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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Personer med ADHD har ofta nedsatta exekutiva funktioner, vilket kan försvåra 

social interaktion. Även vid autismspektrumtillstånd förekommer exekutiv dysfunktion, och 

där har tidigare studier visat ett behov av att ta hänsyn till detta vid vårdrelaterat bemötande. 

Det finns begränsad kunskap om hur personer med ADHD upplever bemötande inom hälso- 

och sjukvården. 

Syfte: Syftet var att utforska hur personer med ADHD upplever bemötande inom hälso- 

och sjukvården.

Metod: I studien tillämpas en kvalitativ design med deskriptiv ansats. Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med åtta personer med ADHD-diagnos.

Resultat: Tre huvudkategorier kunde formuleras utifrån intervjumaterialet: Brist på tydlighet, 

bristande respekt för individ och autonomi samt begränsad kunskap om ADHD hos 

vårdpersonal. Informanter upplevde otydlighet i kommunikation och struktur och en känsla av 

att vårdpersonalen inte hade respekterat deras person eller autonomi. De beskriver också hur 

tidsaspekten blir ett problem: att behöva vänta på olika moment och inte veta hur länge de 

behöver vänta. Okunskapen om ADHD kändes besvärande. Informanter upplevde att 

vårdpersonalen hade låst sig vid en begränsad kunskap om ADHD istället för att se personen 

de hade framför sig. Studiens teoretiska referensram, Joyce Travelbees interaktionsteori, 

understryker betydelsen av kommunikation och interaktion i omvårdnadssituationen för att 

adekvat vård ska kunna ges till den unika patienten, och att en förutsättning är att 

sjuksköterskan vill hjälpa men också har förmågan att göra det. 

Slutsats: Informanter i studien upplevde brister inom i huvudsak tre områden: tydlighet i 

kommunikation och struktur, respekt för deras person och autonomi samt vårdpersonalens 

kunskapsnivå gällande ADHD. Det är viktigt att patienter bemöts efter sina särskilda 

förutsättningar. Patienter med ADHD är inte en homogen grupp: graden och omfattningen av 

svårigheter kan skilja mycket, även mellan individer som uppfyller samma subdiagnos. 

Sjuksköterskan kan använda dessa kunskaper för att förbättra individanpassningen av 

bemötande och omvårdnad av personer med ADHD.

Nyckelord: ADHD, bemötande, hälso- och sjukvårdspersonal, kommunikation, omvårdnad, 

sjuksköterska, vårdpersonal



ABSTRACT 
Background: People with ADHD often have impaired executive functions, which can 

hamper social interaction. Also in autism spectrum disorders executive dysfunction occurs, 

and here previous studies have demonstrated a need to take that into account in health-related 

personal treatment. There is limited knowledge about how people with ADHD are 

experiencing personal treatment in health care.

Aim: The aim was to explore how people with ADHD are experiencing personal treatment in 

health care.

Method: The study applied a qualitative design with descriptive approach. Semi-structured 

interviews were conducted with eight people with ADHD diagnosis.

Results: Three main categories could be formulated on the basis of the interview material: 

Lack of clarity, lack of respect for individual and autonomy, and healthcare professional’s 

limited knowledge about ADHD. The informants experienced a lack of clarity in 

communication and structure and a feeling that the staff had not respected their person or 

autonomy. They also describe how the time factor becomes a problem: having to wait for 

different moments and not knowing how long they will have to wait. Ignorance of ADHD was 

perceived troublesome. Informants felt that caregivers often stuck to limited understanding of 

ADHD instead of seeing the person they had in front of them. The study's theoretical 

framework, Joyce Travelbee’s interaction theory, emphasizes the importance of 

communication and interaction in the nursing situation to care adequately for the unique 

patient, and that a prerequisite is that the nurse wants to help but also has the ability to do so.

Conclusion: Informants in the study experienced shortcomings in mainly three areas: clarity 

in communication and structure, respect for their person and autonomy, as well as the 

healthcare professionals' level of knowledge regarding ADHD. It is important that patients are 

treated according to their particular conditions. Patients with ADHD are not a homogeneous 

group: the severity and the extent of the difficulties can be very different, even between 

individuals who meet the same subdiagnosis. Healthcare professional’s can use this 

knowledge to improve the personalization of treatment and care of people with ADHD.

Keywords: ADHD, communication, health care providers, health professionals, nurse, 

nursing, personal treatment
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BAKGRUND 
Upplevelser av omvårdnad

Ett centralt begrepp för modern omvårdnad är “personcentrerad vård”, vilket innebär att fokus 

ligger på individen och dennes kontext, inte på sjukdomen i sig (Edvardsson et al., 2009). 

Studier om vårdrelaterat bemötande har dock visat att patienter upplever att de inte fått den 

närhet och den förståelse de behövt och de har känt sig utlämnade till följd av ett kyligt och 

distanserat bemötande (Shattell, 2004; Berg & Danielsson, 2007). Patienter vill bli bekräftade 

av vårdgivaren och önskar att vårdgivaren känns genuin och har tid och vilja att tala med dem 

(Shattell, 2004). För patienterna är delaktighet i sin vård betydelsefull och därmed också den 

information som behövs för att kunna göra självständiga val avseende sin vård (Berg & 

Danielsson, 2007). Berg och Danielsson (2007) beskriver också att förtroendet för 

vårdgivaren är viktigt men inte alltid hinner etableras. Snellman, Gustafsson och Gustafsson 

(2012) visar att sjuksköterskans förmåga till lugn, empati, värme och mod ligger till grund för 

ett gott bemötande, liksom att patienten visas respekt och får bekräftelse.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, är ett svenskt samlingsbegrepp 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016) som används för diagnoser som Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD,  Autism Spectrum Disorder, ASD, och Tourettes 

syndrom, TS. ADHD-kriterierna uppfylls av 4-5% av befolkningen (Barkley, 2010),  ASD av 

1% (Bejerot, Gardner & Humble, 2014) och TS av 0,5 - 0,75% (Robertson, Eapen, Cavanna, 

2009). Internationellt relateras tillstånden oftast till som “utvecklingsrelaterade kognitiva 

funktionsnedsättningar” och diagnoskriterier finns beskrivna i DSM-V (American Psychiatric 

Association, 2013). 

Diagnosbilden för många med ADHD innebär en ökad riskbenägenhet, sämre impulskontroll 

och konsekvenstänkande, samt en benägenhet att självmedicinera med allt från droger till att 

söka konflikt (Tuckman, 2009), och detta kan leda till ett större behov av sjukhusvård. Det är 

t.ex. tre gånger vanligare att en person med ADHD dör före 46 år ålder, troligare att den röker 

och bland vuxna med drogberoende är det tre till sju gånger vanligare att uppfylla en ADHD-

diagnos än att inte göra det. Personer med ADHD har också dubbelt så hög risk för astma, har 

större risk för kranskärlssjukdomar, sämre tandstatus, en och en halv till två gånger högre risk 

för övervikt eller fetma, tre till fem gånger högre risk för olycksrelaterade skador av alla slag, 

t.ex. trauma, brännskador, förgiftning, och dessutom av allvarligare grad, samt en högre risk 
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för självmordsförsök. Vårdkostnaden för en person med ADHD-diagnos är två till tre gånger 

högre än för populationen i övrigt (Barkley, 2006). En studie sammanfattade att ADHD hos 

vuxna utgör en betydande orsak till den ohälsa som leder till vårdkontakter inom bl.a. 

primärvården (Faraone, Spencer, Montano & Biederman, 2004). Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering, SBU, konstaterade 2013 i en litteraturöversikt om ADHD 

och vården att personer med ADHD har större vårdbehov än personer i den genomsnittliga 

befolkningen. SBU drar också slutsatsen att det bl.a. behövs bättre kunskap om hur vuxna 

med ADHD upplever vården. 

Bemötande och kommunikation generellt och inom vården

Begreppet bemötande rymmer många dimensioner och är svårdefinierbart. Det rör sig 

exempelvis om hur ett samtal genomförs eller vilket mottagande en patient får, och om 

kroppsspråk. Att bemöta och att bli bemött. I vården handlar bemötande bl.a. om den respekt, 

kvalitet och empati patienten visas, samt om den information som överlämnas till en patient. 

Artighet, vänlighet, hjälpsamhet och människosyn ligger till grund för ett respektfullt och gott 

bemötande. För att överleva, samarbeta och få personliga behov tillfredsställda krävs 

kommunikation och den sker både verbalt och genom kroppsspråk. Inom det verbala området 

finns, förutom det som sägs, också det som inte sägs klart och tydligt, som “läses mellan 

raderna”, och även det osagda. Att ständigt, som vårdpersonal, ge patienter ett gott bemötande 

är utmanande, men en förutsättning om vården ska fungera på bästa möjliga sätt (Fossum, 

2013). 

Människans benägenhet att värdera andras sociala handlingar utifrån hur bedömaren själv 

skulle ha agerat i samma situation, s.k. attributionstänkande, ökar risken för missförstånd och 

misstolkningar (Barkley, 2013). Dikotomiskt tänkande, “svart/vitt-tänkande”, kan bidra till att 

vårdpersonal “döms ut” av patienten (Attwood, 2007).  Det har studerats hur patienter i 

allmänhet vill bli bemötta, och slutsatsen är att patienten har en önskan om att bli behandlad 

som en individ, vilket förutsätter att vården är tillräckligt flexibel. Att vårdpersonalen skapar 

en känsla av partnerskap och ser patienten som en unik individ tycks förväntas av patienten 

och är viktigt för effektiva möten inom vården (Deledda, Moretti, Rimondini & Zimmermann, 

2012). Typiskt vid både ADHD och ASD är en hämning av de s.k. exekutiva funktionerna, en 

nedsatt kognitiv förmåga att planera, koordinera, anpassa, fatta beslut, motstå frestelser, hejda 
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impulser, reglera känslor etc., vilket kan påverka stora delar av personens liv, inte minst 

avseende kommunikation och övrig social interaktion (Attwood, 2007; Barkley, 2010).

Bemötande och kommunikation vid ASD

Hos patienter med ASD kan t.ex. nedsatt verbal kommunikationsförmåga, bokstavlig tolkning 

och att patienten inte vill bli berörd i samband med undersökning komplicera vårdsituationen. 

Patienter i en studie beskrev också obehaget de kände när det var många ur vårdpersonalen 

närvarande i samma rum som de själva, och svårigheten de hade med att vänta på olika 

moment i vården. Bemötandesituationer där tillräcklig hänsyn till individuella behov inte 

tagits är beskrivna, men också lyckade ansträngningar som anpassning av undersökningar, att 

extra tid gavs vid olika moment och att patientens autonomi fick extra fokus. Önskemål finns 

hos patienter och anhöriga om en handbok i bemötande och förståelse rörande ASD för 

vårdpersonalen att kunna tillgå vid vårdsituationer, såväl som generell utbildning för 

vårdpersonalen om ASD (Muskat et al., 2015).

Megargel och Broder-Fingert (2012) poängterar i en studie om ASD bl.a. vikten av att göra en 

uppskattning av patientens kommunikationsförmåga, sociala förmåga och sensoriska förmåga. 

Att anpassa miljön genom att minska stimuli av olika slag, t.ex. lukt, ljud och ljus, samt att 

minska fysisk kontakt mellan vårdpersonal och patient är också något som kan påverka 

vårdsituationen positivt. Det konstateras slutligen att vård individuellt anpassad till patientens 

unika behov är ett grundläggande rekvisit för att kunna ge patienten en bra upplevelse av 

vården. Vuxna med ASD har vårdbehov som kan innebära att de oftare behöver söka 

sjukhusvård, men de är ofta nöjda med vården - förutsatt att de får god hjälp av familj och 

samhälle, visar en studie (Gerber et al., 2017).

Bemötande och kommunikation vid ADHD

Kommunikationsförmågan vid ADHD är ofta försämrad, som att personen missar detaljer, har 

svårt att upprätthålla fokus, lyssna vid tilltal och följa instruktioner, är lättdistraherad och 

glömmer saker. Det är också vanligare att en person med ADHD går iväg när den förväntas 

sitta kvar, har svårt att sitta stilla, pratar överdrivet mycket, avbryter annans tal och har svårt 

att vänta på sin tur (American Psychiatric Association, 2013).
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Teoretisk referensram

Teoretisk referensram för arbetet är Joyce Travelbees interaktionsterori, med bl.a. begreppet 

“mellanmänsklig relation”, som betonar att sjuksköterskan måste lägga stor omsorg vid 

kommunikationen och interaktionen för att lära känna den unika patienten - att kommunicera 

ändamålsenligt och vara medveten om på vilket sätt kommunikationen med patienten bör ske 

för att på bästa sätt kunna hjälpa. “Hoppets kärna” är den tillit människan har till omvärlden - 

barnet utvecklar sin tillit när det får sina behov tillgodosedda och denna tillitskänsla, detta 

“hopp”, kan bevaras om omgivningen fortsätter att tillgodose individens behov av hjälp. 

Patientens lidande hör samman med att tappa självständigheten, autonomin, och lidandet kan 

förstärkas när hjälpen inte anpassas till patienten vad gäller tempo och hur den i övrigt utförs, 

liksom att inte bli bemött med respekt. För att stärka patienters autonomi kan sjuksköterskan 

samtala om det som är viktigt för patienten, som i och med detta kommer att känna sig 

bekräftad (Travelbee, 1971). 

Den “mellanmänskliga relationen” uppnås genom fem faser. I det första mötet känner inte 

sjuksköterskan och patienten varandra utan de grundar sig på förutfattade meningar om 

varandra. Därefter börjar deras verkliga identiteter etableras hos den andra. Med hjälp av 

empati kan en person förstå en annan och ändå hålla isär sitt eget jag från den andras - en 

kontakt har nu etablerats. Men en människa kan inte känna empati för alla, utan bara för dem 

som den delar tillräckligt många erfarenheter med för att förstå. Därför måste sjuksköterskan 

utveckla sin erfarenhetsgrund i mötet med många olika patienter (Travelbee, 1971).

Sympati handlar enligt Travelbee om en önskan att vilja hjälpa patienten. När sjuksköterskan 

uttrycker sympati för sin patient förmedlas att sjuksköterskan faktiskt bryr sig om hur 

patienten mår. Det femte stadiet, etablerad förståelse, kan till slut uppnås när sjuksköterskan 

har visat förståelse och en önskan att hjälpa patienten och faktiskt också gör det. En 

förutsättning för att nå det femte stadiet är att sjuksköterskan både vill hjälpa den unika 

patienten och har förmågan (Travelbee, 1971). 

Problemformulering

Det finns få tidigare studier som fokuserar på hur personer med ADHD-diagnos upplever 

bemötandet inom hälso- och sjukvård. Studier har påvisat hur personer med ASD-diagnos, 

som ofta delvis har liknande svårigheter, upplever bemötandet inom vården och hur resultatet 
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har kunnat utveckla vården. För att förbättra bemötandet och omvårdnaden av personer med 

ADHD-diagnos är det viktigt att utforska hur dessa personer upplever vården.

Syfte

Syftet med denna studie var att utforska hur vuxna personer med ADHD-diagnos upplever 

bemötandet inom hälso- och sjukvård.

Frågeställning

Hur upplever vuxna personer med ADHD-diagnos bemötandet inom hälso- och sjukvård?

METOD
Design

Studien var empirisk med deskriptiv kvalitativ studiedesign som grundade sig på åtta 

intervjuer med vuxna med självuppgiven ADHD-diagnos. En intervjustudie är ett lämpligt 

metodval för att få fram informanternas individuella upplevelser och erfarenheter (Kvale & 

Brinkmann, 2009) och när det inte finns tidigare studier om ett ämne (Danielson, 2012). En 

kvalitativ metod används när syftet är att ta reda på t.ex. vilka upplevelser patienter har (Trost, 

2010). 

En fördel med en intervjustudie är möjligheten att förstärka öppna frågor genom att 

uppmuntra informanten att berätta mer. En annan fördel är att det kan innebära en minskad 

risk för missförstånd eftersom oklarheter kan redas ut. En risk med att göra en intervjustudie 

är intervjuareffekter, dvs. att intervjuaren på olika sätt påverkar hur svaren blir. En nackdel 

med en inspelad intervju är att det kan ta lång tid att skriva ut den (Eliasson, 2013).

Urval 

Urvalsmetod till studien var en kombination av strategiskt urval, dvs. informanterna ska ha 

vissa egenskaper, och en typ av bekvämlighetsurval - nätverksurval (Trost, 2010). 

Informanterna rekryterades till studien via ordföranden för en lokalförening inom 

Riksförbundet Attention, en intresseorganisation för bl.a. personer med ADHD-diagnos. Sju 

personer rekryterades direkt via ordföranden: åtta personer anmälde sitt intresse av att delta i 

studien via e-post eller sms till författarna och sju av dem fullföljde. En ytterligare person 

rekryterades genom att intervjuade informanter tillfrågades om de kände en lämplig person att 
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intervjua. Denna informant hade nåtts av ursprunglig förfrågan om deltagande men hade 

glömt bort att svara. Ambitionen var att informanterna skulle skilja sig åt vad gäller ålder och 

kön, för att täcka in eventuella olikheter i hur bemötande upplevs beroende på dessa faktorer, 

men bland de åtta informanterna fanns ingen man. Informanternas åldrar varierade mellan 30 

och 55 år. Inklusionskriterium var att informanten hade en självuppgiven ADHD-diagnos. 

Exklusionskriterium var att informanten inte fick vara under 18 år.

Datainsamlingsmetod

När nya intervjuer inte längre tillför någon ny information benämns detta att mättnad nåtts 

och att fler intervjuer därför inte behöver göras (Thorén-Jönsson, 2012). Ambitionen var att 

intervjua tio personer. Den semistrukturerade intervjuguide, bilaga 2, som togs fram innehöll 

en inledande fråga, en huvudfråga och tre följdfrågor, som skulle användas för att uppmuntra 

informanten att utveckla resonemanget i enlighet med studiens syfte. Frågorna var av öppen 

karaktär för att informanten skulle kunna svara fritt för att erbjuda större förståelse genom 

personens upplevelse av en specifik situation (Ejlertsson, 2014). Huvudfrågan handlade om 

hur informanterna upplevt att de blivit bemötta inom hälso- och sjukvården. Avslutningsvis 

tillfrågades informanterna om de hade något ytterligare de önskade framföra. Intervjuguiden 

prövades genom provintervjuer med tre personer med ADHD-diagnos och efter hand 

justerades frågorna för bättre förståelse och syftesuppfyllnad. Provintervjuerna inkluderades 

inte i studien då personerna var nära bekanta till författarna. Ljudupptagning av intervjuerna 

skedde med hjälp av digital inspelning på dubbla enheter för det fall att den ena skulle fallera.

Tillvägagångssätt

Studiens projektplan e-postades tillsammans med information om studien till ordföranden för 

en av Riksförbundet Attentions lokalföreningar för att inhämta skriftligt samtycke till att 

genomföra intervjuer på det sätt som beskrivits i projektplanen. Godkännande från 

ordföranden erhölls per e-post. Ordföranden delgav, i samband med att personerna tillfrågades 

om intresse av medverkan, deltagarinformationen, bilaga 1. I korrespondens mellan 

författarna och informanterna om deltagande i studien och tidsbokning informerades 

informanterna åter om studien, bilaga 1. Därefter bokades en tidpunkt för intervjun som 

fungerade för informanten.
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Intervjun genomfördes på en ostörd plats som överenskommits med informanten, sedan 

förutsättningarna för studien upprepats muntligt och muntligt samtycke erhållits från 

informanten om ljudupptagning av intervjun. Tidsåtgången för varje intervju blev i 

genomsnitt 25 minuter, med en variation på 12 - 48 minuter. Intervjuerna genomfördes under 

fyra veckor. Den ena av studiens författare ledde intervjuerna medan den andra fungerade som 

observatör och förde anteckningar. Åtta personer som uppfyllde urvalskriterierna intervjuades 

och samtliga intervjuer slutfördes och användes i studien. Tre av informanterna intervjuades 

över FaceTime, Apples gränssnitt för kommunikation via ljud och bild, på grund av 

personliga omständigheter. Ljudet spelades i dessa fall in genom att ett fickminne placerades 

nära datorns högtalare och samtidigt, som backup, direkt i datorn.  

Forskningsetiska överväganden 

Intervjuerna genomfördes efter erhållet godkännande av ordföranden för en av Riksförbundet 

Attentions lokalföreningar. Informanterna informerades enskilt om syftet med studien samt 

vad det innebar att delta, att deltagandet var frivilligt och att medverkan när som helst kunde 

avbrytas. Informanterna garanterades konfidentialitet i den meningen att inga personuppgifter 

skulle kopplas till intervjun och att det insamlade materialet skulle förvaras och nyttjas på ett 

säkert sätt (Vetenskapsrådet, 2011). Frågorna granskades för att inte vara kränkande, 

upprörande eller hämmande för informanten. Svaren granskades också, så att de inte skulle 

kännas sårande för någon (Trost & Hultåker, 2016). Den etiska vinsten med studien var att 

större insikt om bemötande av patientgruppen skulle kunna främja dess vård, i linje med 

Hälso- och sjukvårdslagens (SFS 1982:763) 2 § om vård på lika villkor för hela befolkningen.

Bearbetning och analys

Intervjuerna transkriberades ordagrant och en kvalitativ innehållsanalys genomfördes enligt 

Graneheim och Lundmans (2004) metodbeskrivning, med en induktiv ansats för tolkning av 

materialet. Kvalitativ innehållsanalys användes för att tolka de inspelade intervjuerna och att 

upptäcka variationer genom att identifiera skillnader och likheter i materialet. De 

meningsbärande enheterna i intervjuerna, som svarade mot studiens syfte, identifierades av 

författarna var för sig för att upptäcka eventuella olikheter i tolkningen och därmed öka 

tillförlitligheten. Författarnas urval av meningsbärande enheter jämfördes och diskuterades 

och ett gemensamt beslut om vad som ansågs som meningsbärande enheter togs. Vidare 

kondenserades de meningsbärande enheterna för att skapa överblick. De kondenserade 
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enheterna försågs därefter med en kod i form av för innehållet representativa ord. Dessa 

indelades sedan i subkategorier och därefter i kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Avidentifierade citat ur intervjuerna valdes ut för att i studien bidra till fördjupad 

förståelse och en känsla av autenticitet och att ge läsaren en möjlighet att bedöma 

tolkningarna.

Tabell 1. Exempel på dataanalys.

* AST, förkortning för autismspektrumtillstånd (= ASD, författarnas kommentar)

Meningsbärande enhet Kondenserad 
enhet

Kod Subkategori Kategori

“oavsett om man vet om det 
eller inte de behöver ju ha 
ett bemötande där man ser 
människor och anpassar 
kommer det någon 
människa som är väldigt 
mycket AST* och vill ha de 
här tydliga instruktionerna 
och följ det här strecket 
liksom så då ska det ju 
finnas liksom och kommer 
det någon som bara va ett 
streck vad ska jag göra med 
det herregud här måste vi 
hitta på något kul det här 
funkar inte då då ska det ju 
finnas någon annan typ av 
vägledning som den kan få”

Den med svår 
ASD behöver 
konkreta 
instruktioner 
men en person 
med ADHD som 
lätt fastnar i 
detaljer behöver 
annan 
vägledning

Anpassad 
instruktion 
viktigt

Informations-
förmedling

Brist på 
tydlighet

“han kommenterade ja men 
du har ju klarat en 
universitetsutbildning 
och är du väldigt väldigt 
smart och det blev så här nej 
det skulle jag inte säga men 
du insinuerar ju att om jag 
har ADHD som jag själv 
hävdar så måste jag vara det 
för att ha klarat det här det 
kändes som en kuggfråga 
som jag inte kunde liksom 
svara rätt på och jag minns 
att jag blev väldigt kränkt 
av det”

ADHD har 
ingenting med 
intelligens att 
göra

Diagnos-
kännedom

Begränsad 
kunskap om 
ADHD hos 
vårdpersonal
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RESULTAT
Tabell 2. Subkategorier och kategorier

Brist på tydlighet

Informationsförmedling 

Svårigheter upplevdes med att ta till sig information och instruktion. Hur information av olika 

slag, verbal, icke verbal och skriftlig, förmedlades från vårdpersonal till patient ansågs viktigt, 

t.ex. att i förväg få tillräcklig och tydlig information om vad som skulle hända.

“de är ju fenomenala på att inte berätta för patienterna vad som händer 

utan helt plötsligt bara befinner man sig i en situation” (informant 8)

Generellt när vårdpersonalen gjorde anpassningar gällande tydlighet i 

informationsförmedlingen upplevdes det mycket positivt, professionellt och 

förtroendeskapande, exempelvis när vårdpersonalen var saklig, sammanfattade, berättade vad 

patienten kunde vänta sig och att någon skulle höra av sig angående ett nytt besök.

En annan aspekt på behovet av tydlighet framkom i utmaningen med att fylla i blanketter där 

svarsalternativen upplevdes för begränsande, ordfattiga, eller att det fanns för få alternativ för 

att kunna ringa in den egna situationen.

Subkategorier Kategorier

Informationsförmedling
____________________________________

Överblickbar planering och struktur
____________________________________

Vårdrumsmiljö

Brist på tydlighet

Bekräftelse och empati
____________________________________

Attityd och engagemang
____________________________________

Individanpassning

Brist på respekt för individ och autonomi

Begränsad kunskap om ADHD hos 
vårdpersonal
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En strategi var att ta med sig en person till vårdmötet som kunde hjälpa till att registrera 

information som gavs.  En sådan s.k. patientmedföljare borde tillhandahållas alla med ADHD 

som känner behov av det, ansågs det, till hjälp att samla in, sortera och processa information. 

Vidare borde det stå i kallelsen att det går bra att ta med en person på mötet som hjälp att ta 

emot information och att kunna logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster och hitta en 

sammanfattning av vårdmötet där. Att vårdpersonalen höll sig till ämnet och var effektiv var 

viktigt: att det fanns ett individanpassat tempo och att vårdpersonalen drev samtalet framåt.

Överblickbar planering och struktur

Att upplägget på vården var lätt att följa upplevdes som viktigt, bl.a. kan förhållandet till tid 

vara särskilt problematiskt vid ADHD framhölls det. Att få en starttidpunkt men ingen 

sluttidpunkt för en behandling t.ex., eller att inte veta hur lång väntetid det skulle bli, 

uppfattades som bristfällig information som kunde skapa stress. 

Ett exempel på professionell planering och struktur var att få hem ett brev där det stod ungefär 

hur lång väntetid det var för att få komma på ett besök och att sedan få hem en kallelse lagom 

lång tid i förväg för att inte hinna glömma bort den. Påminnelse-sms upplevdes bra men gärna 

ett utskickat samma dag som mötet också, inte bara dagen innan.

Vårdrumsmiljö 

Den fysiska miljön, som inredningen, var av betydelse för möjligheten att kunna koncentrera 

sig: att den kändes lugn, avskalad och trevlig.

Bristande respekt för individ och autonomi

Bekräftelse och empati

Upplevelsen av respekt för individ och autonomi var viktig - att vårdpersonalen bekräftade 

patienten och visade empati.

“han satte inte sig själv på en piedestal… han visade inga maktfasoner… 

han var inte nonchalant… han var intresserad vilket också är väldigt väsentligt vid 

bemötande… han stirrade inte stint i journalerna och han tog sig tid att lyssna… han kunde 

tänka utanför boxen och dessutom ge något som är viktigt vid bemötande…. 

att få känna sig sedd”  (informant 8)
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Känslan av självbestämmande var i andra fall långt borta:

“jag har inte känslan av att jag får bestämma själv… 

riktigt…. det är lite respektlöst tror jag”  (informant 5)

Upplevelsen fanns att vårdpersonalen, trots informantens protester, försökte trycka in 

informanten i en mall avsedd för någon annan, eller att inte bli tillfrågad om sin vård och om 

vilka önskemål som fanns, t.ex. om det var samtalsstöd som efterfrågades men allt som 

erbjöds gång på gång var mediciner. Men det fanns också exempel på hur personal upplevdes 

ta in informationen om ADHD på ett självklart och professionellt sätt och låta den ta den plats 

och det fokus som behövdes, varken mer eller mindre.

“jag har ju också fått mycket positivt bemötande när man har sagt jag ville bara  

säga i början av det här samtalet att jag har ADHD och just idag så är jag faktiskt  

väldigt trött i huvudet så det kanske skulle kunna barka iväg liksom….  

oh vad bra att du säger det oh vad bra jättebra… och då liksom… perfekt”  (informant 6) 

Det ansågs viktigt att patient och vårdpersonal tillsammans försökte ringa in vad som var 

problemet och på vilket sätt vården kunde hjälpa till med det. Positivt var också när 

vårdpersonal tydligt gav patienten status i omvårdnadssituationen, även ett litet erkännande 

kunde betyda mycket, att bli tillfrågad om sina vårdbehov snarare än att bli hanterad efter en 

mall. När en ur vårdpersonalen visade att patienten inte bara var en i mängden utan kom ihåg 

allt som patienten berättat, var engagerad och lösningsorienterad, upplevdes det mycket 

positivt, men upplevelsen av att vårdpersonal kunde bli provocerad av patientens beteende 

fanns också:

“han skulle ha förhållit sig professionellt…  

man kan ju ha känslor gentemot personer som provocerar eller 

som man inte tycker om men det får man ju inte gå igång på” (informant 8) 

När vårdpersonal behandlade patienter med ADHD som om de hade en intellektuell 

funktionsnedsättning upplevdes det irriterande och förminskande.
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“oerhört kränkande också för att det känns som om jag är dum i huvudet 

bara för att jag har ADHD och det är självklart att jag inte är” (informant 5)

Om inte respekten fanns kunde förtroendet för vårdpersonalen lätt försvinna och inte så lätt 

vinnas tillbaka. Upplevdes det att empati och viljan att hjälpa fanns hos vårdpersonalen kunde 

det dock i viss mån kompensera för bristfälliga kunskaper och att ingen egentlig praktisk hjälp 

kunde ges.

Attityd och engagemang

Personalens förhållningssätt gentemot patienten när det gällde attityd och engagemang ansågs 

viktig. Större ödmjukhet hos vårdpersonalen efterlystes - att de skulle lyssna mer på den som 

sökte hjälp, men goda exempel fanns också:

“men sen hade vi en annan sköterska som tog sin första semesterdag till att följa med mig när 

det var dags att börja återgå till arbetsförmedling och det var ju också så här helt… 

hon bryr sig…. gör det lilla extra… gör något från hjärtat”  (informant 7)

Det berättades att vårdpersonal som upplevts trevlig plötsligt förändrades när de fick reda på 

att det fanns en ADHD-diagnos och blev avståndstagande. Det framhölls även att det kunde 

vara bra att ha med sig någon som kunde lugna ner situationen om det hörde till personens 

med ADHD svårigheter att brusa upp lätt.

 “om man har ADHD och kanske lätt taggar till om någon… det kan ju räcka att någon har 

dåligt tonfall och det kanske inte är meningen ens att vara otrevlig men man låter otrevlig… 

då kan det ju vara bra att ha någon annan med sig som liksom… så här…. 

lugna dig nu…”  (informant 7)

Individanpassning

Individanpassning uppskattades i vad som i övrigt ofta uppfattades som en rigid 

vårdkonstruktion, och det kunde bli avgörande för uppfattningen om den vård som erhållits. 

“väldigt fyrkantigt men det var ju tur att det fanns en liten 

undantagsparagraf där i alla fall känns det som” (informant 1)
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Det framhölls att vårdpersonalen behövde kunna göra en bedömning av en persons beteende i 

stunden, t.ex. om vederbörande hade egenskaper som förde tankarna till NPF, för att direkt 

kunna göra en modifiering av kommunikation och struktur för att bättre passa den unika 

individen. En önskan fanns om någon som kunde följa med och tala om för vårdpersonal vad 

som behövdes, men även tvärtom att det kom an på patienten att berätta om vilken anpassning 

som önskades. En informant framhöll särskilt att det inte går att förvänta sig att alla ska 

anpassa sig: det är viktigt att lära känna sig själv, och det är hur vi bemöter andra människor 

som avgör hur vi själva blir bemötta. Även små ansträngningar i fråga om anpassning kunde 

dock få stor inverkan på uppfattningen om vårdpersonalen och därmed om hela 

vårdsituationen.

“hon frågade hur jag ville bli påmind och sedan så bad hon faktiskt om 

ursäkt en gång…  jag är ledsen... det här finns bara på papper”  (informant 3)

Att svårigheten för en del med ADHD att behålla fokus en längre stund kan försvåra 

kommunikation och relationsbyggande betonades:

“långa tråkiga möten… det framstår ju som om man är helt ointresserad… eller inte förstår 

vad de säger… men det är ju bara det att hjärnan går ju ner i något himla sovläge

så långa möten kan man inte ha… i så fall måste jag väcka mig med att hålla på och pilla 

med mobilen och det ser ju väldigt otrevligt ut… lösa sudoku samtidigt…  
då hör jag helt plötsligt vad de säger”  (informant 8)

En annan typ av upplevelse som uppfattades negativt var när vårdpersonalen inte speglade 

patientens egen energinivå. Det upplevdes t.ex. stressande att, efter att själv livligt ha berättat 

i sin normala takt, för att ge vårdpersonalen all information så att hjälpen kunde börja ges, 

känna hur det hela stannade upp därför att vårdpersonalens takt var långsammare.

“speciellt om man har ADHD för då vill man att det ska gå lite fortare… 

att man inte bara sitter där och jaha hur kände du i den situationen då…”  (informant 5)

Att vårdpersonalen regelmässigt borde ta på sig en sammanfattande roll efterlystes, för att 

patienten lättare skulle kunna veta vad som var väsentligt av det som sagts, och vad som blev 
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kontentan av mötet, gärna med möjlighet att spela in det på mobilen. Ett generellt råd till 

vårdpersonal var att fråga hur personen med ADHD fungerar - vad det innebär för personen 

att ha ADHD - eftersom det upplevdes att det sällan sker. 

“jag har tänkt att han inte anpassat… trots att han har vetat från första gången vi sågs…

 det är ändå över ett år som vi haft kontakt ganska regelbundet… så har han aldrig anpassat 

upplägget på besöken utefter vetskapen om att jag behöver struktur…”  (informant 2)

Begränsad kunskap om ADHD hos vårdpersonal

Vårdpersonalens kunskapsnivå när det gäller ADHD upplevdes låg: kännedom om 

diagnoskriterierna och kännedom om hur varierande ADHD kan te sig hos olika individer, 

även om samma kriterier uppfylls, liksom om sådant som kan följa med vid ADHD som inte 

omfattas av diagnoskriterierna.

“man utgår antingen ifrån fördomar eller om man bara utgår ifrån diagnoskriterier  

eller om man utgår ifrån kanske en specifik person man känner  

och tänker att alla är så”  (informant 1)  

En informant berättade särskilt om en händelse när hennes begäran om läkartid för att 

diskutera allvarliga riskfaktorer som fanns, lämnades utan avseende. Informanten berättar att 

hon inte heller meddelades detta och att sjuksköterskan hade tillskrivit det hela patientens 

ADHD och därefter gjort bedömningen att det nog var ovidkommande. 

“efter några gånger så säger jag… var är mitt läkarsamtal eller ja när kommer 

läkarsamtalet? och då säger hon by the way… som att det liksom inte var något viktigt alls… 

jag har plockat bort det [läkarsamtalet] men jag tänkte att det kanske har att göra med att du 

har ADHD att du vill ställa de här frågorna… varpå både jag och [nämner sin mans namn] 

bara blir som så här… va nej det har ju med de här riskfaktorerna att göra”  (informant 6) 

Upplevelsen av att inte få den efterfrågade hjälpen eftersom vårdpersonalen bara kunde se 

ADHD:n var besvärande. 
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“jag undrar lite så här…  om du nu jobbar med människor med ADHD och det är liksom det 

som är ditt jobb…  vore det inte himla bra om du försökte förstå lite hur de 

funkar”  (informant 5)

Uppfattningen fanns hos informanter att de i vårdpersonalen som hade någon djupare 

kännedom om syndromet hade det av egen, privat erfarenhet - att det fanns inom den egna 

familjen t.ex. Ett problemområde som kom fram var att vårdpersonalen ofta misstog ADHD-

symtom för något annat, t.ex. posttraumatiskt stressyndrom, ibland trots att patienten själv 

nämnt ADHD. Eller att ADHD:n tillskrevs egenskaper som inte alls hör ihop med bilden.

“jag sa men hur kunde du få det till någonting med ADHD att göra  
och då kunde hon ju liksom inte förklara det alls…. hon blev ju helt ställd   

ja nej jo ja nej men jag kanske inte kan så mycket om ADHD egentligen”  (informant 6)

Upplevelsen fanns av att känna sig tvingad att hålla tillbaka sin person och insikt om sin 

diagnos för att inte rubba statusen, så att inte vårdpersonalen skulle känna sig dålig. Viktigt 

upplevdes också att vårdpersonalen förstod att ADHD innebär olika saker för olika individer.

“de har bara läst sig till och gått på erfarenhet från några andra patienter att stress kan vara 

farligt…  men det är olika slags saker som stressar olika människor”  (informant 8)

Den alltför grunda kunskap om ADHD, som informanter upplevde finns hos vårdpersonal, 

kunde ligga i vägen för riktig hjälp ansågs det, t.ex. kunde det finnas ett visst teoretiskt 

kunnande men utan att ge avtryck i vårdpersonalens anpassning. En leda vid att behöva 

kompensera för vårdpersonalens okunskap fanns, liksom en motvilja att behöva be om 

anpassning av en som i sin profession borde veta bättre. Det upplevdes dock att det kunde gå 

snabbt att få hjälp när kunskapen väl fanns, som att få ett tyngdtäcke för att kunna sova.

“det var så intressant för arbetsterapeuten…  jag vet inte om det är så generellt 

eller om det bara var hon… men det var bara som att möta någon 

som förstod mig själv bättre än vad jag gjorde själv”  (informant 3)
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Det framhölls också positivt när en ur vårdpersonalen försökte få patienten att se det positiva 

med sig själv och sin ADHD, sina “superhjältegenskaper”. Men upplevelsen fanns också att 

vårdpersonalen ansåg att ADHD-symtomen var ett resultat av en jobbig uppväxt, en besvärlig 

skilsmässa eller något annat som kunde passa in på delar av symtomen, eller på en felaktig 

bild som vårdpersonalen hade av ADHD.

 “inom vården kan det ju bli rent av farligt… att man lägger in saker som liksom inte alls har 

någonting med det att göra… för att man har fördomar och inte kunskap”  (informant 6) 

DISKUSSION
Syftet med studien var att utforska hur personer med ADHD upplever bemötandet inom 

hälso- och sjukvård. Dessa upplevelser beskrivs i studien i tre kategorier: 

- brister i tydlighet när det gällde såväl vårdpersonalens informationsförmedling som 

möjligheten att överblicka vårdens planering och struktur, och även att vårdlokalernas 

utformning kunde distrahera. 

- vårdpersonalens bristande respekt för informanten och en underlåtelse att göra informanten 

delaktig i vården.

- vårdpersonalens begränsade kunskap om ADHD som kunde göra att vården fördröjdes, blev 

felaktig eller uteblev.

Resultatdiskussion

Brist på tydlighet

Informanter upplevde otydlighet i vården beroende bl.a. på att ovidkommande 

kommunikation gjorde det svårt att sortera ut det väsentliga i det som sades, men också att 

information som gavs inte upplevdes tillräckligt strukturerad och genomtänkt. 

Denna otydlighet kan måhända bero på brist på det engagemang som patienter generellt 

värderar högt och den önskan de har om att vårdgivaren ska ha tid och vilja att tala med dem 

(Shattell, 2004).

Även tidsaspekten kunde bli ett problem för informanter i studien: att behöva vänta på olika 

moment, och i synnerhet att inte veta hur lång väntetiden skulle bli. Att inte i förväg veta hur 

lång tid ett visst vårdmoment skulle ta, och hur lång tid som återstod efter att ett påbörjat 

moment skulle vara klart, upplevdes också påfrestande. Resultatet känns igen från en av 
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studierna om bemötande vid ASD (Muskat et al., 2015) - svårigheten med att behöva vänta på 

olika moment i vården. Det är föga förvånande för vid båda tillstånden är exekutiva 

dysfunktioner vanliga, t.ex. möjligheten att i det ickeverbala arbetsminnet kunna bygga upp 

känslan för, och överblicka, tid (Barkley, 2013). Den fysiska miljön i lokalerna i anslutning 

till mötet tillskrevs också betydelse för hur lätt informanter i denna studie upplevde att det var 

att fokusera och att inte stressa upp sig: t.ex. om lokalerna var inredda på ett sätt som 

uppfattades lugnt. Även detta känns igen från informanterna med ASD (Megargel & Broder-

Fingert, 2012), men anledningen till att inredningen kunde vålla bekymmer skiljde sig åt: för 

dem med ADHD, i föreliggande studie, handlade det om en brist på tydlighet, logik och 

struktur, medan för patienterna med ASD berodde det på t.ex. en ökad visuell 

perceptionskänslighet (Megargel & Broder-Fingert, 2012).

Dålig tidsuppfattning är vanligt för den med exekutiv dysfunktion (Barkley, 2013), vilket 

skapar problem i verksamheter där tidsaspekten är känslig på olika sätt, t.ex. där tid är en 

bristvara eller en flexibilitet vad gäller tid förutsätts hos patienten. Just svårigheten med att 

vänta och behovet av att ha kontroll på tiden är typiskt vid ADHD (Barkley, 2013). I olika 

sammanhang möts svårigheten med hjälp av en timer med grafisk presentation av tiden som 

gör det lättare att orientera sig i tiden (Grey, Healy, Leader & Hayes, 2008). Vissa har en 

sådan typ av timer inbyggd i sitt armbandsur eller som mobilapp, men då krävs det att det 

finns tidsinformation att lägga in, och om det, som informanter hävdar, sällan tillhandahållas 

kvarstår problemet även med dessa hjälpmedel. 

Ofta prioriteras barn inom vården i enlighet med behovs-solidaritetsprincipen (SOU, 1995:5), 

en skyldighet att särskilt beakta behoven hos de svagaste. Rent praktiskt kan det ibland handla 

om att möta deras oförmåga att klara av att vänta längre stunder, t.ex. i ett väntrum. Samma 

svårighet återfinns hos många med ADHD: en utvecklingsförsening av funktioner som 

vanligen fungerar bra hos vuxna, och som därför uppfattas som barnsligt beteende hos en 

person som har svårt för det (Barkley, 2013). Om ett etiskt resonemang ger att ett barn 

tidsprioriteras utifrån dessa parametrar, kanske tidsprioriteringen även borde omfatta de 

personer med ADHD som har samma svårigheter. Anderson, Camacho och Balkrishnan 

(2007) konstaterar att primärvårdspatienter generellt uppskattar längre möten, men 

informanter i föreliggande studie berättar att de upplevde att möten inom vården kunde 
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kännas för långa. Det kan därför inte förutsättas att alla patienter vill ha lång samtalstid med 

vårdpersonalen.

Brist på respekt för individ och autonomi

Känslan av att vårdpersonalen inte hade respekterat patientens integritet och individens 

upplevelse av sitt tillstånd - att inte ha blivit trodd - upplevdes besvärande av informanter i 

studien, liksom upplevelsen av att vårdpersonalens intresse för patientens situation var svagt. 

Det indikerar åtminstone att bemötandet inte var tillräckligt anpassat till dessa individer.

Travelbee (1971) menar att respektlöst bemötande kan vara en källa till upplevelse av lidande, 

och hävdar vidare att sjuksköterskans uppgift är att se patienten som den person den är. Det 

kräver att vårdpersonalen frigör sig från sina förutfattade meningar. För att kunna göra det 

anser Travelbee (1971) att vårdpersonal måste ha kapacitet att se utanför sig själv och 

engagera sig för patienten som person. Informanter i denna studie upplevde däremot att de 

blev dumförklarade eller inte längre lyssnade på när vårdpersonalen fick kännedom om att 

informanten hade en ADHD-diagnos. Den “mellanmänskliga relation”, som är central hos 

Travelbee för att kunna erbjuda god vård, är inte möjlig att uppnå om patienten har distanserat 

sig från vårdpersonalen. Mot bakgrund av risken för dikotomiskt tänkande borde det vara 

särskilt viktigt för vårdpersonal att få en bra relation till personer med just ADHD. Enligt 

Travelbee (1971) är det vårdpersonalens sak att kommunicera ändamålsenligt och vara 

medveten om på vilket sätt kommunikationen med patienten bör ske för att på bästa sätt 

kunna hjälpa.

Begränsad kunskap om ADHD hos vårdpersonal

Informanter i studien upplevde att vårdpersonalen ofta enbart hade grundläggande kunskap 

om ADHD och hade låst sig vid den istället för att se personen de hade framför sig och 

vederbörandes individuella variant av ADHD. Upplevelsen fanns också att vårdpersonalen 

tycktes uppfatta diagnosen ADHD som något statiskt och enhetligt. Som det går att utläsa av 

diagnoskriterierna i DSM-V så är personer med ADHD ingen homogen grupp och mycket 

stora individuella skillnader kan finnas, t.ex. om en person uppfyller ADHD-H och en annan 

ADHD-I (American Psychiatric Association, 2013). Att på detta sätt låta fördomar styra 

vårdbemötandet är olyckligt. Om vårdpersonalen t.ex. har den stereotypa bilden att ADHD 

innefattar hyperaktivitet, så kanske inte personen utan framträdande hyperaktivitet alls för 

tankarna till att anpassa sitt bemötande efter en person med ADHD. Okunskap om ADHD 

�18



kunde minska förtroendet för vårdpersonalen enligt föreliggande studie och resultera i en 

barriär mellan vårdpersonal och informant. Den begränsade kunskapen om ADHD upplevdes 

vara en återkommande anledning till att fel vård gavs eller att vården helt uteblev.

Om en patients ADHD ligger i vägen för att vårdpersonal ska kunna ge adekvat vård är det 

viktigt att åtgärda det, och första steget är att erhålla kunskap om ADHD och att i mötet med 

patienten få kännedom om huruvida en ADHD-diagnos föreligger. Ett sätt är att personen 

själv berättar om sin ADHD, men vårdpersonalen kan inte förlita sig på att personen upplyser 

om detta. Informanter berättar t.ex. att de har blivit restriktiva med att berätta om sin ADHD 

efter att ha erfarit sämre bemötande som konsekvens vid tidigare vårdkontakter. Och alla som 

uppfyller en ADHD-diagnos har inte kännedom om det. Vårdpersonal måste alltså på egen 

hand kunna känna igen beteende som kan föranleda en anpassning av bemötandet utifrån ett 

ADHD-perspektiv. Detta kan man bara lära sig genom att få teoretisk kunskap om ADHD och 

genom att, som också Travelbee (1971) framhåller, via möten med många olika patienter 

bygga upp en referensbank.

Schablonmässig kännedom om ADHD kunde t.o.m av informanter i studien tas som intäkt för 

bristfällig kunskap om ADHD. Att som vårdpersonal yttra självklarheter om ADHD för att 

demonstrera sin förståelse för patienten kan alltså i vissa fall vara kontraproduktivt och istället 

leda till alienation. Bättre då att engagerat lyssna på patienten för att lära sig mer om hur just 

den personen fungerar, och därefter låta det avspegla sig i hur omvårdnaden sker, något som 

även Travelbee (1971) rekommenderar. En informant berättade särskilt att adekvata farhågor 

om riskfaktorer helt ignorerades eftersom de tillskrevs en ADHD-persons fäbless att vilja 

prata för pratandets skull. Riskfaktorerna resulterade senare i fara för patientens liv. 

Okunnighet - men parat med ett genuint intresse för individen - skulle vara att föredra menade 

informanten - då skulle vårdpersonalen lättare kunna se de unika behoven. Informanter 

återkom till att begränsad kunskap om ADHD ofta låg i vägen för att se den unika individen, 

vilket är en förutsättning för att kunna ge rätt vård enligt Travelbee (1971).

Någon studie som styrker att kunskapen om ADHD är så låg hos vårdpersonal i Sverige som 

informanter i denna studie upplevt har inte gått att finna. Däremot finns en metastudie av, 

framför allt, studier i Europa och Australien, och den pekar tydligt på kunskapsbrister hos 

vårdpersonal när det gäller ADHD, och att utbildning behövs för hela vårdkedjan (Tatlow-

Golden, Prihodova, Gavin, Cullen & McNicholas, 2016). Ökad kunskap gör att vårdpersonal 

�19



får lättare att upptäcka tecken på ADHD och kan anpassa sitt bemötande därefter, även om 

individen också har symtom av något annat (Tuckman, 2009). I föreliggande studie framkom 

önskemål om att screening för ADHD skulle bli standard inom vården för att kunna ge ett 

adekvat bemötande, och Faraone et al. (2004) skriver i sin slutsats att det är anmärkningsvärt 

att detta inte är en rutin inom primärvården.

En grundläggande omvårdnadsåtgärd borde vara att ta reda på om patienten har några 

svårigheter eller preferenser, men om det inte sker när det gäller personer med ADHD kan det 

finnas anledning att fundera över varför.  En skillnad mellan somatiska och 

(neuro)psykiatriska diagnoser är att de senare är symtombeskrivande; det handlar inte om att 

finna var felet sitter, en inflammerad blindtarm som behöver avlägsnas t.ex., utan om att 

individens symtom ska stämma in på i förväg fastställda kriterier. Däremot vet vi sällan vad 

som framkallar dessa symtom, och på så sätt blir det kanske mindre greppbart för den som är 

mer van vid somatiska diagnoser. Att kännedomen om ADHD är begränsad kan också ha att 

göra med att det är en relativt ny diagnos. Attention-Deficit Disorder, ADD, ursprunget till 

diagnosen ADHD, finns med först i tredje upplagan av DSM som utkom 1980 (American 

Psychiatric Association, 1980), och ADHD först i den reviderade versionen 1987 (American 

Psychiatric Association, 1987). ADHD är också en diagnos som emellanåt är föremål för 

skepticism, och åsikter och tyckanden utan vetenskaplig grund publiceras bl.a. i redaktionella 

media, t.ex. att ADHD skulle vara ett resultat av dåligt föräldraskap (H., 2017). Sådant kan 

också motverka spridning av en korrekt bild av diagnosen. En studie från 2017 kan kanske 

komma att förändra bilden för den som kräver biologiska bevis: 1 713 personer med 

diagnosen ADHD jämfördes med 1 529 personer utan diagnos vad gällde dels den totala 

hjärnvolymen, dels sju regioner av hjärnan som tidigare studier har visat vara inblandade i 

utvecklingen av symtomen. Studien visade att den totala hjärnvolymen och fem av de sju 

uppmätta områdena var mindre hos personer med ADHD (Hoogman et al., 2017). Studier som 

denna kan bidra till ökad kunskap om ADHD och därmed öka intresset för att korrekt bemöta 

patientgruppen.

De behov som framkommer i föreliggande studie är inte unika för patientgruppen med 

ADHD, och det gäller svårigheter vid ADHD generellt: det är inte unika svårigheter, det unika 

är att de finns i större frekvens och omfattning än hos en person som inte har ADHD (Barkley, 

2013). Behovet blir accentuerat genom patientgruppens inbyggda sårbarhet vad gäller både 

fysisk och psykisk hälsa (Barkley, 2013). 
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En aspekt när det gäller svårigheten för vårdpersonal att ADHD-anpassa sitt bemötande är att 

typiska svårigheter vid ADHD kan finnas i olika omfattning även hos den som inte uppfyller 

en diagnos - eller som ännu inte har fått en ställd - men där behovet av anpassning vid de 

svårigheter som faktiskt finns kan vara lika stort. Sammantaget ökar det behovet av att 

omvårdnadspersonal på egen hand och på kort tid kan känna igen typiska beteenden som kan 

kräva en anpassning av bemötandet utifrån ett ADHD-perspektiv. Att identifiera detta behov 

kan försvåras av att svårigheterna i sig inte är unika för patientgruppen, men eftersom 

anpassningar aktuella vid ADHD vanligen underlättar för patienter generellt kan det finnas 

anledning att implementera ett ADHD-anpassat bemötande generellt inom vården.

Gemensamt för personer med ADHD och ASD är att de oftare behöver söka sjukhusvård än 

andra (Barkley, 2006; Gerber et al., 2017). Det finns flera studier om ASD och vårdrelaterat 

bemötande, men få om motsvarande vid ADHD, trots att prevalensen av ADHD är fyra 

gånger högre (Barkley, 2013; Bejerot, Gardner & Humble, 2014). En bidragande förklaring 

kan vara att behovet av att anpassa bemötande kan bli ännu tydligare vid ASD, eftersom 

diagnosen vanligen även innefattar svårigheter med mentalisering: förmågan att känna av vad 

andra personer tycker, tänker och känner (Attwood, 2007; Gonzalez-Gadea et al., 2013).  

Perceptionssvårigheter var inte ett problem för informanterna i föreliggande studie, däremot i  

studien om ASD av Muskat et al. (2015) där informanter rapporterade om 

perceptionssvårigheter av såväl taktil natur som av ljud, smak och lukt i samband med vården. 

Inte minst besvärande upplevde informanter med ASD det när någon rörde vid dem och de 

var också känsliga för om flera personer var närvarande vid vårdmötet. Upplevelsen av 

svårigheten med att vänta delades däremot, liksom att det var besvärande när vården inte var 

flexibel avseende individanpassningar.

Metoddiskussion

Syftet med föreliggande studie var att undersöka upplevelser av bemötande som personer med 

ADHD hade haft när de sökt vård inom hälso- och sjukvården. En kvalitativ metod användes 

då den lämpar sig bra för att beskriva och belysa upplevelser och situationer (Danielson, 

2012). Ambitionen var att utföra tio intervjuer men åtta genomfördes. Nio personer totalt 

visade intresse av att delta, men en valde att avstå sedan tid för intervjun hade 

överenskommits, utan att skäl uppgavs. 
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Informanterna var över 18 år och hade en självuppgiven ADHD-diagnos. Om informanterna 

även uppfyllde andra psykiatriska diagnoser än ADHD, såsom fallet är hos 75% av 

personerna med ADHD-diagnos, och som i vissa fall skulle kunna påverka deras sätt att 

kommunicera och interagera eller som skulle kunna maskera symtom på ADHD (Duque 

Domínguez et al., 2016), framgår inte. Noteras bör också att ADHD-diagnosen var 

självuppgiven och därför inte kliniskt styrkt. Inte heller fanns uppgift om vilken subkategori 

ADHD som informanterna tillhörde, något som skulle kunna avspegla sig i upplevelserna - 

som fler upplevelser som grundar sig i t.ex. sämre impulskontroll eller behov av ett rappt 

tempo. Det är inte heller nödvändigtvis så att en individ som en gång fått en ADHD-diagnos 

fortfarande uppfyller den. Eftersom ADHD är en utvecklingsförsening (Hoogman et al., 2017) 

så kan personen ha mognat ur sin diagnos utan att den har avskrivits från journalen, även om 

så borde ha varit fallet. Informantens upplevelse kan ju däremot ändå ha skett under den tid 

som personen fortfarande uppfyllde en diagnos, så möjligen borde inklusionskriteriet ha 

formulerats därefter. Det saknades också information om huruvida informanter i studien 

medicinerade för sin ADHD eller inte.

En intervjuguide togs fram och tre provintervjuer genomfördes för att se om frågornas 

formuleringar skulle ge svar som stämde in på syftet med studien, vilket ökar tillförlitligheten 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Ena författaren hade erfarenhet av att 

intervjua vilket bidrog till att intervjuerna kunde styras tillbaka när informanters svar tog 

riktning bort från studiens syfte, samt för att få dem att utveckla sina svar där det verkade 

lämpligt. Ett undantag var första intervjun, dvs. innan behovet av styrning blottlagts och 

författarna kunnat ta ställning till hur det skulle hanteras. Många av informanterna hade 

liknande upplevelser vilket kan bidra till ökad tillförlitlighet, men alla önskade inte samma 

bemötande utan det var beroende av den unika individens behov. Intervjuerna transkriberades 

efter hand och därefter identifierades de meningsbärande enheterna av författarna var för sig 

inledningsvis, för att öka tillförlitligheten och sannolikheten för att de mest lämpliga 

enheterna valdes ut (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

En studies giltighet handlar om hur sant resultatet är. Om resultatet belyser det representativa 

för studiens syfte anses det giltigt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Giltigheten ökade 

i och med att delar av analysen genomfördes av författarna gemensamt, då risken att någon 

betydande del faller bort, eller tolkas på fel sätt, minskas. Citat användes för att öka 
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giltigheten genom att läsaren ges möjlighet att bedöma tolkningarna (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). 

Studiens olika delar beskrivs utförligt i metodavsnittet för att underlätta bedömningen av 

överförbarhet och möjligheterna att replikera studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Under vuxenlivet är förhållandet mellan män och kvinnor som diagnosticerats med 

ADHD ungefär två till en, eller något mindre (Barkley, 2010), men trots detta var alla 

informanter i studien kvinnor, vilket kan ses som en svaghet eftersom det skulle kunna minska 

studiens överförbarhet när det gäller män. Hur ADHD yttrar sig hos vuxna skiljer sig dock 

inte åt mellan kvinnor och män på samma tydliga sätt som det gör hos barn. De skillnader 

som finns kan snarare tillskrivas sociala och kulturella influenser (Williamson & Johnston, 

2015). En annan svaghet är att studien bygger på åtta intervjuer, vilket är relativt få, och trots 

att viss mättnad upplevdes tidigt då informanternas upplevelser till stor del var samstämmiga, 

så minskas överförbarheten och giltigheten p.g.a. att möjligheterna till variation av 

upplevelser är begränsade (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Mer forskning behövs 

för att undersöka bl.a. om mäns erfarenheter skiljer sig från kvinnors, för att få större variation 

av upplevelser och för att se om upplevelserna skiljer sig åt beroende på vårdpersonal, t.ex. 

om mötet har skett med en sjuksköterska eller en läkare. Ett större urval och spritt över ett 

större geografiskt område skulle också kunna bidra till ökad överförbarhet.

För att förbättra studien kunde det tydligare ha kommunicerats till informanterna att eftersökta 

upplevelser fick gälla hälso- och sjukvård i stort — vissa informanter hade fått uppfattningen 

av introduktionsbrevet att upplevelserna skulle ha med den psykiatriska vården att göra, trots 

att detta inte var uttalat. En väg att gå kunde vara att begränsa studien till upplevelser utanför 

den psykiatriska vården, eller att upplevelserna i studien delades upp mellan somatik och 

psykiatri. Ytterligare en aspekt är att informanter kan ha tolkat det som att de 

bemötandeupplevelser de redogjorde för helst skulle ha med behandling av deras ADHD att 

göra. När sådana tendenser upptäcktes upprepades att upplevelserna kunde avse vilket slags 

vård som helst. Det kan också vara svårt att själv avgöra vilka bemötandeupplevelser som är 

ADHD-relaterade, ifall självinsikten är begränsad om vilka av ens egenskaper som är 

hänförliga till den egna ADHD:n. Därigenom riskerar upplevelser att utelämnas som skulle 

kunna vara typiska vid ADHD. För att fånga upp även dessa upplevelser ställdes följdfrågor 

för att utforska områden som kanske bara nämndes i förbigående av informanten. Det 
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framkom fler negativa upplevelser än positiva vilket författarna tror delvis har att göra med 

människors vilja att förbättra det som kan bli bättre, eller annorlunda uttryckt: det kan vara 

lättare att minnas det som inte fungerade bra. Längre intervjutid hade kunnat ge informanter 

bättre möjlighet att minnas upplevelser, för att kompensera om arbetsminnesfunktion eller 

fokusförmåga var nedsatt. Om informanterna hade givits möjlighet att återkomma om de kom 

på något att tillägga hade det kanske också kunnat ge ytterligare upplevelser.

Författarna besitter viss förförståelse för ämnet, bl.a. genom tidigare arbete i olika projekt 

med och om personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, däribland ADHD. 

Författarna har varit medvetna om hur detta kan spela in. Ett exempel skulle kunna vara ifall 

en misstanke i förväg om att vårdbemötande vid ADHD generellt har brister leder till en 

intervjuareffekt. Det skulle då kunna innebära att intervjuaren omedvetet uppmuntrar 

informanten att berätta om negativa upplevelser eller tvärtom: om positiva upplevelser för att 

motverka att intervjuarbias ska uppmuntra till motsatsen. Författarna har dock haft det i 

åtanke under arbetet och diskuterat problemet. Där intervjuaren upplevt att informanten känt 

sig manad att berätta om antingen positiva eller negativa upplevelser har intervjuaren därför 

efterfrågat motsatsen i en följdfråga för att visa att båda typerna av upplevelser efterfrågades. 

Även om det är oundvikligt att förförståelse på ett omedvetet plan påverkar 

forskningsresultat, menar författarna att sannolikheten att studiens resultat därav skulle ha 

påverkats till att peka i en annan riktning är liten, eftersom resultaten är tydliga.

Kliniska implikationer

Med individanpassat bemötande av personer med ADHD i enlighet med vad som framkommit 

i föreliggande studie skulle förutsättningarna att kunna ge vård till patientgruppen förbättras. 

Utbildning av vårdpersonal om ADHD och bemötande vid ADHD kan skapa bättre 

förutsättningar att möta dessa särskilda behov. Även ur ett samhällsperspektiv skulle en sådan 

insats kunna få betydelse, inte minst med tanke på patientgruppens stora vårdbehov. Studien 

understryker patientgruppens behov av ökad tydlighet generellt inom vården, liksom en 

önskan om respekt för att en person med ADHD kan fungera annorlunda på olika sätt i 

varierande grad, utan att det ska tas som tecken på att personen har en lägre intellektuell 

begåvningsgrad, eller inte är förmögen att själv fatta beslut om sin vård i samma grad som 

andra. Men framför allt understryker studien behovet av att vårdpersonal sätter sig in i vad 

�24



ADHD, en symtombild som omfattar var tjugonde person, kan innebära, för att på ett bättre 

sätt kunna bemöta patientgruppen och ge adekvat vård.

Slutsats

Syftet med studien var att utforska upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvård som 

personer med ADHD haft. De upplevde brister inom i huvudsak tre områden: tydlighet i 

kommunikation och struktur, respekt för deras person och autonomi samt vårdpersonalens 

kunskapsnivå gällande ADHD. Omvårdnadsvetenskapen betonar den unika människan, att 

hon ska bemötas efter sina särskilda förutsättningar. Patienter med ADHD är inte en homogen 

grupp: graden och omfattningen av svårigheter kan skilja mycket, även mellan individer som 

uppfyller samma subdiagnos. Sjuksköterskan kan använda dessa kunskaper för att förbättra 

individanpassningen av bemötande och omvårdnad av personer med ADHD. Fortsatta studier 

behövs för att bättre kunna tillgodose patientgruppens behov. 
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Bilaga 1.

�
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

INFORMATIONSBREV TILL DIG SOM ÄR MEDLEM I 

RIKSFÖRBUNDET ATTENTION
Förfrågan om att delta i en intervjustudie 

Vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet görs en studie 

inom ramen för ett examensarbete i omvårdnad på kandidatnivå, där syftet är att utforska hur 

personer med ADHD-diagnos upplever bemötande inom hälso- och sjukvården.

Varför görs denna undersökning?

Kunskapen om hur personer med ADHD-diagnos upplever bemötandet inom hälso- och 

sjukvård är begränsad. För att kunna utveckla omvårdnaden av personer med ADHD är det 

därför viktigt att att utforska ämnet.

Vilka kan vara med och hur går studien till?

I studien kan du som är minst 18 år gammal och diagnostiserad med ADHD delta.

Studien görs i form av en intervju som handlar om dina upplevelser av bemötande inom 

hälso- och sjukvården. Intervjun beräknas ta ca 15-30 minuter och sker på en ostörd plats som 

du själv väljer. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta utan 

att ange något skäl.

Hur kommer svaren att behandlas?

Allt du säger behandlas konfidentiellt och inga obehöriga kommer att ha tillgång till 

materialet. När studiens resultat presenteras kommer ingen enskild informant, eller person 

som omnämns av informant, att kunna identifieras. 
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Resultatet kommer att sammanställas i ett examensarbete vid Uppsala universitet, vilket sedan 

publiceras i en databas vid samma lärosäte.

Vid frågor om studien kontakta Erik Åkerblom, Jessica Åkerblom eller handledare Anna 

Henriksson.

Med vänlig hälsning 

Erik Åkerblom (student) erik.akerblom.8350@student.uu.se

Jessica Åkerblom (student) jessica.akerblom.5570@student.uu.se

Anna Henriksson (handledare), doktorand, sjuksköterska, anna.henriksson@pubcare.uu.se
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Bilaga 2. 

INTERVJUGUIDE 
Introduktion
Kunskapen om hur personer med ADHD-diagnos upplever bemötandet inom hälso- och 
sjukvård är begränsad och det är anledningen till att den här studien utförs. Materialet 
kommer att användas i ett examensarbete vid sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala 
universitet. Det är helt frivilligt att vara med och du kan när som helst avbryta din medverkan. 
Har du några frågor innan vi börjar?
Går det bra att vi spelar in intervjun för att få med allt? Ingen obehörig kommer att ha tillgång 
till den.

Inledande fråga
Kan du berätta om ett tillfälle när du har sökt vård inom hälso- och sjukvården? Det kan t.ex. 
ha varit på en vårdcentral eller en vårdavdelning. 

Huvudfråga
Kan du berätta om hur du upplevt bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal?

Följdfrågor
Var det något som du upplevde som särskilt positivt med det bemötande du berättade om 

nyss?

Var det något som du tyckte var mindre bra med bemötandet?

Berätta om hur du skulle vilja bli bemött, utifrån ett ADHD-perspektiv!

Avslut
Är det något du vill tillägga om detta, eller som du tycker känns viktigt att förmedla i det här 
sammanhanget innan vi avslutar intervjun?

Probes
Kan du berätta mer?
Kan du ge exempel?
Intressant!
Nicka uppmuntrande…
Tystnad
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