäcktes att 

många patienter upplevde det som en fördel att sjuksköterskan var lättare att nå än läkaren, att 

det gick snabbare att få en tid hos sjuksköterskan och att det fanns möjlighet till tätare besök. 

Många patienter kände stort förtroende för sjuksköterskan som läkemedelsförskrivare och såg 

det som en fördel att de visste vad de skulle förvänta sig och inte behövde lämna samma 

information till flera olika personer (Earle, Taylor, Peet & Grant, 2011; Ross, 2015). 

Sjuksköterskan upplevdes göra patienterna mer delaktiga i sin egen vård och behandling 

genom att informera om olika behandlingsalternativ, uppmuntra patienterna att ställa frågor 

och skapa förutsättningar för samarbete och gemensamma beslut. Sjuksköterskor som 

läkemedelsförskrivare upplevdes av patienter och övriga yrkesgrupper ta sig tid att förklara 
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och delge information på ett mer individanpassat sätt och använde ett språk som patienterna 

förstod, med mindre medicinska termer, och också ge patienterna tid att ta till sig information 

om läkemedelseffekter och biverkningar (Ross, 2015).  När sjuksköterskan bidrar med 

information, både skriftligt och muntligt, kan patienten själv efter att ha tagit till sig 

informationen ta mer aktiva beslut rörande sin egen vård och behandling. Många patienter 

upplever att det är lättare att etablera en öppen och förtroendefull relation till sjuksköterskan 

än till läkaren, vilket gör att patienten känner sig mer bekväm och exempelvis vågar ställa fler 

frågor.  En del patienter kan också uppleva att det är mindre skrämmande och stressande att 

träffa en sjuksköterska än en läkare. Samtal om brist på förtroende för vårdpersonal och oro 

för medicinering kan upplevas lättare att ta upp med en sjuksköterska jämfört med en läkare. 

Dessa samtal kan i sig ha en terapeutisk effekt och främja psykiskt välbefinnande hos 

patienten (Earle, Taylor, Peet & Grant, 2011). 

 

En artikel från Skottland beskriver att i områden som hade specifika team som arbetade med 

barn och ungdomar med ADHD skedde uppföljningen av patienterna i samarbete mellan flera 

olika yrkeskategorier. I de områden som saknade speciella ADHD team sköttes uppföljningen 

av patienterna endast av läkare, oftast en konsultpsykiatriker. Där arbetet med ADHD 

patienter sköts av multidisciplinära team underlättades den utförliga medicinska, pedagogiska 

och sociala bedömning som krävdes för diagnos och kontinuerlig uppföljning och 

genomförandet av psykosociala insatser. I de områden där man arbetade i multidisciplinära 

team med uppföljning av ADHD patienter kom patienterna oftare på planerade återbesök och 

där använde man också ett standardiserat protokoll för övervakning av längd, vikt, puls och 

blodtryck samt symtomskattning med hjälp av enkäter (Skilling, Robinson & Fielding, 2008). 

Vi menar att det är rimligt att anta att artikelns resultat är användbart även för vuxna patienter 

med ADHD. 

 

Sjuksköterskeprofessionen 

Sjuksköterskans etiska kod antogs 1953, efter detta har koden förändrats och uppdaterats vid 

flera tillfällen och Svensk Sjuksköterskeföreningen har återgett koden på svenska. Koden ska 

vara en vägledning och ett stöd för sjuksköterskans bedömningar och beslut. Sjuksköterskan 

har fyra grundläggande ansvarsområden; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande. Sjuksköterskan delar med samhället ansvar för att initiera och stödja 

åtgärder som tillgodoser, i synnerhet svaga befolkningsgruppers hälsa och sociala behov. God 
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omvårdnad ska ges till alla och oberoende av till exempel ålder eller social status (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). 

 

I kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård står att 

sjuksköterskan ska beakta och ta tillvara patientens perspektiv inom psykiatrisk hälso- och 

sjukvård. Sjuksköterskan ansvarar också för att utifrån ett personcentrerat förhållningssätt 

gentemot patienten och dess närstående tillvarata dennes mål, behov och erfarenheter med 

vården. Sjuksköterskan ska också identifiera och tillgodose patientens behov av stöd och 

information (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014).  

 

Patientens delaktighet och sjuksköterskans stöd 

Att vara delaktig beskrivs som en handling för att ta del av och medverka i beslut som har 

inverkan på en persons liv (Eldh, Ehnfors & Ekman, 2004). Patientdelaktighet kan beskrivas 

som ett aktivt samspel mellan sjuksköterska och patient som bygger på en förtroendefull 

relation mellan jämlika parter och behandlingsmetoder som fokuserar på patientens resurser 

och möjligheter till inflytande (Sahlsten, Larsson, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007). 

Delaktighet kan för patienter innebära att få relevant information som personen förstår, att bli 

respekterad som person, att känna tillit och att ha en upplevelse av kontroll över sin situation. 

För att patienter ska uppleva delaktighet behöver de ha kunskap om sin sjukdom eller diagnos 

och sina symtom och de behöver också känna tilltro till den kunskapen så att de kan leva med 

sin sjukdom eller diagnos och skapa sig en fungerande vardag. Att som patient inte uppleva 

delaktighet innefattar en känsla av obegriplighet och att inte kunna ha kontroll över sin 

sjukdom och dess symtom eller behandling (Eldh et al., 2004; Eldh, Ekman & Ehnfors, 2006). 

 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård 

(2014) står att sjuksköterskan i dialog med patient och närstående ska ge stöd och vägledning 

för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling. Idag förordas inom både det 

psykiatriska området och andra vårdområden att patienter aktivt ska delta i vårdplanering och 

utformning av stödinsatser. Delaktighet är en rättighet enligt den svenska hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763). Dock behövs mer kunskap om detaljerade metoder och 

arbetssätt för att kunna öka delaktigheten för patienterna (Socialstyrelsen, 2015). 
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Enligt SBU:s senaste rapport om ADHD från 2013 framkommer att det saknas vetenskapliga 

studier för att kunna bedöma hur vuxna med ADHD upplever sin samlade vård och 

möjligheten till att vara delaktiga i utredning och behandling. Det saknas även tillräcklig 

kunskap om hur patientdelaktighet påverkar behandlingen samt vilka åtgärder som kan 

uppmuntra och stödja aktiv medverkan och delaktighet i den egna behandlingen för personer 

med ADHD. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Många studier har gjorts om barn och unga med ADHD men färre har gjorts om vuxna med 

samma diagnos trots att en stor andel av dem som har fått diagnosen i barndomen har kvar 

symtomen livet ut. Många vuxna med ADHD avbryter sin behandling av okända orsaker trots 

att läkemedlen i många fall har god effekt på symtomen och milda eller måttliga biverkningar. 

Därför är det viktigt att belysa hur vuxna med ADHD upplever sina möjligheter att vara 

delaktiga i sin behandling och på vilket sätt de upplever att sjuksköterskan kan vara till stöd 

för dem.  Detta för att ge sjuksköterskan i psykiatrisk vård bättre förutsättningar för att stödja 

vuxna med ADHD. 

 

SYFTE 

Att beskriva hur vuxna med ADHD upplever delaktighet och behov av sjuksköterskans stöd 

vid behandling inom öppenvårdspsykiatrin.  

 

Frågeställningar 

 

- Hur upplever vuxna med ADHD delaktighet vid behandling inom 

öppenvårdspsykiatrin? 

- Vad har vuxna med ADHD för behov av sjuksköterskans stöd vid behandling 

inom öppenvårdspsykiatrin? 

 

METOD 

Design 

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. För att få kunskap om hur vuxna med 

ADHD upplever delaktighet och behov av sjuksköterskans stöd vid behandling behövdes en 

djupare förståelse av den enskilda patientens perspektiv. Därför valde uppsatsförfattarna en 
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kvalitativ metod som utgår från tolkning och förståelse av människors subjektiva upplevelser 

av sin situation (Kvale & Brinkman, 2009; Polit & Beck, 2012). 

  

Undersökningsgrupp 

Urval av informanter gjordes på en öppenvårdspsykiatrisk mottagning för vuxna i 

Mellansverige. Inklusionskriterier var att patienterna måste vara över 18 år, diagnostiserats 

med ADHD för mer än ett år sedan, ha en pågående behandling med centralstimulantia sedan 

minst sex månader tillbaka samt förstå och kunna prata det svenska språket. 

Exklusionskriterier var patienter som diagnostiserats med ADD och de som har ett pågående 

narkotikamissbruk. 

 

Den sjuksköterska som var ansvarig för centralstimulantia-behandling informerades om 

studiens syfte och innehåll. Efter telefonkontakt svarade åtta patienter ja till att delta i studien. 

Dessa kontaktades av uppsatsförfattarna och ett skriftligt informationsbrev skickades ut.  

Informanterna fick välja själva om de önskade komma till mottagningen för intervju eller om 

de hellre ville att uppsatsförfattarna skulle komma hem till dem. Alla valde att genomföra 

intervjun på mottagningen. Förslag på datum och tid gavs av uppsatsförfattarna med viss 

flexibilitet. Det skriftliga informationsbrev som skickades ut till patienterna beskrev 

information om deltagande i studien, dess frivillighet och konfidentialitet samt 

kontaktuppgifter till författarna (Se Bilaga 2). Skriftligt samtycke till studien inhämtades i 

samband med intervjuerna, informanterna fick då också muntlig information om studien (Se 

Bilaga 2.1).  

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer, vilket innebar att 

intervjuerna baserades på öppna frågor utifrån specifika ämnesområden med relevans för 

studiens syfte, i detta fall delaktighet och stöd. Författarnas uppgift var att stimulera 

informanterna att berätta fritt om sina upplevelser, erfarenheter och tankar om delaktighet och 

stöd från sjuksköterskan. Följdfrågor med målsättningen att få informanterna att utveckla sina 

tankegångar och berätta mer utförligt användes också då det kunde bidra till att få ut mer 

innehåll med betydelse för studiens syfte (Polit & Beck, 2012). Intervjuguiden som användes i 

studien bestod av åtta öppna frågor (Se Bilaga 1). 
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Tillvägagångssätt 

Tillstånd för att genomföra studien söktes i februari 2016 hos verksamhetschefen på den 

psykiatriska öppenvårdsmottagningen.  När verksamhetschefen lämnat sitt godkännande 

skickades det skriftliga informationsbrevet som var riktat till patienterna (Se Bilaga 2) via 

mail till verksamhetschefen, som i sin tur vidarebefordrade informationen till enhetschefen.  

 

Informerat samtycke inhämtades först muntligt via telefon i samband med att patienterna 

tillfrågades om att delta i studien. De fick då information om studiens syfte, innehåll, 

frivillighet, konfidentialitet samt kontaktuppgifter. Sedan skickades informationsbrevet (Se 

Bilaga 2) hem till dem som tackade ja till att delta i studien där samma information framgick 

som de redan fått muntligt. I samband med intervjuerna fick informanterna också skriva på en 

samtyckesblankett (Se Bilaga 2.1) där de samtyckte till att bli intervjuade samt att intervjun 

spelades in med ljudupptagning på mobiltelefon. 

 

Intervjuerna genomfördes på den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i ett vanligt 

besöksrum. Informanten fick själv bestämma var denne ville sitta under intervjun. Båda 

uppsatsförfattarna deltog vid intervjuerna, varav den ena hade en mer ledande roll och ställde 

frågorna enligt intervjuguiden (Se Bilaga 1) till informanterna. Den andra uppsatsförfattaren 

lyssnade, antecknade stödord samt flikade in följdfrågor vid behov. Intervjun spelades in med 

hjälp av en diktafonapplikation på mobiltelefon. Intervjuerna tog mellan 20-40 minuter att 

genomföra.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Verksamhetschefen för respektive mottagning har till uppgift att bedöma om studien går att 

genomföra på deras enhet. Uppsatsförfattarna inhämtade därmed dennes tillstånd innan 

enskilda patienter tillfrågades om deltagande (Vetenskapsrådet, 2003).  

  

Informationskravet tillgodosågs genom att patienter som tillfrågades om deltagande i studien 

gavs information om syftet med studien och hur intervjun skulle ske. Denna information gavs 

vid flera tillfällen både muntligt och skriftligt genom informationsbrev. Kontaktuppgifter till 

uppsatsförfattarna och handledaren lämnades ut för eventuella vidare frågor och funderingar.  

Samtyckeskravet togs hänsyn till genom att informanterna vid återkommande tillfällen under 

forskningsprocessen informerades om att deltagande var frivilligt. Att informanterna när som 

helst kunde avbryta sitt deltagande utan att det skulle påverka deras fortsatta vård och 
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behandling poängterades också vid flera tillfällen. Studiens informanter informerades också 

om den förväntade nyttan med studien samt att det inte bedömdes finnas några risker med att 

delta i studien. Konfidentialitetskravet tillgodosågs då informanternas identitet skyddades 

genom att intervjumaterialet endast var tillgängligt för uppsatsförfattarna under 

forskningsprocessen. Inga obehöriga har kunnat ta del av de transkriberade intervjuerna då 

materialet hela tiden förvarats i ett låst skåp under arbetets gång. Vid transkribering av 

intervjuerna tilldelades alla informanter en bokstav för att på så sätt undvika att röja 

informantens identitet. Det transkriberade intervjumaterialet makuleras så snart 

examensarbetet är granskat och godkänt. Nyttjandekravet har efterföljts då intervjumaterialet 

endast har använts för att besvara studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2003). 

 

I uppsatsarbetet har författarna eftersträvat att följa de grundläggande etiska principerna. 

Autonomiprincipen har följts genom att intervjudeltagarna har informerats om att deras 

medverkan är frivillig och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan 

konsekvenser för vården (Vetenskapsrådet, 2003). 

 

Godhetsprincipen och principen att inte skada har följts genom att informanterna fått besvara 

frågorna utan att bli avbrutna och utan att deras svar värderats av författarna. Studien syftade 

även till att göra gott och inte skada genom att föra fram ny kunskap om hur vuxna med 

ADHD upplever sina möjligheter att vara delaktiga i behandling för att på så sätt kunna 

förbättra behandlingen och omvårdnaden (Vetenskapsrådet, 2003). 

 
Rättviseprincipen har följts genom att alla informanter behandlades lika och fick samma 

frågor. Informanterna har också valts ut slumpmässigt genom att de första åtta som tackade ja 

till deltagande inkluderades i studien (varav två senare valde att inte medverka). I uppsatsen 

finns också en spridning vad gäller ålder och kön, vilket också kan ses som positivt ur ett 

rättviseperspektiv (Vetenskapsrådet, 2003). 

 
Analys 

I studien användes manifest kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2004). 

Intervjuerna transkriberades ordagrant. Därefter lästes intervjuerna igenom flera gånger av 

uppsatsförfattarna var för sig för att identifiera centrala textavsnitt så kallade meningsbärande 

enheter som ansågs relevanta för studiens syfte. Dessa textavsnitt gjordes till kondenserade 

meningsenheter genom att innebörden förkortades och förtydligades, för att sätta fokus på det 
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väsentliga innehållet i materialet utan att informantens upplevelse förvrängdes eller 

förlorades. Då denna studie utgick från en manifest innehållsanalys är det de synliga och 

uppenbara aspekterna i texten som analyserats och författarna har inte tolkat in outtalad, 

underliggande betydelse. De kondenserade meningsenheterna har sedan kodats och grupperats 

i kategorier med liknande innehåll (Se Tabell 1). För att inte förlora innebörden i texten under 

arbetets gång jämförde författarna under analysprocessen textdelen med helheten och helheten 

med textdelen för att se att de överensstämde med varandra (Graneheim & Lundman, 2004). 

Uppsatsförfattarna gick också tillsammans igenom och diskuterade och reflekterade över 

kodningen och de kategorier som framkom för att säkerställa samstämmighet i det manifesta 

innehållet i kategorierna. De olika kategorierna som framkom presenteras och diskuteras i 

studiens resultat. 
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Tabell 1: Exempel på hur Graneheim och Lundmans innehållsanalys använts i studien 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod 

 

Underkategori Kategori 

”Ja, alltså det skulle 

ju vara skönt å känna 

att man hade kunnat 

pröva på nåt annat så 

man slipper känna att 

man blir beroende av 

läkemedel eftersom 

det ändock är knark i 

grejerna.” 

Hade kunnat pröva på 

annat, slipper känna 

beroende av läkemedel. 

Beroende av 

läkemedel 

Alternativa 

behandlingsmetoder 

Inflytande 

över 

behandling 

”Jag skulle behöva 

mer stresshantering, 

jag lär mig inte att 

stressa mindre av 

medicin utan det är ju 

mitt tankesätt å mitt 

beteende som måste 

ändras” 

Behöva stresshantering, 

lär mig inte stressa mindre 

av medicin. 

Stresshantering Alternativa 

behandlingsmetoder 

Inflytande 

över 

behandling 

”Men det kanske finns 

nå andra delar också 

för medicinen hjälper 

ju inte hela tiden. 

Man får ju 

fortfarande 

raseriutbrott å sånt. 

Folk vet vilka knappar 

dom ska trycka på å 

då kanske det skulle 

ha vart bra å ha lite 

terapi i grunden också 

för att kunna lugna 

ner sig utan att man 

slår till nån”. 

Medicinen hjälper inte 

hela tiden, får fortfarande 

raseriutbrott. Vart bra å ha 

lite terapi i grunden för att 

lugna ner sig. 

Terapi Alternativa 

behandlingsmetoder 

Inflytande 

över 

behandling 
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RESULTAT 

Utifrån studiens syfte att beskriva hur vuxna patienter med diagnosen ADHD upplevde 

delaktighet och behov av sjuksköterskans stöd vid behandling inom öppenvårdspsykiatrin 

identifierades 4 kategorier och 5 underkategorier i analysen av materialet. Dessa kategorier 

var: att acceptera diagnosen ADHD, behov av kunskap och information, inflytande över 

behandling och sjuksköterskans roll. Underkategori till inflytande över behandling var: 

alternativa behandlingsmetoder. Underkategorier till sjuksköterskans roll var: att bli sedd som 

person, tätare kontakt och mer uppföljning, behov av samordning och slutligen närståendes 

betydelse. 

 

Att acceptera diagnosen ADHD 

Flera av informanterna beskrev att de till en början upplevt svårigheter att acceptera att de fått 

diagnosen ADHD. Otydlig information om vad diagnosen innebar, okunskap och fördomar i 

samhället och att vissa även hade upplevt att läkare varit oeniga eller osäkra på om diagnosen 

var korrekt för personen i fråga bidrog till svårigheter att acceptera att de diagnostiserats med 

ADHD. 

 

”Själv så kunde jag aldrig tro att det var ADHD, men jag visste ju inte vad det 

var för nånting å det märker jag att dom flesta, när man säger ADHD, så är det 

dom associerar till, det är pojkarna som har myror i brallan å inte kan sitta still 

å får raseriutbrott”  

 

Några informanter beskrev att de inte upplever sig som hyperaktiva och att de därför 

ifrågasatte diagnosen ADHD. 

 

”Dom har varit lite otydliga redan på BUP när dom gjorde utredningen, om det 

är ADHD eller om det är ADD och jag själv tycker ju inte att jag har ADHD, 

alltså jag klättrar inte på väggarna”  

 

Behov av kunskap och information 

Nästan alla informanter upplevde att de inte fått tillräcklig information om diagnos och 

behandling. Flera av dem beskrev att de fått ta reda på den mesta informationen själva och 

många tog också upp att information kunde behövas vid flera tillfällen eftersom det kunde 
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vara svårt att acceptera diagnosen till en början. Det var svårt att ta in all information i 

samband med att diagnosen ställdes. Några informanter beskrev att de visserligen inte fått så 

mycket information men att de inte heller känt behov av det och därför inte frågat efter det 

eller läst på själva. En informant undvek att söka efter information på internet om exempelvis 

läkemedelsbiverkningar av rädsla för att börja leta efter dessa symtom hos sig själv. Några 

informanter beskrev att de behövde få information vid flera tillfällen för att kunna ta den till 

sig, första gången de fick den kanske de inte var mottagliga för den. 

 

”Det va ju sju år sen jag gjorde utredningen så jag kommer inte ihåg direkt 

mycket från det. Så det, jo men jag fick ju säkert information, men då va jag 14-

15 år, då sket väl jag i det… det va ingenting jag lyssna på då liksom”  

 

Vilken typ av information som efterfrågades varierade, några av informanterna önskade mer 

information om vad ADHD är, i form av processer i hjärnan, medan någon annan tyckte att 

informationen som gavs var alldeles för teoretisk. Vilka symtom som kan finnas och kunskap 

om att alla personer med ADHD inte behöver ha precis samma symtom var ett område som 

informanterna efterfrågade mer information om. Vissa önskade mer information om 

läkemedlen och dess påverkan på längre sikt. 

 

”Det skulle va kul å få lite mer info om det hela, om vilka aktiva substanser det 

är egentligen man stoppar i sig varje dag, som i Elvanse, det är liksom 8,9 

milligram Dexamfetamin i det. Det är liksom rent knark, det är, det känns lite fel 

å stoppa i sig”  

 

En informant tog upp behov av information kring hjälpmedel för kognitiva funktionshinder 

och möjligheten för sjukvården att använda sig av modern teknik som appar för smartphones. 

En annan informant uttryckte att det hade varit bra om informationen gavs både muntligt och 

skriftligt. Medan en tredje informant hellre ville ha enbart skriftlig information för att spara 

tid. Ytterligare en annan informant önskade information i form av diskussion där patienterna 

själva fick vara aktiva, reflektera och resonera kring teman som upplevdes relevanta för 

personer med ADHD. 
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Inflytande över behandling 

Flera informanter beskrev att de inte visste vad det fanns för plan för deras behandling och att 

de därför inte upplevde att de hade möjlighet att påverka den. Brist på information om 

planeringen för den fortsatta behandlingen och att informanterna upplevde sig sakna kunskap 

om behandlingsalternativ gjorde att många upplevde det svårt att vara med och påverka sin 

behandling. 

 

”Vi har ju ingen riktig plan så att jag vet ju inte riktigt vad man ska va med och 

bestämma i”  

 

En informant förklarade att hon inte upplevde att hon var med och påverkade alls, förutom när 

hon uttryckte sin önskan om att avsluta medicineringen. En annan informant upplevde sig ha 

möjlighet att påverka planeringen kring sin behandling men kände inget behov av att göra det. 

 

”Jag kan inte säga att jag har känt något behov av att påverka behandlingen, 

däremot har jag ju varit välkommen att delta… alltså fått information. Men jag 

känner ju inget behov av att påverka en sak som jag inte kan så mycket om, utan 

där har ju jag litat till sjuksköterskan och läkaren… att det här är det bästa för 

dig.”  

 

Alternativa behandlingsmetoder  

De flesta av informanterna i studien har inte erbjudits någon annan behandling än läkemedel. 

Alternativa behandlingsformer var något som många av dem efterfrågade, även om flera av 

dem upplevde att de inte fått information om vilka alternativ som fanns och som kunde 

erbjudas dem. Några informanter tog upp oro för att bli beroende av läkemedlen som en orsak 

till att vilja prova även annan behandling. 

 

”Ja, alltså det skulle ju va skönt å känna att man hade kunnat pröva på nåt 

annat så man slipper känna att man blir beroende av läkemedel eftersom det 

ändock är knark i grejerna.”  

 

”Ser jag att det är en lugn dag då försöker jag rent ut sagt skita i medicinen för 

att minska risken att man blir beroende.”  
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Några informanter upplevde att läkemedlen inte hade tillräcklig effekt utan samtidig hjälp 

med beteendeförändringar eller hjälp med exempelvis stresshantering, strukturering och 

planering och hjälp att hantera ilska och aggressioner.  

 

”Jag skulle behöva mer stresshantering, jag lär mig inte att stressa mindre av 

medicin utan det är ju mitt tankesätt å mitt beteende som måste ändras.”  

 

”Men det kanske finns nå andra delar också för medicinen hjälper ju inte hela 

tiden. Man får ju fortfarande raseriutbrott å sånt. Folk vet vilka knappar dom 

ska trycka på å då kanske det skulle ha vart bra å ha lite terapi i grunden också 

för att kunna lugna ner sig utan att man slår till nån.”  

 

Sjuksköterskans roll 

Att bli sedd som person 

Flera av informanterna tog upp betydelsen av att bli sedd som person med en egen 

personlighet, erfarenheter, upplevelser, önskningar och behov. De betonade också vikten av 

att se individuella olikheter mellan personer med samma diagnos och att inte bli reducerad till 

en person med ADHD. 

 

”Det blir så mycket fokus på att jag har ADHD och inte på att jag också är en, 

alltså en person som också får bli arg och får bli ledsen och jag måste ju få 

gråta och jag måste få va glad.”  

 

Informanterna gav också uttryck för betydelsen av att känna sig respekterad som person och 

att känna förtroende för sjuksköterskan för att våga öppna sig. Lyhördhet och att ta hänsyn till 

övriga faktorer i personens liv, förutom ADHD, beskrevs som en viktig egenskap hos 

sjuksköterskan. Detta för att informanterna skulle känna tillit att kunna berätta om sina 

svårigheter utan att få upplevelsen av att deras ”normala” reaktioner på allmänmänskliga 

problem i livet reducerades till ett symtom på ADHD. 

 

”Om man har en fast sköterska så har man ju en annan kontakt där, för träffar 

jag en läkare bara hux flux så där ja då sitter jag å ja hur mår du? Äh ja mår 

bra säger jag då å så sitter ja bara så här å så spelar jag bara teater, jag gör 
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det, på riktigt alltså. Jag öppnar mig inte för vem som helst, så är det. Jag måste 

skapa ett förtroende å en trygghet.”  

 

”Sätter jag massa kryss här då kommer det bli att men det här för att du har 

ADHD fast samtidigt så kanske när jag kommer hit så kanske jag haft en period 

med jättejobbigt i skolan och pluggat och allting bara är kaos och jag tycker allt 

är jobbigt”  

 

Några av informanterna tog upp svårigheten att veta vilka drag eller egenskaper som var en 

del av deras personlighet och vad som var symtom på ADHD och som skulle behandlas. 

 

Tätare kontakt och mer uppföljning 

Flera informanter upplevde att det var lätt att få kontakt med sjuksköterskan om de var i 

behov av det och beskrev det samtidigt som viktigt. Sjuksköterskan upplevdes av många som 

lättare att nå än läkaren och flera beskrev också att sjuksköterskan kunde utgöra ett stöd 

genom att erbjuda tätare kontakt och följa upp deras behov och problem. 

 

”Där är ju sköterskan jätteviktig att man vet att man får tag på henne… för 

kanske recept eller nånting har tagit slut eller så… jag menar läkaren är ju inte 

så lätt” 

 

Två informanter diskuterade betydelsen av att få träffa en sjuksköterska regelbundet för att 

följa upp läkemedelsbehandlingen och även förändringar i tankemönster och beteende som 

många upplevde när de behandlades med läkemedel för ADHD. En informant beskrev hur 

sjuksköterskan kunde fungera som ett bollplank som utifrån sin specialistkunskap om ADHD 

kunde hjälpa patienten att reflektera kring förändrade reaktionsmönster till följd av 

läkemedelsbehandlingen. En informant efterfrågade också tätare uppföljning av andra typer 

av livsstilsförändringar som blodtryck och vikt. 

 

Behov av samordning 

Många av informanterna upplevde att sjuksköterskan fungerade som en mellanhand som 

samordnade kontakter med läkaren och andra yrkesgrupper i vården. En informant beskrev 
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betydelsen av att ha kontakt med en sjuksköterska som hjälpte till att koordinera olika 

insatser. 

 

”För det är just det här å hitta nån som man kan hålla sig litegrann i när det är 

så många frågetecken runtikring sig å som har behörighet å kolla upp saker å 

liksom samordna å sådär så det är ovärderligt verkligen”   

 

Några informanter tog upp att samordning mellan psykiatrin och olika myndigheter och 

samhällsinstanser varit betydelsefulla för dem, till exempel samordning med 

försäkringskassan och arbetsförmedlingen. En informant upplevde att samordning och 

information om olika samhällsinstanser var viktigare för yngre personer som precis var på väg 

ut i arbetslivet än för dem som fått diagnosen ADHD i vuxen ålder när de redan hunnit 

etablera sig på arbetsmarknaden. 

 

Närståendes betydelse 

Några informanter tog upp vikten av att involvera närstående i behandlingen, att de 

närstående gavs information och kunskap om ADHD och att sjuksköterskan och övrig 

vårdpersonal tog tillvara de närståendes delaktighet för att allt skulle fungera så bra som 

möjligt runt personen med ADHD. En informant tog upp vikten av att informera barn till 

vuxna med ADHD om att föräldern kan komma att förändra sitt tankesätt och sitt agerande 

när de behandlades med läkemedel för ADHD. Flera informanter har beskrivit det stöd och 

den hjälp som de fått av sina anhöriga som mycket betydelsefull och att det därför var viktigt 

att de närstående tilläts ha en aktiv roll i behandlingen. 

 

”Stödet och kontakten som jag vill säga det då att min tjej kan ringa och förnya 

recept, hade inte det funkat då hade jag nog vart utan jobbet och allt möjligt. 

Det blir så mycket jobbigare än vad det egentligen är.”  

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultaten 

I studien framkom att många informanter upplevde att dem inte fått tillräcklig information om 

diagnos och behandling. Det kunde ta tid att acceptera diagnosen ADHD och information 

behövdes vid flera tillfällen eftersom personen kanske inte var mottaglig första gången eller 

inte kunde ta in all information vid ett tillfälle. Många saknade också information om 
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planeringen av sin behandling och andra eventuella behandlingsalternativ och upplevde att de 

därför inte kunde vara med och påverka. Oro för att bli beroende av läkemedel var en orsak 

till att vilja prova även annan behandling. En annan orsak som togs upp var upplevelsen av att 

läkemedlen inte gav tillräcklig effekt utan samtidig hjälp med beteendeförändringar, 

stresshantering, strukturering och planering och metoder för att hantera vredesutbrott. 

Sjuksköterskan upplevdes i studien som lättare att nå än läkaren och erbjuda möjlighet till 

tätare kontakt. Uppföljning av läkemedelsbehandling, beteendeförändringar, blodtryck och 

vikt betonades som viktigt. I studien framkom också att sjuksköterskan upplevdes ha en viktig 

samordnande funktion mellan olika yrkeskategorier som deltog i patientens vård och 

behandling. Betydelsen av att bli sedd som person med egna erfarenheter, upplevelser, behov 

och svårigheter och att inte bli sedd som enbart en person med ADHD sågs i studien som 

viktigt. Att sjuksköterskan visade respekt och lyhördhet för informanternas hela livssituation 

framkom som betydelsefullt för att skapa förtroende och möjliggöra en öppen dialog om 

behov och problem. Slutligen framkom även betydelsen av att involvera närstående i 

behandlingen, både genom att närstående delgavs information och kunskap om ADHD och 

genom att de närståendes delaktighet togs tillvara för att underlätta för personen med ADHD. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet beskrevs att många av informanterna till en början upplevt svårigheter att 

acceptera diagnosen ADHD. Bristande information om vad diagnosen innebar, okunskap och 

förutfattade meningar i samhället och att det förekommit att läkare visat oenighet eller 

osäkerhet på om diagnosen var korrekt ställd var faktorer som bidragit till svårigheter att 

acceptera diagnosen. Enligt Hansson Halleröd et al. (2015) är det viktigt att vårdpersonalen är 

medveten om de känslomässiga reaktioner som kan uppstå efter att en person diagnostiserats 

med ADHD. Patienternas upplevelser kan påverka välbefinnandet och följsamheten till olika 

behandlingar. Att inhämta kunskap om en persons upplevelser och erfarenheter kan bidra till 

ett bättre samarbete och öka möjligheten till individuellt anpassad behandling. Kooij et al. 

(2010) menar att information kan hjälpa patienten att förstå sina symtom och svårigheter och 

bidra till acceptans av diagnosen. Kognitiv beteendeterapi kan också bidra till att öka 

patienters acceptans för ADHD-diagnosen samt deras förståelse för de känslomässiga 

reaktioner som kan uppkomma till följd av diagnosen (Safren et al., 2005).  
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Specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård kan tillföra kunskap och information om diagnos 

och behandling, vilket var något som informanterna i vår studie uppgav att de saknade. Flera 

av dem beskrev att de fått ta reda på den mesta informationen själva och många tog också upp 

att information kunde behövas vid flera tillfällen eftersom det kunde vara svårt att acceptera 

diagnosen till en början. Det var svårt att ta in all information i samband med att diagnosen 

ställdes. I studien av Ross (2015) framkom att sjuksköterskor upplevdes ha kunskap och 

förmåga att delge information på ett individanpassat sätt och att de använde ett språk som 

patienterna förstod, med mindre medicinska termer. Även i studien av Kooij et al (2010) 

betonades information och undervisning som det första steget i behandlingsprocessen och i 

denna information ska ingå bland annat beskrivning av symtom, processer i hjärnan och olika 

behandlingsalternativ. Vi tror att specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård skulle kunna ta en 

mer aktiv roll när det gäller att föra ut kunskap och information till patienterna på ett tydligt 

och begripligt sätt utifrån varje persons specifika behov.  

 

I denna studie upplevdes sjuksköterskan i flera fall som lättare att nå än läkaren och 

sjuksköterskan tycktes också kunna utgöra ett stöd genom möjligheten till tätare kontakt och 

mer uppföljning. Dessa resultat överensstämmer med tidigare forskning som visade att dessa 

faktorer kan göra att patienterna upplevde vården och behandlingen som mer förutsägbar och 

att de inte behöver berätta samma sak för flera olika personer (Earle, Taylor, Peet & Grant, 

2011). Specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård skulle kunna bidra till att göra patienterna 

mer delaktiga i sin egen vård och behandling genom att uppmuntra dem att ställa frågor och 

genom att delge patienterna information om läkemedelsbehandlingens effekter och eventuella 

biverkningar, alternativa behandlingsformer och liknande (Socialstyrelsen, 2014; Ross, 2015). 

Earle, Taylor, Peet & Grant, (2011) menar att sjuksköterskan kan bidra med information som 

gör att patienten själv efter att ha bearbetat informationen kan vara med och påverka sin egen 

vård och behandling. Det var både uppföljning av läkemedelsbehandling, 

beteendeförändringar och livsstilsfaktorer som blodtryck och vikt som efterfrågades i vår 

studie.  

 

I studien framkom att många önskade mer inflytande över behandlingen.  Många av 

informanterna visste inte vad det fanns för plan för deras behandling och många saknade 

kunskap om olika behandlingsalternativ och upplevde därför inte att de hade möjlighet att 

påverka sin behandling. Detta stämmer inte med läkemedelsverkets rekommendationer. Enligt 
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läkemedelsverket (2016) ska en individuell behandlingsplan upprättas för varje patient innan 

behandling med läkemedel påbörjas och patientens förmåga till god följsamhet i samband 

med behandlingen och behov av stöd och hjälp ska utvärderas. Enligt studien av Hansson 

Halleröd et al. (2015) bör en ADHD-diagnos följas av ett brett utbud av behandlingar och 

uppföljning utifrån en helhetsbild av individens livssituation, egna önskemål och behov och 

inte enbart vara inriktad på medicinering. Alternativa behandlingsmetoder var något som 

informanterna i vår studie efterfrågade i form av hjälp med stresshantering, hjälp att hitta 

metoder för strukturering och planering och metoder för att hantera aggressioner. Det kan ses 

som en styrka i vårt resultat att informanterna i studien belyst behovet av alternativa 

behandlingsmetoder, vilket även framkommit i tidigare forskning. 

 

En stor del av de patienter som diagnostiserats med ADHD i Sverige har eller har haft 

behandling med centralstimulerande läkemedel. Många upplever god effekt på symtomen och 

få biverkningar men många patienter avbryter ändå läkemedelsbehandlingen av okända 

orsaker (Bejerot, Rydén & Arlinde, 2010). I vår studie framkom oro för att bli beroende av 

läkemedlen som en tänkbar orsak till att avbryta läkemedelsbehandling.  

 

I studien framkom också ett behov av samordning. Det beskrevs som viktigt att ha kontakt 

med någon som sköter koordineringen av olika insatser. Både mellan olika yrkeskategorier på 

mottagningen och mellan psykiatrin och olika myndigheter och samhällsinstanser som 

försäkringskassan och arbetsförmedlingen.  Det framkom att flera av informanterna upplevde 

att sjuksköterskan fungerade som en mellanhand som samordnade kontakter med läkaren och 

andra yrkeskategorier som deltog i behandlingen. Enligt studien av Skilling, Robinson och 

Fielding (2008) har arbetet i multidisciplinära team betydelse för den omfattande medicinska, 

pedagogiska och sociala bedömning som krävs för diagnos och regelbunden uppföljning och 

genomförandet av psykosociala insatser.  

 

Att vara delaktig innebär att medverka i beslut som har inverkan på en persons liv (Eldh, 

Ehnfors & Ekman, 2004). Patientdelaktighet sker i mötet mellan sjuksköterska och patient 

och bygger på en tillitsfull relation mellan jämbördiga parter. Behandlingen ska planeras 

utifrån patientens resurser och möjligheter till inflytande (Sahlsten, Larsson, Sjöström, 

Lindencrona & Plos, 2007). För att patienter ska kunna vara delaktiga i sin vård och 

behandling behöver de ha kunskap om sin diagnos och sina symtom och de behöver också 

stöd i att känna tilltro till den kunskapen så att de kan leva med sin diagnos och skapa sig en 
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fungerande vardag. Om en patient inte ges möjlighet att vara delaktig kan det innebära en 

känsla av obegriplighet och att inte ha kontroll över sin behandling (Eldh et al., 2004; Eldh, 

Ekman & Ehnfors, 2006). Delaktighet är också en rättighet enligt den svenska hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL), (SFS 1982:763). Enligt Eldh et al. (2004) och Eldh, Ekman och Enfors 

(2006) kan delaktighet för patienter innebära att få väsentlig information på ett sätt som 

personen förstår, att bli respekterad som person, att känna förtroende och uppleva sig ha 

kontroll över sin situation. I föreliggande studie betonades betydelsen av att bli sedd som 

person med en egen personlighet, erfarenheter, upplevelser, önskningar och behov och att inte 

bli reducerad till en person med ADHD och även vikten av att se individuella olikheter mellan 

olika personer med samma diagnos. Informanterna gav också uttryck för betydelsen av att 

känna sig respekterad som person och att känna förtroende för sjuksköterskan för att våga 

öppna sig. Dessa resultat stämmer med vad som formuleras i kompetensbeskrivningen för 

specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård där det står att sjuksköterskan ska uppmärksamma 

patientens perspektiv och ta hänsyn till patientens erfarenheter, behov och önskemål och 

också identifiera och tillgodose patientens behov av stöd (Psykiatriska riksföreningen för 

sjuksköterskor, 2014). Enligt Earle, Taylor, Peet & Grant (2011) kan det upplevas mindre 

nervöst och stressande att träffa en sjuksköterska än en läkare och lättare att bygga upp en 

öppen och tillitsfull relation. Det gör att patienten känner sig trygg och vågar ställa fler frågor 

och ta upp exempelvis upplevelser av brist på förtroende för vårdpersonal eller oro för 

medicinering. Sådana samtal kan ha en terapeutisk funktion bidra till psykiskt välbefinnande 

hos patienten. 

 

Studiens resultat visade närståendes betydelse och vikten av att involvera närstående i 

behandlingen. Det upplevdes som viktigt att de närstående gavs information och kunskap om 

ADHD och att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal tog tillvara de närståendes engagemang 

för att de skulle kunna erbjuda ett så gott stöd som möjligt för personen med ADHD. I studien 

beskrevs det stöd och den hjälp som deltagarna fått från sina närstående som mycket 

betydelsefullt. Det är därför viktigt att de närstående ses som en tillgång och ges möjlighet att 

ta en aktiv roll i behandlingen. Detta är något som även påpekas i kompetensbeskrivningen 

för legitimerad specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård (2014), där det betonas att 

sjuksköterskan ska erbjuda råd och stöd i samråd med patient och närstående för att skapa 

förutsättningar för största möjliga delaktighet i vård och behandling. Kooij et al. (2010) har 

också tagit upp de närståendes betydelse som mycket värdefull i behandlingsprocessen. 
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Genom att de närstående ges information och kunskap kan tidigare relationssvårigheter till 

följd av patientens ADHD-diagnos minskas och det sociala nätverket kan återuppbyggas. 
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Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en empirisk studie med kvalitativ design och resultatet 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt en modell av Graneheim och 

Lundman (2004). Utifrån en kvalitativ metod som utgångspunkt strävade författarna efter att 

studien skulle hålla hög grad av trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

 

Högskolan Dalarnas blankett för etisk egengranskning fylldes i under hösten 2014 i samband 

med PM:et och uppsatsförfattarna besvarade då samtliga frågor med nej (se Bilaga 3). Av den 

anledningen gjordes aldrig någon ansökan till högskolans etiska kommitté för godkännande 

innan studien genomfördes. Såhär i efterhand kan vi se saken på ett annat sätt och bedömer att 

fråga 1 och 4 kunde ha besvarats med ja. Studier som handlar om informanters upplevelser 

kan väcka känslor. Vuxna som lever öppet med sin diagnos och får behandling via en 

öppenvårdsmottagning bedömdes utifrån studiens syfte inte påverkas fysiskt eller psykiskt. 

Detta då studien fokuserade på informanternas upplevelse av möjlighet till delaktighet i 

behandling och behov av stöd från sjuksköterskan.  

 

Trovärdighet  

Studiens trovärdighet är beroende av hur väl datainsamlingsmetod, urval och analysmetod 

överensstämmer med studiens syfte. Syftet var att få kunskap om vuxna patienter med 

ADHD:s  upplevelser av delaktighet och behov av sjuksköterskans stöd vid behandling. För 

att besvara detta syfte krävdes en djupare kunskap ur den enskilda patientens perspektiv. Med 

en kvalitativ metod som bygger på tolkning och förståelse av människors subjektiva 

upplevelser av sin situation kunde detta syfte uppnås (Kvale & Brinkmann, 2009; Polit & 

Beck, 2012). Semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide med åtta frågor 

genomfördes då författarna till studien önskade få kunskap om specifika upplevelser rörande 

ADHD-diagnos och behandling. Informanterna uppmuntrades att berätta fritt och med egna 

ord utifrån dessa frågor. På detta sätt erhöll författarna all nödvändig information samtidigt 

som informanterna fick friheten att beskriva och illustrera sina upplevelser som de själva 

önskade (Polit & Beck, 2012). Informanterna fick också information både muntligt och 

skriftligt om att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta 

sitt deltagande utan några konsekvenser för deras fortsatta vård och behandling samt att deras 

svar skulle sammanställas konfidentiellt och att intervjuerna raderades efter transkribering. 

Vid en innehållsanalys är det viktigt att de förkortade textavsnitt, så kallade meningsbärande 
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enheter som plockas fram ur materialet är lagom långa och tydliga och konkreta för att 

innebörden i materialet inte ska förändras eller förloras under analysprocessen. Det är också 

viktigt att de övergripande kategorier och teman som bildas utifrån sammanslagning av 

meningsbärande enheter täcker alla aspekter som framkommit i intervjuerna så att ingen 

information uteslutits eller sådan information som inte berör studiens syfte tagits med 

(Graneheim & Lundman, 2004). För att uppnå trovärdighet har författarna till denna studie 

läst de transkriberade intervjuerna var för sig och därefter tillsammans diskuterat och 

reflekterat över innehåll och kategorisering för att se till att resultatet överensstämmer med 

innehållet i det insamlade materialet. 

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet handlar om i vilken utsträckning som datainsamlingen har påverkats eller 

förändrats över tid (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna genomförde samtliga 

intervjuer till studien inom loppet av två veckor och använde samma intervjuguide till alla 

intervjuer. Dock observerade författarna att fler följdfrågor ställdes till deltagarna som 

intervjuades senare i processen och dessa följdfrågor baserades på kunskap och information 

som framkommit i tidigare intervjuer. Detta innebar att intervjuerna som genomfördes senare 

i insamlingsskedet generellt blev något längre och fylligare men samtliga intervjuer 

inkluderades i studiens resultat.  

 

Överförbarhet  

Med överförbarhet menas i vilken omfattning studiens resultat är möjligt att överföra till 

andra grupper och kontexter. Det är alltid läsaren som avgör om resultaten kan överföras till 

ett annat sammanhang men författaren kan ändå ge förslag om överförbarhet i olika kontexter 

(Graneheim & Lundman, 2004). Målsättningen i denna studie var att ge en tydlig beskrivning 

av design, undersökningsgrupp, datainsamling, tillvägagångssätt och analys. Genom att den 

valda metoden beskrevs på ett tydligt sätt gynnas studiens överförbarhet enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Vidare uppger Graneheim och Lundman (2004) att om resultatet är tydligt 

framställt tillsammans med passande citat ökar också överförbarheten. Bedömningen av 

denna studies överförbarhet till andra sammanhang upplevs av författarna som god om det 

handlar om vuxna med ADHD. Andra myndigheter som möter vuxna med ADHD kan 

eventuellt också ha nytta av resultaten från studien. Studiens resultat antas inte kunna 
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överföras till att gälla för andra patientgrupper men kan eventuellt fungera som underlag för 

vidare forskning.  

 

SLUTSATS 

Många av informanterna i studien saknade information om diagnos, behandling, planering och 

eventuella behandlingsalternativ, vilket resulterade i att de inte kände sig delaktiga eller 

upplevde att de kunde påverka behandlingen. Sjuksköterskan upplevdes som lättare att nå än 

läkaren och möjligheten till tätare kontakt för uppföljning av medicinering, livsstilsfaktorer 

och personens egna upplevelser av förändringar i tankemönster och beteende betonades som 

viktigt. Betydelsen av att bli sedd som person och att sjuksköterskan visade lyhördhet och 

respekt för patientens hela livssituation framkom som värdefullt. Majoriteten av 

informanterna i studien hade enbart blivit erbjudna läkemedelsbehandling men många 

efterfrågade även annan behandling. Skälen till detta var oro för att bli beroende av 

läkemedlen och upplevelse av att läkemedelsbehandlingen behövde kompletteras med 

metoder för att förbättra stresshantering, strukturering och planering eller genomföra 

beteendeförändringar för att bland annat kunna hantera ilska och aggressioner. 

Specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård skulle kunna ta en mer aktiv roll när det gäller att 

föra ut kunskap och information till patienterna om diagnos, symtom och behandling på ett 

sätt som patienterna förstår, med utgångspunkt i varje persons specifika behov. På så sätt kan 

patienterna göras mer delaktiga i sin egen vård och behandling. Specialistsjuksköterskan i 

psykiatrisk vård kan också utgöra ett stöd för vuxna patienter med ADHD genom möjligheten 

att erbjuda tätare kontakt och mer uppföljning, samordning med andra yrkesgrupper och 

samhällsinstanser. Stöd kan också handla om att sjuksköterskan får patienterna att känna sig 

sedda och respekterade som personer med individuella personligheter, erfarenheter, 

upplevelser och behov och inte upplever sig bli reducerade till patienter med ADHD.  

 

STUDIENS KLINISKA BETYDELSE OCH SAMHÄLLSASPEKT                               

Vi hoppas att studien ska kunna leda till att vuxna med ADHD ges mer information utifrån 

varje persons specifika behov och att möjligheten att erbjuda alternativa behandlingsformer 

utöver läkemedelsbehandling ökar. Om vuxna med ADHD blir mer delaktiga i sin behandling 

och får det stöd som de har behov av bör följsamheten till vård och behandling öka. 
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Studiens resultat visar på kunskap om vuxna med ADHD och deras upplevelse av delaktighet 

och stöd vid behandling inom öppenvårdspsykiatrin, då det finns ytterst få studier som 

handlar om detta. Sjuksköterskor och även andra yrkeskategorier som har kontakt med 

patientgruppen kan använda sig av studiens resultat för diskussion om förbättringar för att öka 

delaktigheten, förbättra informationen och att utveckla sjuksköterskans stödjande funktion.  

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Det skulle vara intressant att genomföra studien på en annan öppenvårdsmottagning i Sverige 

och jämföra resultaten för att se om upplevelserna skiljer sig åt. Ett annat förslag är att 

undersöka sjuksköterskans upplevelse av patientens delaktighet samt vilket typ av stöd som 

sjuksköterskan tror att vuxna med ADHD har behov av vid behandling inom 

öppenvårdspsykiatrin. Ett tredje förslag är att undersöka anledningen till att patienterna inte 

erbjuds fler behandlingsalternativ trots att både denna studie och tidigare forskning visat att 

patienterna har behov av det. 

 
 
 
 
 
  



 

29 

 

REFERENSER 
American Psychiatric Association. (2013). MINI-D 5. Diagnostiska kriterier enligt DSM-5. 

Stockholm: Pilgrim Press.  

 

Bejerot, S., Rydén, E. M., & Arlinde, C. M. (2010). Two-year outcome of treatment with 

central stimulant medication in adult attention-deficit/hyperactivity disorder: a prospective 

study. Journal of Clinical Psychiatry. 71 (12), s. 1590-1597. doi: 10.4088/JCP.09m05168pur 

 

Biederman, J., Spencer, T. J., Wilens, T. E., Weisler, R. H., Read, S. C., & Tulloch, S. J. 

(2005). Long-term safety and effectiveness of mixed amphetamine salts extended release in 

adults with ADHD. CNS Spectrums, 10, s. 16-25.  

 

Earle, E. A., Taylor, J., Peet, M., & Grant, G. (2011). Nurse prescribing in specialist mental 

health (Part 1): the views and experiences of practising and non-practising nurse prescribers 

and service users. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 18, s. 189–197. doi: 

10.1111/j.1365-2850.2010.01672.x 

 

Eldh, A. C., Ehnfors, M., & Ekman, I. (2004). The phenomena of participation and non-

participation in health care – experiences of patients attending a nurse-led clinic for chronic 

heart failure. European Journal Cardiovascular Nursing, 3, s. 239-46. doi: 

10.1016/j.ejcnurse.2004.05.001 

 

Eldh, A. C., Ekman, I., & Ehnfors, M. (2006). Conditions for patient participation and non-

participation in health care. Nursing Ethics, 13(5), 503-514. doi: 

10.1191/0969733006nej898oa 

 

El Farouki, K., Lagarde, E., Orriols, L., Bouvard, M-P., Contrand, B., & Gale´ra, C. (2014).  

The Increased Risk of Road Crashes in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

Adult Drivers: Driven by Distraction? Results from a Responsibility Case-Control Study. 

PLoS ONE, 9(12), e115002. doi:10.1371/journal.pone.0115002   

 

Emilsson, B., Gudjonsson, G., Sigurdsson, J. F., Baldursson, G., Einarsson, E., Olafsdottir, 

H., & Young, S. (2011). Cognitive behaviour therapy in medication-treated adults with 

ADHD and persistent symptoms: a randomized controlled trial. BMC Psychiatry, 11, s. 116-

125. doi: 10.1186/1471-244X-11-116 

 

Giacobini, MB., Medin, E., Ahnemark, E., Russo, L.J., & Carlqvist, P. (2014) Prevalence, 

Patient Characteristics, and Pharmacological Treatment of Children, Adolescents, and Adults 

Diagnosed With ADHD in Sweden. Journal of Attention Disorders, November (5). doi: 

10.1177/1087054714554617 

 

Graneheim, U-H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 

s. 105-112. doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 

Hansson Halleröd, S-L., Anckarsäter, H., Råstam, M., & Hansson Scherman, M. (2015). 
Experienced consequences of being diagnosed with ADHD as an adult – a qualitative study. 

BMC Psychiatry, 15(31), s. 2-13. doi: 10.1186/s12888-015-0410-4 

 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Bejerot%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20584517
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Ryd%C3%A9n%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20584517
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Arlinde%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20584517
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Bejerot+S%2C+Ryden+EM%2C+Arlinde+CM.+Two-year+outcome+of+treatment+with+central+stimulant+medication+in+adult+attention-deficit%2Fhyperactivity+disorder%3A+a+prospective+study.+J+Clin+Psychiatry.+2010%3B71%2812%29%3A+1590Y1597.
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Emilsson%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21787431
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Gudjonsson%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21787431
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Sigurdsson%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21787431
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Baldursson%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21787431
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Einarsson%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21787431
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Olafsdottir%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21787431
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Olafsdottir%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21787431
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Young%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21787431


 

30 

 

Kooij, SJ., Bejerot, S., Blackwell, A., Caci, H., Casas-Brugue, M., Carpentier, PJ., Edvinsson, 

D., Fayyad, J., Foeken, K., Fitzgerald, M., Gaillac, V., Ginsberg, Y., Henry, C., Krause, J., 

Lensing, M., Manor, I., Niederhofer, H., Nunes-Filipe, C., Ohlmeier, M. D., Oswald, P., 

Pallanti, S., Pehlivanidis, A., Ramos-Quiroga, J. A., Rastam, M., Ryffel-Rawak, D., Stes, S., 

& Asherson, P. (2010). European consensus statement on diagnosis and treatment of adult 

ADHD: The European Network Adult ADHD. BMC psychiatry, 10(67). doi: 10.1186/1471-

244X-10-67 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun- andra upplagan. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Läkemedelsverket. (2016). Läkemedel vid ADHD - behandlingsrekommendation. Hämtad 16 

april, 2016, från Läkemedelsverket, https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-

sjukvard/behandlingsrekommendationer/Lakemedel_%20vid_adhd_behandlingsrekommendat

ion.pdf 

 

Matheson, L., Asherson, P., Wong, I. C., Hodgkins, P., Setyawan, J., Sasane, R., & Clifford, 

S. (2013). Adult ADHD patient experiences of impairment, service provision and clinical 

management in England: a qualitative study. BMC Health Services Research, 13:184. doi: 

10.1186/1472-6963-13-184 

 
Mitchell,  J. T., McIntyre, E. M., English, J. S., Dennis, M. F., Beckham, J. C., & Kollins, S. 

H. (2013). A Pilot Trial of Mindfulness Meditation Training for ADHD in Adulthood: Impact 

on Core Symptoms, Executive Functioning, and Emotion Dysregulation. Journal of Attention 

Disorders. doi: 10.1177/1087054713513328 

 

Nylander, L., Holmqvist, M., Gustafson, L., & Gillberg, C. (2009). ADHD in adult 

psychiatry. Minimum rates and clinical presentation in general psychiatry outpatients. Nordic 

journal of psychiatry, 63(1), s. 64-71. doi: 10.1080/08039480802416323 

 

Polit, D. F., & Beck, C.T. (2012). Nursing Research. Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor. (2014). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård. Hämtad 6 april, 

2016, från Swenurse, http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning.sjukskoterska.psykiatri.2014.pdf 

 

Ross, J.D. (2015). Mental health nurse prescribing: the emerging impact. Journal of 

Psychiatric and Mental Health Nursing, 22, s. 529–542 

 

Safren, S. A., Otto, M. W., Sprich, S., Winett, C. L., Wilens, T. E., & Biederman, J. (2005). 

Cognitive-behavioral therapy for ADHD in medication-treated adults with continued 

symptoms. Behaviour Research and Therapy, 43(7), s. 831-842. doi: 

10.1016/j.brat.2004.07.001 

 

Sahlsten, M. J., Larsson, I. E., Sjöström, B., Lindencrona, C. S., & Plos, K. A. (2007). Patient 

participation in nursing care: towards a concept clarification from a nurse perspective. Journal 

of Clinical Nursing, 16(4), s. 630-637. doi: 10.1111/j.1365-2702.2006.01660.x 

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Lakemedel_%20vid_adhd_behandlingsrekommendation.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Lakemedel_%20vid_adhd_behandlingsrekommendation.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Lakemedel_%20vid_adhd_behandlingsrekommendation.pdf
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Matheson%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23692803
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Asherson%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23692803
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Wong%20IC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23692803
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Hodgkins%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23692803
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Setyawan%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23692803
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Sasane%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23692803
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Clifford%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23692803
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Clifford%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23692803
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Mitchell%20JT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24305060
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=McIntyre%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24305060
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=English%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24305060
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Dennis%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24305060
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Beckham%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24305060
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Kollins%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24305060
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Kollins%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24305060
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Mitchell%2C+J.+T.%2C+McIntyre%2C+E.+M.%2C+English%2C+J.+S.%2C+Dennis%2C+M.+F.%2C+Beckham%2C+J.+C.%2C+%26+Kollins%2C+S.+H.+%282013%29.+A+pilot+trial+of+mind+-+fulness+meditation+training+for+ADHD+in+adulthood%3A+Impact+on+core+symptoms%2C+executive+functioning%2C+and+emotion+dys+-+regulation.+Journal+of+Attention+Disorders+.
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Safren%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15896281
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Otto%20MW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15896281
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Sprich%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15896281
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Winett%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15896281
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Wilens%20TE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15896281
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Biederman%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15896281
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Sahlsten%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17402943
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Larsson%20IE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17402943
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Sj%C3%B6str%C3%B6m%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17402943
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Lindencrona%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17402943
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Plos%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17402943


 

31 

 

 

Simon, V., Czobor, P., Balint, S., Meszaros, A., & Bitter, I. (2009). Prevalence and correlates 

of adult attention-deficit hyperactivity disorder: meta-analysis. The British journal of 

psychiatry : the journal of mental science, 194(3), s.204-11. doi: 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 6 oktober, 2014, från Riksdagen,  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-

sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/?bet=1982:763 

 

Skilling, G. D., Robinson, J., & Fielding, S. (2008). A survey of Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder follow-up services provided by child and adolescent psychiatry 

departments in Scotland. Scottisch Medical Journal, 53(2) s. 12-14. doi: 

10.1258/rsmsmj.53.2.12 

 

Socialstyrelsen. (2014). Stöd till barn, ungdomar och vuxna med ADHD. Ett kunskapsstöd. 

Hämtad 20 april. 2016, från Socialstyrelsen: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19582/2014-10-42.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2015). Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig. Hämtad 20 

april, 2016, från Socialstyrelsen: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19801/2015-4-10.pdf 

 

Solanto, M. V., Marks, D. J., Wasserstein, J., Mitchell, K., Abikoff, H., Alvir, J. M., & 

Kofman, M. D. (2010). Efficacy of meta-cognitive therapy for adult ADHD. American 

Journal of Psychiatry, 167(8), s. 958-968. doi: 10.1176/appi.ajp.2009.09081123 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU]. (2013). ADHD – Diagnostik och 

behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. En systematisk 

litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering. Hämtad 20 

september, 2014, från SBU, 

http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/ADHD_fulltext.pdf 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2012). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 4 oktober, 

2014, från Svensk sjuksköterskeförening, http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Etik-

publikationer/Sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

 

Torgersen, T., Gjervan, B., Nordahl, H. M., & Rasmussen, K. (2012). Predictive factors for 

more than 3 years’ duration of central stimulant treatment in adult Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of clinical psychopharmacology, 32, s.645-652. doi: 

10.1097/JCP.0b013e3182664dbc 

 

Vetenskapsrådet. (2003). Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning - 

forskningsetisk policy och organisation i Sverige. Uppsala: Almqvist & Wiksell. Hämtad 11 

april, 2016, från Vetenskapsrådet: 

http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000355/medicinsk_humanforskning_1

3.pdf 

 

Young, S., Bramham, J., Gray, K., & Rose, E. (2008). The experience of receiving a diagnosis 

and treatment of ADHD in adulthood: a qualitative study of clinically referred patients using 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Skilling%20GD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18549063
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Robinson%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18549063
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Fielding%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18549063
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Skilling+GD%2C+Robinson+J%2C+Fielding+S.+A+survey+of+attention+deficit+hyper+-+activity+disorder+follow-up+services+provided+by+child+and+adolescent+psychiatry+departments+in+Scotland.+Scott+Med+J
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Solanto%20MV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20231319
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Marks%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20231319
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Wasserstein%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20231319
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Mitchell%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20231319
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Abikoff%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20231319
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Alvir%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20231319
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Kofman%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20231319
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/ADHD_fulltext.pdf
http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Etik-publikationer/Sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Etik-publikationer/Sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000355/medicinsk_humanforskning_13.pdf
http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000355/medicinsk_humanforskning_13.pdf


 

32 

 

interpretative phenomenological analysis. Journal of Attention Disorders, 11(4), s. 493-503. 

doi: 10.1177/1087054707305172 

 



 

33 

 

BILAGA 1: Intervjuguide 
 

- När fick du diagnosen ADHD?  

 

- Vilka typer av behandling har du blivit erbjuden? 

o Om läkemedelsbehandling; hur länge har du medicinerat? Har du tagit 

uppehåll i medicineringen, av vilken anledning? 

 

- Kan du berätta lite om hur du upplever möjligheten att påverka planeringen kring din 

behandling? 

 

- Kan du berätta om något tillfälle då du inte fått vara delaktig i beslut som rör din 

behandling? 

 

- Hur upplever du den information som du fått om din diagnos och din behandling? 

 

- Hur skulle sjuksköterskan kunna stödja dig under behandlingen? 

 

- Vad betyder delaktighet och stöd för dig i relation till din behandling? 
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BILAGA 2: Informationsbrev 
 

Falun 2016-02-29 

 

Du har tillfrågats om deltagande i en studie om ”Vuxna ADHD patienters upplevelse av 

delaktighet och behov av sjuksköterskans stöd vid behandling inom 

öppenvårdspsykiatrin”.  

 

Vi är två studenter som genomför ett examensarbete inom vidareutbildning till 

specialistsjuksköterska inom psykiatrisk omvårdnad med syfte med att beskriva hur vuxna 

med ADHD upplever delaktighet och behov av sjuksköterskans stöd vid behandling. 

 

Undersökningen kommer att genomföras under mars 2016 i form av en intervju. Du får själv 

välja om intervjun ska genomföras på mottagningen eller hemma hos dig.  En intervju 

planeras ta ca 30 - 60 minuter och spelas in med ljudupptagning. Därefter kommer 

intervjuerna att avidentifieras, analyseras och sammanställas. Endast författarna och 

handledaren kommer att ha tillgång till arbetsmaterialet. När arbetet är genomfört kommer de 

inspelade intervjuerna att raderas. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan motivering och konsekvenser för din fortsatta vård och behandling.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 

Zaara Lundén, Student   Maria Sköns, Student 

Tfn: 073-0309524   Tfn: 070-3723931 

E-post: h09zaalu@du.se   E-post: h14mskns@du.se 

 

Marika Marusarz, Handledare 

Tfn: 023-778420 

E-post: mmr@du.se 

  

mailto:h09zaalu@du.se
mailto:h14mskns@du.se
mailto:mmr@du.se
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BILAGA 2.1: Samtyckesblankett 
 

Jag har tagit del av informationen samt villkoren om studien kring ”Vuxna ADHD patienters 

upplevelse av delaktighet och behov av sjuksköterskans stöd vid behandling inom 

öppenvårdspsykiatrin”. 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad samt att intervjun spelas in med 

ljudupptagning.  

 

Underskrift av informant 

 

Ort, datum 

 

___________________________________________________________________________ 

Underskrift 

 

___________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

Underskrift av studenter 

 

Ort, datum    Ort, datum 

 

Underskrift    Underskrift 

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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BILAGA 3: Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 

människor  
 

Projekttitel: Vuxna ADHD patienters upplevelse av delaktighet och behov av 

sjuksköterskans stöd vid behandling inom öppenvårdspsykiatrin 

 

Student/studenter: Zaara Lundén och Maria Sköns 

Handledare:  Marika Marusarz    

Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. innehåller studien 

t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv förmåga, personer med psykiska 

funktionshinder samt personer i beroendeställning i förhållande till den 

som utför studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 

elever)?  

 

  X 

 

2 

 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att inhämtas 

(d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få full information om 

undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

 

  X 

 

3 

 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?  

  

  X 

 

4 

 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt 

(t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

 

  X 

 

5 

 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden 

människa (t.ex. blodprov)? 

 

  X 

 

6 

 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i eller är avsedda 

att ingå i en struktur (till exempel ett register)?  

 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt Personuppgiftslagen (PuL), 

uppgifter som berör hälsa eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 

 

  X 

 

7 

 

Avser du att behandla personuppgifter som avser lagöverträdelser som 

innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 

administrativa frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 

en struktur (till exempel ett register)? 

  

  X 

 

              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23  


