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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med litteraturstudien har varit att beskriva olika behandlingsmetoder och effekter av 

behandling av ADHD, samt att undersöka om det finns ett samband mellan vuxna med 

ADHD och fetma. Metod: Litteraturstudie. Tolv vetenskapliga kvantitativa originalartiklar 

hittades i databaserna PubMed, Cinahl och Medline. Resultat: ADHD är en kognitiv 

funktionsnedsättning som obehandlad kan leda till allvarliga följdsjukdomar som fetma. 

Läkemedelsbehandling av vuxna med ADHD har i studier visat på positiva effekter i form av 

minskade symptom på ADHD, ökad prestationsförmåga och förbättrad livskvalitet, men 

läkemedlen kan också ge biverkningar som nedsatt aptit och sömnsvårigheter. För vuxna med 

ADHD och fetma har läkemedel som påverkar metabolismen en avgörande inverkan på 

patienternas möjlighet att gå ner i vikt. Samtidigt är behovet av samtalsstöd för att genomföra 

livsstilsförändringar stort. Kognitiv beteendeterapi i grupp har i studier visat på långsiktiga 

förbättringar och är en framgångsrik metod i behandlingen av vuxna med ADHD.      

Slutsats: Studien visar att det är viktigt att utreda och behandla patienter med ADHD. 

Förebyggande åtgärder med inriktning på livsstilsförändringar som ökad fysisk aktivitet och 

förändrade kostvanor är nödvändiga för att undvika allvarliga följdsjukdomar som fetma. 

Sjuksköterskan behöver ökad kunskap om behandling av ADHD och nya 

sjukdomsförebyggande metoder som motiverande samtal (MI) för att kunna hjälpa den här 

patientgruppen.  

Nyckelord: ADHD, vuxna, behandling, övervikt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ABSTRACT 

The aim of this study was to describe various methods of treatment and effects of treatment 

of ADHD, and to investigate wheater there is an association between adults with ADHD and 

obesity. Method:  Literature review. Twelve quantitative scientific articles were found in the 

data bases PubMed, Cinahl and MedLine.  Result: ADHD is a cognitive impairment that can 

lead to serious complications such as obesity. Studies show that drug treatments of adults with 

ADHD have positive effects in terms of reduced symptoms, increased efficiency and 

improved quality of life, but drugs can also cause side effects in form of loss of appetite and 

insomnia. For adults with ADHD and obesity drugs that affect metabolism have a significant 

impact on patients ability to lose weight. At the same time the need for counselling to 

implement lifestyle changes is considerable. Cognitive-behavioral group therapy has in 

studies shown long-term improvements and is a successful method in the treatment of adults 

with ADHD. Conclusion: The studies show that it is important to examine and treat patients 

with ADHD. Preventative measures with focus on lifestyle changes such as increasing 

physical activity and changing dietary habits are necessary to avoid serious sequelae as 

obesity. Attending nurses needs knowledge about treatment of ADHD and new disease 

prevention methods as motivational interviewing (MI) to help this group of patients. 
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INTRODUKTION 
 
Det är angeläget att personal som arbetar inom hälso- och sjukvården har relevanta kunskaper 

för att kunna bemöta, informera och stödja patienter professionellt och i enlighet med hälso-

och sjukvårdslagen. Målet för hälso-och sjukvården är ”en god hälsa och en vård på lika 

villkor för hela befolkningen” och ska ges med ”respekt för alla människors lika värde och för 

den enskilda människans värdighet”, Vidare ska vården ”bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet” och ”patienten ges individuellt anpassad information om sitt 

hälsotillstånd och de metoder för undersökning vård och behandling som finns” Vården ska 

”bedrivas i samråd med patienten” och ”patienten ges individuellt anpassad information om 

sitt hälsotillstånd” (SOSFS 1982:763).  

Kompetensutveckling är nödvändig för sjuksköterskan ska leva upp till hälso-och 

sjukvårdslagen och till socialstyrelsens kompentensbeskrivning för sjuksköterskor 

(Socialstyrelsen, 2002). Nya nationella riktlinjer anger att hälso-och sjukvården ska arbeta 

med sjukdomsförebyggande metoder för att förebygga ohälsa. Hälsofrämjande samtal på tre 

olika nivåer kan användas, enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal 

för att hjälpa patienter genomföra livsstilsförändringar (Socialstyrelsen, 2011). 

Sjuksköterskans uppgift är att tillvarata det friska hos patienten, förebygga ohälsa och 

motivera till livsstilsförändringar (Edberg & Wijk, 2011).  

ADHD (Attention- Deficit- Hyperactivity-Disorder) är en diagnos sedan 1987 och har 

klassificerats som en kognitiv funktionsnedsättning i det amerikanska systemet DSM IV, en 

manual som ger en beskrivning av samliga psykiatriska sjukdomstillstånd och störningar.   

Funktionsnedsättningen är enligt den neuropsykiatriska förklaringsmodellen ärftlig (American 

Psychiatric Association, 2008).  

Historik 

Engelsmannen Still beskrev 1902 en åkomma hos barn som uppvisade symptom på rastlöshet, 

ouppmärksamhet och överaktivt beteende. Tillståndet fick namnet Stills sjukdom (Teeter, 

2004). I mitten av 1900-talet kom begreppet MBD minimal brain dysfunction. 

Beteendeproblem som barn uppvisade antogs bero på hjärnskada som uppkommit till följd av 

skallskada, hjärnhinneinflammation, förlossning eller blyförgiftning. Några årtionden senare 

efter ett antal olika benämningar kom diagnosen ADHD (Ljunberg, 2008).  
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Forskningen och behandlingen av ADHD var från början inriktad på barn och ungdomar, men 

har sedan 1990-talet även kommit att omfatta vuxna. Forskare upptäckte då att symptomen på 

ADHD kvarstår hos många i vuxen ålder. I USA har sjuksköterskor ansvar för diagnostik och 

behandling. Efterfrågan på utbildning är stor då psykiatrisk utbildning är ovanlig bland 

sjuksköterskor (Knutsson & O´Malley, 2009).  

Det finns inga exakta siffror av hur många som lider av ADHD, men enligt det Amerikanska 

Psykiatriska sällskapet har generellt 3 till 5 procent av den vuxna befolkningen 

funktionsnedsättningen (Antshel, Faraone & Gordon, 2012). Långt ifrån alla har fått en 

diagnos sett utifrån prevalens (Knutsson & O´Malley, 2009). 

Världshälsoorganisationen WHO:s intention är att väcka uppmärksamhet bland vårdgivare i 

olika organisationer för vad funktionsnedsättningen ADHD innebär både ur ett patient- och 

kostnadsperspektiv. ADHD kan vara bakomliggande orsak till annan sjuklighet och orsaka 

både psykisk som fysisk sjukdom hos den enskilda individen. Det kan vara patienter som 

söker för depression, sömnsvårigheter, trötthet eller missbruksproblem som i grund och botten 

lider av ADHD. Enligt beräkningar har 85 procent av dessa ännu inte fått någon diagnos 

(Valente & Kennedy, 2012). 

Hälsofrämjande perspektiv 

I ”Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder” (Socialstyrelsen, 2011) står det 

att ”hälso-och sjukvården bör arbeta med sjukdomsförebyggande åtgärder genom att stödja 

människors förändring av levnadsvanor”. Konkreta åtgärder föreslås vid tobaksbruk, riskbruk 

av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Kvalificerad rådgivning 

och enskilda samtal förespråkas för att minska ohälsan i befolkningen (Socialstyrelsen, 2011). 

Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod som används alltmer i Sverige 

och som har bättre effekt än den traditionella rådgivningen. Metoden går ut på att skapa 

förtroende och dialog mellan patient och sjuksköterska. Samtalen är personcentrerade och 

målinriktade (Holm Ivarsson, 2013). Sjuksköterskan arbetar professionellt och använder sig 

av kommunikation, patientdelaktighet och sin kunskap för att hjälpa patienten. Patientens 

egna resurser tillvaratas genom att han/hon ges utrymme att uttrycka sin egen syn på sin 

situation och sin hälsa. Sjuksköterskans uppgift blir att hjälpa patienten återta makten över sitt 

eget liv (Edberg & Wijk, 2011).  
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Symptom på ADHD 

DSM IV ger en beskrivning av huvudsymptomen och 18 mer specifika symptom på ADHD 

(American Psychiatric Association, 2008). Huvudsymptom är koncentrationssvårigheter, 

hyperaktivitet och impulsivitet. Symptomen kan variera mellan enskilda individer. 

Hyperaktivitet/ impulsivitet kan vara dominerande eller ouppmärksamhet alternativt en 

kombination av båda. Symptomen ska uppträda i minst två miljöer (Teeter, 2004). Glömska, 

distraktion, problem med att förstå instruktioner och att inte lyssna på andra, kan vara 

symptom på ouppmärksamhet. Symptom vid hyperaktivitet/impulsivitet kan vara att ständigt 

vara på språng, ha svårt att sitta still, avbryta samtal, att prata överdrivet mycket, eller inte 

orka vänta på sin tur (Safren et al., 2011b). 

ADD en förkortning av Attention-Deficit-Disorder ses ibland tillsammans med ADHD. 

Uppmärksamhetsproblem är utmärkande för personer som fått diagnosen ADD/ADHD 

däremot saknas symptom på hyperaktivitet och impulsivitet (Landstinget i Uppsala län, 

2010).  

Vid utredning måste minst sex symptom på ouppmärksamhet och/eller sex symtom på 

hyperaktivitet/impulsivitet finnas för att fastställa diagnosen ADHD. Symtomen ska förorsaka 

kliniskt signifikant funktionsnedsättning, men det finns ingen beskrivning av svårighetsgraden 

av dessa symptom. Därmed finns en risk för stor variation i den enskilda bedömningen 

(Socialstyrelsen, 2002).  

Många vuxna med ADHD har lärt sig dölja sin funktionsnedsättning och kompensera för sina 

brister vilket kan göra det svårt att ställa en korrekt diagnos. Symptom på ADHD är vanligt 

förekommande redan innan sju års ålder. En grundlig medicinsk utredning av läkare med 

specialistkompetens är nödvändig för att ställa diagnos utifrån patientens symptom och tecken 

på ADHD. Den medicinska bakgrundshistorien är viktig då den kan belysa den långvariga 

inverkan ADHD har haft på individens funktionsförmåga och hälsotillstånd. I anamnesen bör 

det framgå om patienten har missbrukat mat, läkemedel, koffein eller använt sig av olagliga 

substanser för att hantera sina symptom. Tvångsmässiga beteenden som alkoholmissbruk, 

köpmissbruk och spelmissbruk behöver identifieras eller uteslutas (Valente & Kennedy, 

2012). 
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Orsaker till ADHD 

Förekomsten av ADHD är högre i socioekonomiskt missgynnade familjer. Psykisk ohälsa, låg 

utbildningsnivå, inkonsekvent uppfostran, konflikter mellan föräldrarna och en otrygg 

anknytning mellan barn och föräldrar kan vara riskfaktorer för utvecklandet av ADHD 

(Socialstyrelsen, 2002). 

Ärftligheten anses vara mycket hög upp till 80 procent, vilket ofta innebär att någon nära 

släkting har samma problematik (Wirkberg, 2001). Enligt en studie som genomfördes i ett 

flertal länder har en gemensam gen hittats i ett stort antal familjer där ADHD konstaterats. 

Genen har döpts till LPHN3-Latrophilin och tros vara av betydelse för uppkomsten av ADHD 

enligt de forskargrupper som utförde studien (Arcos-Burgos et al., 2010). Andra orsaker till 

ADHD kan vara skador under graviditeten, virusinfektioner orsakade av röda hund eller 

herpes, alkohol, narkotika och nikotin (Wirkberg, 2001). 

Forskning tyder på att individer med ADHD kan ha en bristfällig funktion i hjärnans 

nervbanor som har med styrning och reglering av hjärnans aktivitet att göra och som påverkar 

beteendet. Hjärnforskare har även konstaterat att personer med ADHD har svårigheter att 

styra elektriska impulser som härrör från pannloben. Vår personlighet finns i pannloben och 

där sker planering och överordnad kontroll. Om störningar av dopaminomsättningen i 

pannloben och basala ganglierna bromsas minskar förmågan att styra impulser. 

Undersökningar med PET-kamera och injektioner med radioaktiva ämnen har visat att 

blodgenomströmningen och åtgången på glykos minskar hos individer med ADHD då hjärnan 

arbetar med en specifik uppgift (Wirkberg, 2001). 

Studier tyder på att individer med ADHD kan ha svårigheter med att reglera 

blodsockernivåerna vilket kan leda till hypoglykemi, trötthet och irritation (Teeter, 2004).  

Konsekvenser av ADHD 

Psykisk ohälsa och försämrade möjligheter att klara skolgång och arbete kan bli en 

konsekvens av att inte få professionell hjälp och behandling. Många har svårt att skaffa och 

behålla vänner vilket leder till isolering och nedstämdhet (Teeter, 2004).  

I en stor studie i USA jämfördes femhundra vuxna patienter med ADHD med en lika stor 

kontrollgrupp individer utan ADHD. Kontrollgruppen bestod av ett representativt urval av 
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den amerikanska befolkningen. Resultatet av studien visar att ADHD-gruppen generellt sett 

hade betydligt lägre socio-ekonomisk status, utbildning och inkomster än kontrollgruppen. 

Färre arbetade heltid och möjligheterna att göra karriär var i det närmaste obefintliga. Byten 

av arbetsplats, arbetsgivare och uppsägningar var vanligare i ADHD -gruppen än i 

kontrollgruppen. Brist på sociala kontakter, mindre gemensam tid med familj och vänner, 

ökad risk för separation och skilsmässa var också utmärkande. De var oftare inblandade i 

trafikolyckor och fällda för fortkörning än kontrollgruppen. Kriminalitet, rökning, missbruk 

av narkotiska preparat och alkohol var också vanligare. Debuten av narkotikaanvändning 

skedde tidigare. Den fysiska aktiviteten var också lägre. Av deltagarna i studien uppgav 55 

procent att de hade ett eller flera barn som också fått diagnosen ADHD. Upplevelser från 

barndomen hade enligt patienterna en negativ inverkan på vuxenlivet. Många hade gått i 

specialklass och inte lyckats fullfölja studier på högre nivå. Problem med ouppmärksamhet, 

koncentration och organisationsförmåga kvarstår från barndomen till vuxen ålder. Många som 

fått diagnosen i sin barndom har bestående svårigheter i vuxen ålder och många har även 

andra psykiatriska diagnoser (Biedermann, Faraone, Spencer, Mick & Monuteaux, 2006). 

Ett risktagande beteende som medför negativa konsekvenser förekommer ofta bland individer 

med ADHD. Beslut sker oplanerat, impulsivt och emotionellt. Droganvändning, ett riskfyllt 

sexuellt beteende och spontana och oplanerade infall kan leda till allvarliga konsekvenser för 

den enskilde individen. Sjukligheten är högre hos individer med ADHD än i den övriga 

befolkningen. Enligt en undersökning var det bara 13 procent av patienter med ADHD som 

inte led av någon sjukdom utöver sin funktionsnedsättning (Matteis, Philipsen & Svaldi, 

2012). 

Vuxna med ADHD har en ökad risk för att utveckla sjuklig psykopati. Det är inte ovanligt 

med flera psykiatriska diagnoser. Missbruk av alkohol, rökning, användning av marijuana och 

andra illegala substanser är vanligare bland vuxna med ADHD än i den övriga befolkningen. 

Cigarettrökning uppfyller ett psykologiskt behov hos individen och fungerar troligen som en 

omedveten copingstrategi då rökning påverkar koncentrationen. Detta kan leda till att det blir 

svårare för individen att klara av att sluta röka (Knutsson & O´Malley, 2009).  

Allmänhetens okunskap om ADHD leder ofta en till en uppfattning och föreställning om att 

individer med ADHD är lata och omotiverade och att deras uppträdande beror på bristande 

vilja och dålig självdisciplin (Valente & Kennedy, 2012).  

5 

 



Behandling av ADHD 

Det är viktigt att behandling påbörjas redan i barndomen då ADHD har en negativ inverkan 

på den kognitiva funktionen. Vid tester som utfördes i en studie på vuxna med ADHD som 

aldrig medicinerats, mättes bl.a. IQ, prestationsförmåga, läsförståelse och verbal förmåga. 

Resultatet av studien visade att patienterna med ADHD hade signifikant lägre poäng på 

samtliga tester som utfördes (Biedermann et al., 2011). 

I Sverige används främst metylfenidat, atomoxetin och dexamfetamin i behandlingen av 

ADHD. Dexamfetamin och metylfenidat är båda centralstimulerande preparat och 

rekommenderas som förstahandsval av läkemedel till både vuxna och barn. För att få 

förskriva dexamfetamin krävs licensprövning vid Läkemedelsverket (SBU, statens beredning 

för medicinsk utvärdering, 2012). 

Det finns ett måttligt vetenskapligt underlag för biverkningar av både metylfenidat och 

atomoxetin i form av minskad aptit, viktminskning, illamående, buksmärta, muntorrhet, 

sömnlöshet, och puls-och blodtrycksökning. Enligt en studie ökade blodtrycket med i snitt 4 

mm Hg och pulsen med 4,5 slag/min efter 6 veckors behandling med metylfenidat (SBU, 

2012). 

Biverkningar av läkemedel mot ADHD har föranlett att några barn och vuxna avlidit till följd 

av hjärtstopp. Vid insättning av centralstimulerande läkemedel bör EKG göras för att utesluta 

kardiovaskulär sjukdom. Även andra sjukdomar av betydelse för behandlingen som lever- och 

njursjukdom, förhöjda blodfetter, sköldkörtelsjukdom eller anemi behöver kontrolleras med 

blodprovstagning (Valente & Kennedy, 2012).  

Läkemedelsverket rekommenderar att olika preparat inte kombineras (Socialstyrelsen, 2002). 

Läkemedelsbehandling ska vara en del av ett behandlingsprogram. Stödåtgärder ska prövas 

innan läkemedelsbehandling sätts in (SBU, 2012). 

Medicinsk behandling reducerar huvudsymptomen, men det behövs även psykosociala 

behandlingsinsatser för att förbättra livskvalitén för individer med ADHD ( Safren, Sprich, 

Cooper-Vince, Knouse & Lerner, 2010). 
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ADHD och fetma 

BMI (body mass index) är ett mått som används för beräkning av normalvikt, övervikt och 

fetma. BMI beräknas genom kroppsmassan i kg/ längd². BMI 18,5 - 24,9 = normalvikt      

25,0 - 29,9 = övervikt, 30,0 - 34,9 = fetma, 35,0 - 39,9 = svår fetma, och 40 > = extrem fetma. 

Världsorganisationen WHO har definierat fetma som en sjukdom. Övervikt ses däremot som 

ett tillstånd som ökar sjukdomsrisken (Läkemedelsverket, 2011)                                                                                                                                   

Det finns en ökad risk för att utveckla fetma vid ADHD enligt en studie av Altfas (2002). 

Förekomsten av ADHD i en grupp överviktiga som fick delta i behandling för fetma var 27,5 

procent. Bland överviktiga med BMI > 40 hade så många som 42,6 procent ADHD enligt 

studien. Sambandet mellan fetma och ADHD härrör troligen från de dopaminreceptorer (DR) 

som enligt den genetiska forskningen har en inverkan på båda tillstånden. Fetma leder till en 

rad följdsjukdomar vilket gör det ytterst angeläget att patienterna kommer i behandling. 

Patienterna med ADHD hade också svårare att gå ner i vikt än övriga deltagare i studien 

(Altfas, 2002). Kaloririk välsmakande söt och fet mat aktiverar dopaminsystemet. Individer 

med låg dopaminnivå som använder mat för att höja nivån på dopamin riskerar att utveckla ett 

kroniskt matmissbruk (Davis, Levitan, Smith, Tweed & Curtis, 2006). 

Flera studier tyder på att det kan finnas en koppling mellan ADHD, fetma och hetsätning. 

Läkemedelsbehandling med metylfenidat av vuxna med ADHD och fetma, påverkar 

metabolismen och har en god effekt på patienterna som upplevt minskad hunger och lyckats 

gå ner i vikt (Drimmer, 2003). 

Problemformulering 

Många patienter med ADHD lider av följdsjukdomar som en direkt konsekvens av ADHD. 

Fetma kan enligt studier vara kraftigt överrepresenterad bland dessa patienter. Socialstyrelsen 

har i nya riktlinjer utarbetat sjukdomsförebyggande metoder för att stödja människor till 

förändring av ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2011). Sjuksköterskor behöver 

kompetensutveckling och ökade kunskaper om aktuella behandlingsmetoder och effekter av 

behandling av vuxna med ADHD. Detta för att kunna ge patienter med ADHD ett 

professionellt bemötande, adekvat information och hjälp att genomföra nödvändiga 

livsstilsförändringar. 
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Syfte 

Syftet med litteraturstudien har varit att beskriva olika behandlingsmetoder och effekter av 

behandling av ADHD, samt att undersöka om det finns ett samband mellan vuxna med 

ADHD och fetma. 

Frågeställningar 

1. Vilka behandlingsmetoder och effekter av behandling för vuxna med ADHD finns 

beskrivna i litteraturen? 

2. Vilka samband finns mellan vuxna med ADHD och fetma? 

METOD 

Design 

En litteraturstudie har använts som metod. Aktuella vetenskapliga artiklar som berör det valda 

ämnesområdet har systematiskt sökts, kritiskt granskats och sammanställts (Forsberg & 

Wengström (2008).  

 

De olika stegen i litteraturstudien illustreras med figur 1, hämtad ur Polit & Beck (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema för litteraturstudie. Modifierad modell efter Polit & Beck (2010). 
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Sökstrategi 

Urval  

Vetenskapliga artiklar söktes via databaserna PubMed och Cinahl och Medline, databaser som 

innehåller artiklar som berör området omvårdnad (Friberg, 2006). Titlar och abstrakt som 

hade relevans för studien granskades. Tolv kvantitativa vetenskapliga originalartiklar som 

handlar om ADHD och svarar mot studiens syfte och frågeställningar valdes, och av dessa 

handlar tre artiklar om läkemedelsbehandling vid ADHD, fem artiklar om kognitiv 

beteendeterapi (KBT) och fem artiklar om ADHD och fetma. Se tabell 1. 

Sökord 

Sökord som användes vid sökomgång 1 var adhd, adult, treatment, nursing care och cognitive 

therapy. I sökomgång 2 utökades sökorden med att även omfatta obesity. Antal träffar efter 

sökning i respektive databas har angivits i tabellform. Se tabell 1 (Forsberg & Wengström, 

2008). 

Typ av litteratur 

Inklusionskriterier har varit vetenskapliga originalartiklar som handlar om vuxna med ADHD 

och som berör litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Som vuxna räknas individer över 

18 år. Artiklarna som valdes är skrivna på engelska och publicerade mellan åren 2002-2012. 

Exklusionskriterier har varit reviews och artiklar som uteslutande handlade om barn och unga 

med ADHD, artiklar som inte var originalstudier, samt artiklar som inte svarade på den här 

studiens syfte och frågeställningar. 

Tillvägagångssätt 

Sökningar som gjordes är sammanställda i tabell 1. Artiklar söktes i två omgångar i mars 

2012 och i oktober 2012 (sökomgång 1 och sökomgång 2). Vid sökningarna granskades de 

abstrakt som kunde matchas mot syfte och frågställningar i den här studien för att göra ett 

första urval. De publicerade artiklar som valdes, är relevanta för studien och svarar mot 

studiens syfte och frågeställningar har systematiskt lästs i sin helhet (Forsberg & Wengström, 

2008). Artiklarnas referenser har studerats för att hitta andra artiklar som berör ämnesvalet 

(Friberg, 2008). En artikel som användes i litteraturstudien togs fram med hjälp av annan 

artikels referenslista. 
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Tabell 1 Översikt sökstrategi 

Databas Sökning Sökord     Träffar Urval 1             
lästa titlar + lästa 
abstract 

Urval 2         
lästa artiklar till 
resultatet. 

PubMed  
120302 

#1 ADHD adult   
treatment  
cognitive therapy  

231 10 1 

Pubmed 
120302 

#2 ADHD adult  
treatment  
nursing care 

67  6 1 

Cinahl 
120302 

#3 ADHD adult  
treatment 
cognitive therapy 

16 16 1 

Cinahl 
120302 

#4 ADHD and adult 
and treatment and 
nursing care 

5  5 0 

Medline 
121001 

#5 ADHD and adult 
and treatment and 
cognitive therapy 

131 26 3 

Medline  
121001 

#6 ADHD and adult 
and treatment and 
nursing care 

32 10 0 

Medline 
121001 

#7 ADHD and adult 
and cognitive 
therapy 

112 17 1 

Medline 
121001 

#8 ADHD and adult 
and obesity 

32 21 4 

Medline 
121015 

#9 ADHD and  adult 
and treatment and 
Adler 

62  1 1 

 

Bearbetning och analys 

Artiklarna finns återgivna i en resultatöversikt där författare, titel, årtal och var studien är 

gjord framgår. Därutöver redovisas studiernas design, syfte, metod, deltagare, bortfall, resultat 

och kvalitet. Se tabell 3. 

Kvalitetsanalys 

Kvalitetsgranskning av studierna har gjorts med hjälp av kvalitetsmallar för kvantitativa 

studier i enlighet med Forsberg & Wengström (2008), en för randomiserade kontrollerade 

studier (se bilaga 2) och en för kvasi-experimentella studier (se bilaga 3). Kvalitetsanalysen 

har inneburit en noggrann genomgång av studiens olika delar för att hitta styrkor och 

svagheter. Kvaliteten har bedömts utifrån hög kvalitet (1) medelgod kvalitet (2) låg kvalitet 

(3). Studier som bedömts vara av medelgod kvalitet är studier som inte bedömts vara av låg 

kvalitet men inte heller når upp till hög kvalitet. Se tabell 2.  

Fyra artiklar bedömdes vara av hög kvalitet, sju artiklar av medelgod kvalitet och en artikel av 

låg kvalitet. En artikel av låg kvalitet togs med då artikelns innehåll bedömdes vara av värde 

för studien.  
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Tabell 2. Kvalitetsanalys          

Källa: Forsberg & Wengström, 2008 sidan 124 

Resultatanalys 

Föreliggande litteraturstudie har enligt Fribergs förslag (2006) granskat likheter och skillnader 

mellan de olika studiernas resultat. Därefter har resultatet av de områden som överensstämmer 

med innehållet i frågeställningarna presenterats i löpande text.  

Etiska överväganden         

I enlighet med Forsberg & Wengström, (2008) har samtliga artiklarna som ingår i studien 

granskats och godkänts av en etisk kommitté. Urval av artiklar, granskning och 

sammanställning av resultaten har gjorts utifrån ett objektivt förhållningssätt och med etiska 

aspekter som att fusk och ohederlighet inte får förekomma i vetenskapliga studier. 

RESULTAT 

Litteraturstudien omfattar tolv kvantitativa originalartiklar publicerade mellan år 2004- 2012. 

Undersökningsgrupp i samtliga studier var vuxna med ADHD. Antal deltagare i studierna 

varierar. Fyra artiklar bedömdes vara av hög kvalitet, sju artiklar av medelgod kvalitet och en 

artikel av låg kvalitet. Flertalet av studierna har gjorts i USA, två i Kanada, en på Island, en i 

Sverige och en studie har gjorts gemensamt av Irland och England.  

Hög Kvalitet (1) 
 

Medelgod kvalitet (2) Låg kvalitet (3) 

Randomiserad kontrollerad 
studie  
Större, väl genomförd 
multicenterstudie med tydlig 
beskrivning av studieprotokoll, 
material och metoder inklusive 
behandlingsteknik.Patient-
materialet tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen.  

 Randomiserad kontrollerad 
studie 
Randomiserad studie med  
för få patienter och/eller för 
många interventioner vilket ger 
otillräcklig statistisk styrka. 
Bristfällig materialbeskrivning, 
stort bortfall av patienter.  

Kvasiexperimentell studie  
Väldefinierad frågeställning, 
tillräckligt stort patientmaterial 
och adekvata statistiska metoder, 
reliabilitets- och validitetstestade 
instrument.  

 Kvasiexperimentell studie  
Litet patientmaterial, ej 
reliabilitets- och validitetstestade 
instrument. Tveksamma statistiska 
metoder.  

Icke-experimentell studie  
Stort konsekutivt patientmaterial 
som är väl beskrivet. Lång 
uppföljning.  

  Icke-experimentell studie  
Begränsat patientmaterial, 
otillräckligt beskrivet och 
analyserat med tveksamma 
statistiska metoder.  
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Behandlingsmetoder samt effekter 

Läkemedelsbehandling  

Effekterna av behandling med metylfenidat via plåster undersöktes i en studie av Marschant 

och medarbetare (2011). Resultatet av studien visar att metylfenidat leder till minskade 

symptom på ADHD och att det emotionella tillståndet förbättras. Dock beskrivs vissa 

biverkningar i form av sömnsvårigheter, torra ögon, muntorrhet, torra slemhinnor i näsan, 

huvudvärk, oro, nedsatt aptit, ilska/frustration och hudreaktion av plåstret. De flesta 

symptomen på biverkningar var milda. Sömnsvårigheter var något som författarna till studien 

uppfattade att patienterna led av redan innan behandlingen med läkemedlet.  

I en studie som pågick under 6 månader jämfördes en grupp som fick behandling med 

atomoxetin med en grupp som fick placebo (Adler et al., 2008).  Behandling med atomoxetin 

visade på förbättringar av arbetsprestation, funktionell förmåga och ökad livskvalitet, men 

gav också upphov till biverkningar. Illamående, insomningssvårigheter, muntorrhet, minskad 

aptit, förstoppning, erektionsproblem och urinretention var vanligaste biverkningar. Båda 

grupper uppvisade ett förbättrat körbeteende.   

Sjuksköterskors förhållande och inställning till patienter i USA påverkar val av behandling 

visar en studie (Martinson & Tang, 2008). Av studien framgår det att sjuksköterskor och inte 

läkare ofta ansvarar för behandlingen av patienter med ADHD. Enligt studien medicinerades 

40 procent av patienterna med ADHD-diagnos med Bupropion ett tricykliskt antidepressivt 

läkemedel som påverkar dopamin och noradrenalin-upptaget. Bupropion har i studier visat på 

sämre effekt än centralstimulantia. En bidragande orsak var sjuksköterskornas rädsla för att 

patienterna skulle utveckla ett beroende eller missbruka den centralstimulerande 

behandlingen. Rådgivning och utbildning av patienterna upplevdes som en positiv del av 

arbetet, medan sjuksköterskorna ville att läkare skulle ha det övergripande ansvaret för den 

medicinska behandlingen. 

KBT och mindfullness meditation 

Läkemedel kan i många fall dämpa och lindra symtom men ger inte patienterna strategier för 

att hantera sina problem och därför behövs KBT som komplement. För att utvärdera 

effekterna av KBT jämfördes två grupper som båda medicinerade mot ADHD av vilka den 

ena fick delta i ett gruppbaserat KBT-program. Studien visar på signifikant lägre 
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självrapporterade symptom på ADHD och reducerade symtom på depression och ångest efter 

avslutad behandling (Safren et al., 2004). Brahman och medarbetare (2009) jämförde också 

två grupper av patienter som båda medicinerade mot ADHD varav den ena fick behandling 

med KBT och den andra var uppsatt på väntelista för KBT. Utvärdering efter avslutad KBT 

visar att kunskaperna om ADHD förbättrades signifikant i gruppen och att förståelsen 

resulterade i att självkänslan och självförtroendet förbättrades vilket resulterade i minskad 

depression och ångest. 

Meta-kognitiv terapi, en utvecklad form av KBT har använts i behandlingen av ADHD i en 

studie (Solanto et al., 2010). En grupp fick meta-kognitiv terapi och en kontrollgrupp 

stödterapi. Meta-kognitiv terapi syftar till att skapa motivation och att lära deltagarna enkla 

och bra metoder som kan användas för att planera och organisera vardagen. 

Koncentrationsförmågan förbättrades och symptomen på ADHD minskade bland deltagarna 

som deltog i programmet. Kontrollgruppen som fick stödsamtal uppvisade också förbättringar 

men inte i samma omfattning. 

Emilsson och medarbetare (2011) genomförde en studie där samtliga deltagare sedan tidigare 

medicinerade mot ADHD. Deltagarna delades in i två grupper, varav en grupp fick 

behandling med ett manualiserat KBT-program, benämnt R&R2 ADHD, och en grupp  

fungerade som  kontrollgrupp. Resultatet av KBT-behandlingen ledde signifikant minskade 

symptom på depression och ångest och även till ett minskat antisocialt beteende. Förändringar 

som uppmättes efter avslutad behandling ledde till ytterligare förbättringar tre månader efter 

avslutad behandling. 

En grupp patienter med ADHD fick delta i mindfullness meditationsövningar i en studie. 

Tillfredställelsen med mindfulness meditation mättes med hjälp en analog visuell skala som 

visade 1-10 där 1 motsvarar låg tillfredställelse och 10 mycket hög tillfredsställelse. 

Deltagarna skattade i genomsnitt 9 av 10. Tester som utfördes efter att kursen avslutats visar 

på förbättringar av den kognitiva förmågan. Resultatet av studien visar också på självskattade 

minskade symptom på AHDH. För patienter som inte svarar på den medicinska behandlingen 

eller får biverkningar, kan det finnas ett särskilt intresse av att hitta alternativa 

behandlingsmetoder (Zylowska et al., 2008). 
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Samband mellan ADHD och fetma 

I ett viktminskningsprogram deltog 242 överviktiga patienter. Av dessa bedömdes 32 procent 

ha ADHD. Patienterna med ADHD fick svara på frågor för att bedöma om de led av 

hetsätningsstörning (BED-binge-eating disorder), sömnapné, somnolens dagtid, kronisk 

smärta, refluxbesvär, ångest och depression. Gruppen delades in i två grupper varav den ena 

fick medicinsk behandling mot ADHD och den andra fick fungera som kontrollgrupp.  

Medicinsk behandling med metylfenidat, amfetamin eller dexamfetamin mot ADHD 

resulterade i att patienterna gick ner 12,36 procent av sin vikt, medan kontrollgruppen bara 

gick ner 2,78 procent. Studien visar på positiva långsiktiga effekter vid viktminskning för 

patienter som tidigare inte lyckats gå ner i vikt, något som leder till minskade risker i 

samband med laparaskopi eller gastric bypass. Resultatet visar också att samtliga deltagare i 

studien led av ett eller flera andra medicinska problem som har samband med fetma. En hög 

andel av patienterna led av sömnapné, depression/ångest och BED. Forskarna i studien 

upplevde att deltagarna efter att insättning av medicinsk behandling mot ADHD och andra 

behandlingar mot eventuella följdtillstånd fick en förändrad och positiv syn på framtiden 

(Levy, Fleming, & Klar, 2009). 

En grupp överviktiga patienter med obehandlad ADHD jämfördes med övriga deltagare i 

viktminskningsprogram för att undersöka om patienter med ADHD har svårare att gå ner i 

vikt. Undersökningar gjordes av patienternas kosthållning, känslomässiga koppling till mat 

och fysiska aktivitet. I studien gick 61 procent av deltagarna som inte hade ADHD ner mer än 

5 procent av sin vikt medan bara 31 procent i ADHD-gruppen lyckades gå ner lika mycket. 

Mätningar som gjordes efter att studien avslutades visar att patienterna med ADHD åt fler 

måltider per vecka, var mer känslomässigt bundna till mat och motionerade mindre än övriga 

deltagare i viktminskningsprogrammet (Pagoto et al., 2010). 

Till en forskningsstudie rekryterades tre olika grupper (Davis et al., 2009). En grupp som 

diagnostiserats för BED, en grupp överviktiga och en grupp normalviktiga deltagare. Syftet 

med studien var att undersöka om det finns ett genetiskt samband mellan BED, fetma och 

ADHD. Forskare har enligt studien sedan tidigare konstaterat ett samband mellan ADHD 

(främst gruppen hyperaktiva/impulsiva) och olika typer av missbruk, däribland matmissbruk. 

Patienterna i studien fick lämna blodprover för gentestning. Resultatet av studien visar att 

förekomsten av DRD3-genen var signifikant vanligare i gruppen hyperaktiva/impulsiva 
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patienter med ADHD än bland övriga deltagare i studien. Förekomsten av ADHD var också 

högre i gruppen som led av BED än i grupperna överviktiga och normalviktiga. Alla patienter 

som söker vård för fetma bör utredas och behandlas med läkemedel för ADHD. Detta för att 

förbättra förutsättningarna vid behandling av fetman enligt forskarteamet som gjorde studien,  

I en forskningsstudie deltog 187 patienter som kom för kliniska intervjuer och provtagning 

inför gastric-by-pass-operation. Av dessa diagnostiserades10,2 procent för ADHD. 

Patienterna screenades också med hjälp av EDO (eating disorder in obesity), för 

hetsätningsstörning BED, BN (bulemia nervosa) samt för ångest och depression. Resultatet av 

studien visar att patienter som fått diagnosen ADHD i högre grad var deprimerade och led av 

ångest än övriga och att dessa patienter också var överrepresenterade i gruppen 

hetsätningsstörning. Matmissbruk med en stark emotionell koppling och nattliga måltider var 

vanlig i gruppen. Forskarna i studien menar att överviktskirurgi ställer höga krav på 

följsamhet och att patienterna följer rekommendationer före och efter operation. Patienterna 

måste ändra livsstil och matvanor för att inte riskera allvarliga komplikationer. Patienter som 

söker vård för fetma behöver utredas för ADHD och sättas in på läkemedelsbehandling och  

vid klarlagd diagnos. Patienterna behöver också extra stödåtgärder före och efter operation 

(Alfonsson, Parling & Ghaderi, 2011). 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultatet 

Läkemedelsbehandling med metylfenidat leder till minskade symptom på ADHD och 

förbättringar av det emotionella tillståndet (Marschant et al., 2011) medan behandling med 

atomoxetin visar på förbättringar i form av ökad arbetsprestation, funktionsförmåga och ökad 

livskvalitet (Adler et al., 2008). Båda preparaten ger upphov till biverkningar i form av bland 

annat nedsatt aptit och sömnsvårigheter. Risk för missbruk av centralstimulerande läkemedel 

mot ADHD är något som oroar sjuksköterskor och bidrar starkt vid val av behandling i USA 

(Martinson & Tang, 2008). 

Både KBT och meta-kognitiv terapi i grupp resulterade också i minskade symtom på ADHD 

visar två studier (Safren et al., 2004, Solanto et al., 2010).  Tre studier visade dessutom att 

KBT kan leda till minskad depression och ångest (Safren et al., 2004, Brahman et al., 2009, 

Emilsson et al., 2011). KBT-behandling kan även bidra till ett minskat antisocialt beteende 

(Emilsson et al., 2011). Förbättrad kognitiv funktion och minskade symptom på ADHD kan 
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även uppnås med hjälp av mindfulness meditation enligt en studie av Zylowska och 

medarbetare (2008). 

Många patienter med ADHD drabbas av allvarliga följdsjukdomar (Levy et al., 2009). Flera 

studier visar att fetma är överrepresenterad bland dessa patienter (Levy et al., 2009, Davis et 

al., Alfonsson et al., 2011). Två av studierna tyder också på ett starkt samband mellan ADHD, 

fetma och BED (Levy et al., 2009, Alfonsson et al., 2011). Davis och medarbetare (2008) har 

dessutom i en studie påvisat ett genetiskt samband mellan ADHD, fetma och BED. Patienter 

med ADHD som inte har fått behandling mot ADHD har svårt att genomföra de 

livsstilsförändringar som är nödvändiga för att medverka i och fullfölja 

viktminskningsprogram (Pagoto et al., 2011, Alfonsson et al., 2011). Medicinsk behandling 

kan vara till stor hjälp för patienter med ADHD att lyckas gå ner i vikt visar en studie av Levy 

och medarbetare (2009). 

Resultatdiskussion 

ADHD är en funktionsnedsättning som kan leda till allvarlig ohälsa. Litteraturstudien visar att 

det är viktigt att patienter med misstanke om ADHD utreds och behandlas. Det finns enligt 

SBU (2012) ännu inga studier som visar vilka läkemedel som har bäst effekt eller som visar 

på långsiktiga effekter av behandling med läkemedel mot ADHD. Positiva effekter av 

läkemedelsbehandling som minskade symptom på ADHD har påvisats i studier men också 

biverkningar i form av bland annat nedsatt aptit och viktnedgång (Marschant et al., 2011, 

Adler et al., 2008). Biverkningar av metylfenidat i form av ökad puls och blodtryck har också 

påvisats i studier (SBU, 2012) vilket gör att puls och blodtryck kan behöva kontrolleras på 

patienter som medicinerar med läkemedlet. Läkemedelsbehandling mot ADHD kan vara en 

hjälp för många patienter men en stor andel patienter har mycket liten eller ingen effekt alls 

av läkemedelsbehandling (Safren et al., 2004) vilket gör det viktigt att utvärdera effekterna av 

behandling med läkemedlen kontinuerligt. Vid utebliven effekt, biverkningar eller om 

läkemedlen inte har avsedd effekt bör behandlingen omprövas eller sättas ut.  

För patienter med ADHD och svår fetma kan det vara livsavgörande att gå ner i vikt. 

Patientgruppen är enligt ett par studier överrepresenterad bland patienter med BED (Levy et 

al., 2009, Alfonsson et al., 2011). Många är starkt emotionellt beroende av mat och har stora 

svårigheter följa en fastslagen diet. Problem med att avsätta tid för fysisk träning är också 

vanligt i den här gruppen (Pagoto et al., 2010).  
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Flera studier visar att patienter som inte har fått behandling för ADHD har svårt att 

genomföra de nödvändiga livsstilsförändringar som krävs för att gå ner i vikt (Pagoto el al., 

2010, Alfonsson et al., 2011). Enligt en studie där läkemedelsbehandling med metylfenidat 

användes i ett viktminskningsprogram lyckades patienterna uppnå en betydande viktnedgång 

med hjälp av läkemedlet (Levy et al., 2009). Minskad aptit genom påverkan på metabolismen 

kan underlätta för patienternas viktnedgång  (Drimmer, 2003). Den här patientgruppen är i 

behov av långtgående och omfattande insatser. Förebyggande åtgärder som samtalsstöd är 

viktiga för att hjälpa dessa patienter. Normalviktiga patienter med ADHD som ordinerats 

metylfenidat behöver däremot uppmärksammas på eventuell negativ viktnedgång. I Sverige 

finns riktlinjer som anger att andra åtgärder alltid ska prövas innan insättning av läkemedel 

(SBU, 2012). Den medicinska behandlingen med centralstimulerande läkemedel kan också i 

värsta fall leda till missbruk något som oroar sjuksköterskor i USA (Martinson & Tang, 

2008), vilket gör det viktigt att ha noggrann kontroll över förskrivningen dessa läkemedel.  

Patienter med ADHD behöver informeras om att svårigheter att reglera blodsockernivåerna 

kan leda till hypoglykemi, irritation och trötthet, och information om att det är extra viktigt att 

äta på regelbundna tider (Teeter, 2004). Sjuksköterskor kan i sitt arbete bidra med 

information, stöd och motiverande samtal (Holm Ivarsson, 2013). 

Det saknas konkreta omvårdnadsåtgärder för patienter med ADHD, men däremot finns 

generella riktlinjer. Nationella riktlinjer förespråkar att sjukdomsförebyggande metoder ska 

användas i hälso-och sjukvården för att förebygga ohälsa (Socialstyrelsen, 2011).  

Motiverande samtal (MI) är en metod som med fördel kan användas av sjuksköterskor för att 

främja hälsa i arbetet med patienter med ADHD. Metoden kan leda till en ökad fysisk 

aktivitet och förändrade kostvanor bland patienter med behov av livsstilsförändringar (Holm 

Ivarsson, 2013) vilket på sikt minska riskerna för allvarliga följdsjukdomar bland individer 

med ADHD.  

Vuxna patienter med ADHD kan också ha nytta av stödåtgärder som exempelvis KBT i 

grupp, en behandlingsmetod som kan leda till långsiktiga förbättringar för patienterna 

(Emilsson et al., 2011). Behovet av att lära sig metoder för att få vardagen att fungera bättre är 

stort. Utbildning som patienterna får i samband med KBT leder till att patienterna mår bättre 

psykiskt (Safren et al., 2004, Brahman et al., 2009., Emilsson et al., 2011). Individuell KBT 
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kan också ges med hjälp av en speciellt utarbetad manual som används i behandlingen av 

ADHD (Safren et al, 2011a).  

I studierna som redovisats har olika skattningsskalor använts för att fastställa diagnosen 

ADHD, men också för att utvärdera effekten av olika behandlingar. Vissa skattningsskalor är 

återkommande medan andra bara förekommer i någon enstaka studie. Några anges ha hög 

validitet och reliabilitet. Tillförlitligheten är inte helt klarlagd när det gäller en stor del av de 

skattningsskalor som används vid mätningar av ADHD, vilket gör det svårt att dra några helt 

säkra slutsatser (SBU, 2012). 

Metoddiskussion 

Artikelsökningar inleddes i mars 2012 i databaserna PubMed och Cinahl (sökomgång 1). Tre 

artiklar om behandling av ADHD som svarade mot litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar hittades. Därefter följde ett uppehåll till oktober 2012 då sökomgång 2 

påbörjades. Sökningen kom nu även att omfatta databasen Medline och ett nytt sökord obesity 

tillkom. Ett flertal artiklar hittades som kunde användas i litteraturstudien. Forskningen kring 

vuxna ADHD är fortfarande ett nytt område och antalet vetenskapliga originalartiklar 

begränsat. Urvalet kunde möjligen ha blivit större om andra sökord och databaser hade 

använts.  

Kvalitetsgranskning har gjorts i enlighet med Forsberg & Wengström (2008) på de tolv 

artiklar som hittades och som ingår i litteraturstudien.  Kvalitetsmallarna som användes vid 

bedömningen var bra som stöd men många av studierna saknade uppgifter som efterfrågades i 

mallarna och det gick inte att göra någon heltäckande bedömning eller jämförelse av enskilda 

studier. 

Några av studierna hade få deltagare vilket påverkar resultatet negativt. Bortfallet är i några 

studier stort och ingen eller bristfällig redovisning av varför patienterna avslutade studierna 

görs. Flera forskare återkommer i olika sammanhang och konstellationer och en stor del av 

forskningen som härrör från USA är sponsrad av läkemedelsindustrin. Det är därför svårt att 

få en klar bild över vad som är hållbar vetenskaplig forskning och hur och om 

forskningsanslagen påverkar resultatet av studierna. Frågan om genetiska faktorer, ärftlighet, 

hjärnskador och sociala faktorers påverkan och inverkan är intressant och högaktuell. Det 

finns flera aspekter och många förklaringar till uppkomsten av ADHD. Det finns därför all 

anledning att fortsätta följa forskningsresultat som handlar om ADHD. 
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Klinisk betydelse 

Den här litteraturstudien kan bidra till att öka sjuksköterskors kunskap om vuxna med ADHD, 

vilka aktuella behandlingsmetoder som finns och effekter av dessa. Funktionsnedsättningen 

kan leda till allvarlig ohälsa och följdsjukdomar som fetma. Det är viktigt att sjuksköterskor 

har relevanta kunskaper för att kunna ge information och samtalsstöd (MI) till patienterna. 

Vidare forskning behövs för att säkerställa att dessa patienter får en så bra förebyggande vård 

som möjligt.  

Slutsats 

Studien visar att det är viktigt att utreda och behandla patienter med ADHD. Förebyggande 

åtgärder med inriktning på livsstilsförändringar som ökad fysisk aktivitet och förändrade 

kostvanor är nödvändiga för att undvika allvarliga följdsjukdomar som fetma. Sjuksköterskan 

behöver ökad kunskap om behandling av ADHD och nya sjukdomsförebyggande metoder 

som motiverande samtal för att kunna hjälpa den här patientgruppen.  
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Resultatöversikt  bilaga 1 

Författare, årtal, land ,titel 
 
 

Design Syfte  Metod/Skattningsskalor 
 

Deltagare/ 
Bortfall 

Resultat Kvalitet 

Adler et al., 2008 USA 
Functional Outcomes in the 
Treatment of Adults with 
ADHD. 

Kvantitativ 

RCT 

 

Att undersöka den 
medicinska effekten av 
behandling med 
atomoxetin. 

410 deltagare från 22 kliniker som 
diagnostiserats för ADHD, 271 fick atomoxetin 
och 139 placebo. 104 deltagare som fick 
atomoxetin och 68 i gruppen som fick placebo 
fullföljde studien.                                            
The Endicocott Work Productivity Scale EWPS 
Quality of Life AAQoL                                   
Connors Adult ADHD Rating Scale CAARS  
Driving Behavior Survey DBS                                                    
ANCOVA 

410 

(238) 

 

Behandling med atomoxetin 40-100 mg ledde till ökad 
produktivitet och förbättringar av arbetsprestation, 
funktionell förmåga och ökad livskvalitet., Båda 
grupper rapporterade ett förbättrat körbeteende efter 
genomgången studie. 

Hög 

1 

 

Alfonsson et al., 2011  Sverige 

Screening of Adult ADHD 
among Patients Presenting för 
Bariatric Surgery. 

Kvantitativ 
Kvasi-

exprimentell 
studie 

Att undersöka hur vanligt 
ADHD är bland 
överviktiga patienter och 
om dessa i högre 
utsträckning lider av 
hetsätningsstörning BED 
ångest och depression. 

217 kraftigt överviktiga patienter tillfrågades 
om de ville delta i studien.                                                       
Skattningsskalor:Adult ADHD Rating Scale       
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)            
Eating Disorders in Obesity Questionnaire scale 
EDO                                                                 
General Food Cravings Questionnaire-Trait  (G-
FCQ-T)  

187           

(30) 

,  

 

10,2 procent av gruppen överviktiga patienter 
diagnostiserades för ADHD. Patienterna med ADHD 
var överrepresenterade i gruppen BED 8,2 procent 
screenades för BED. Patienterna var också i högre 
utsträckning deprimerade och led mer av ångest än 
övriga deltagare. 

Hög 

1 

 

Bramham et al., 2009 Irland 
och England 

Evaluation of Group Cognitive 
Therapy for Adults with 
ADHD. 

Kvantitativ 

Kvasi-
experimentel

l 

 

Att undersöka om 
effekterna av behandling 
med KBT leder till bättre 
självförtroende och 
självkänsla och 
förbättrade kunskaper om 
ADHD. 

61 deltagare med diagnostiserad ADHD delades 
in i tre grupper som fick KBT och jämfördes 
med en grupp som stod på väntelista för 
behandling med KBT. Deltagarna i KBT-
gruppen träffades 1 dag per månad i 3 månader. 
59 av deltagarna stod på medicinsk behandling 
mot ADHD.                                                                       
HADS Anxiety an depression subscale scores of 
Hospital Anxiety and Depression Scale                                                                    
Total self-esteem score from Culture Free Self-
Esteem Inventory                                                                  
Total score form General Self-Efficacy Scale   
ANOVA  chi-square-test 

61 

(20) 

. 

 

Behandlingen ledde till förbättrade kunskaper om 
ADHD förbättrad självkänsla, och ett förbättrat 
självförtroende, minskad ångest och depression.  

Medelhög 

2 

 

 

 



 

Författare, årtal, land ,titel 
 
 

Design Syfte  Metod/Skattningsskalor 
 

Deltagare/ 
Bortfall 

Resultat Kvalitet 

Davis et al., 2009 Kanada 

A psychogenetic studie of 
associations between the 
symptoms of binge eating 
disorder and those of attention 
deficit (hyperactivity) disorder. 

 

Kvantitativ 
RTC 

 

Att undersöka om om det 
finns ett genetiskt 
samband mellan ADHD 
fetma och BED genom att 
via blodprov testa om 
DRD3-genen förekommer 
oftare bland individer med 
ADHD. 

Tre grupper om: 47 kvinnor och 13 män (med 
BED) 45 kvinnor och 5 män (överviktiga) och 
56 kvinnor och 7 män  (normalviktiga) 
rekryterades via posters på sjukhus,universitet 
andra offentliga institutioner och via lokalpress                                          
Strukturerad telefonintervju innan antagning till 
studien.                                                                
Wender Utah Rating Scale.                              
Connor´s Adult ADHD Rating Scale Self-report 
Screening Version CAARS-SSV                              
The innative and hyperactive/impulsive 
symptom scale for DSM IV                                                               
The Connor´s Rating Scales for children and 
adults.                                                     
Gentester genom blodprovstagning                                     
Chi-square-test 

173                

(0) 

Patienter som söker för fetma bör screenas för ADHD. 
Fetma och BED är vanligare bland patienter med 
ADHD än i den övriga befolkningen, Det finns ett 
samband mellan DRD3-genen och ADHD i gruppen 
hyperaktiva/impulsiva. 

Hög 

1 

 

Emilsson et al., 2011 Island 

Cognitive behavior therapy in 
medication-treated adults with 
ADHD and persistent 
Symptoms : A randomized 
controlled trial. 

Kvantitav 
RCT 

 

Att undersöka om 
effekterna av KBT-
behandling leder till 
minskad ångest och 
depression samt minskat 
antisocialt beteende. 

54 patienter i två grupper om vardera 27 
patienter varav den ena fick KBT och medicinsk 
behandling och kontrollgruppen enbart 
medicinsk behandling.. Deltagarna i KBT-
gruppen träffades 2 gånger i veckan 90 min vid 
15 tillfällen. 77% av patienterna behandlades 
med metylfenidat resterande fick Bupropion, 
amfetamin eller atomoxetin.                                                     
R&R2 ADHD                                                                     
The Barkley ADHD current symtom Scale BCS       
Kiddle-Scheduale Affective Disorder and 
Schizophrenia K-SADS-PL ADHD section              
Beck Anxity and Inventory BAI                            
Beck Depression Inventory BDI             
ANCOVA 

 54            

(11) 

 

Resultatet visade på positiva behandlingeffekter av 
KBT efter avslutad behandling och ytterligare 
förbättring tre månader efter avslutad behandling. KBT 
förbättrade koncentrationsförmågan minskade 
symptomen på ADHD minskat antisocialt beteende . 

Läkemedelsbehandlingen med metylfenidat kunde 
minskas.  

Medelhög 

2 

 

 

 



 

Författare, årtal, land ,titel 
 
 

Design Syfte  Metod/Skattningsskalor 
 

Deltagare/ 
Bortfall 

Resultat Kvalitet 

Levy et al., 2009 Kanada 

Treatment  of refractory obesity 
in severely obese adults 
following management of newly 
diagnosed attention deficit 
hyperacitivity disorder. 

 

Kvantitativ 

Kvasi-
experimente
ll 

Att diagnostisera och 
behandla överviktiga 
patienter med ADHD för 
att se om 
läkemedelsbehandling 
leder till bättre 
viktminskningsresultat.   

65 patienter fick medicinsk behandling mot 
ADHD och 13 personer som inte tålde 
medicinen eller ville medicinera fungerade som 
kontrollgrupp.                                           
Semistrukturerade kliniska intervjuer                  
ADHD Adult Self-Report Scale                          
Wender –Utah Rating Scale                               
Epworth Sleepiness Scale                                  
Reynolds Brief Intellectual Assesment scale. 
Viktkontroller                                                        
Winks SDA sixth edition software program 

78 

(13) 

Läkemedelsbehandling mot ADHD ledde till att 
patienterna gick ner 12,36 procent av ursprungsvikten 
jämfört med patienterna i kontrollgruppen som bara 
gick ner 2,78 %.ADHD-patienterna hade en hög 
prevalens vad gäller sömnapné 56,4% 
hetsätningstörning 65,4 % och depression 88,4%. 

 

Medelhög 

2 

 

Marschant et al., 2011  USA 

Methylphenidate Transdermal 
System in Adult ADHD and 
Impact on Emotional and 
Oppositional Symptoms 

Kvantitativ 
RTC 

 

Att undersöka effekterna 
av plåsterbehandling med 
metylfenidat. 

72 patienter fick diagnosen ADHD enligt DSM 
IV och 81 enligt UTAH-kriterierna. Av 
deltagarna fick en grupp prova plåster i 
innehållande metylfenidat 10-30 mg styrka och 
en grupp placebo.                                                    
Wender-Reimherr-Adult Attention Deficit 
Disorder Scale WRAADDS                                             
Connor`s Adult ADHD Rating Scale CAARS     
Clinicla Global Impression-Improvment CGI-I 
Clinical Global Impression-Severity CGI- S   
Selfreport WRAADDS                                  
Childhoood symptom Scale CSS                  
Destruptive Behavior Rating Scale DBRS        
ANOVA  chi-square-test           

81                            

(29) 

Symptomen på ADHD minskade och läkemedlet hade 
en positiv effekt på det emotionella tillståndet i den 
grupp som fick prova plåster innehållande 
metylfenidat. Kontrollgruppen upplevde inte några 
mätbara förbättringar. Vissa patienter fick minskad dos 
läkemedel under behandlingstiden. 

Hög 

1 

 

 

 



 

Författare, årtal, land ,titel 
 
 

Design Syfte  Metod/Skattningsskalor 
 

Deltagare/ 
Bortfall 

Resultat Kvalitet 

Martinson & Tang, 2008 USA 

Correlating family nurse 
practioners perspectives of 
adult ADD/ADHD with 
employed pharmacotherapy 

Deskriptiv 
kvantitativ 

Intervju-studie 

Att undersöka hur 
sjuksköterskors 
inställning till patienter 
med ADHD påverkar 
val av behandling. 

126 sjuksköterskor i Waschington State 
tillfrågades via brev och mail om de ville delta i 
undersökningen. Av dessa var det 42 som deltog. 

 

42              

(0) 

Sjuksköterskorna valde att behandla ADHD patienterna 
med Bupropion en läkemedelssubstans som har sämre 
effekt än metylfenidat och atomoxetin. 
Sjuksköterskorna ville inte ge läkemedel som kan vara 
beroendeframkallande eller missbrukas. 

Medelhö
g    2 

 

Pagoto.et al., 2010 USA 

Weight loss Following a Clinic 
Based Weight Loss Program 
Among Adults with Attention 
Deficit/Hyperactivity Disorder 
Symptom 

Kvantitativ 
Kvasi-
experimentell                     

Att jämföra patienter 
med diagnostiserad 
obehandlad  ADHD 
med en grupp 
överviktiga patienter 
utan ADHD för att 
undersöka om patienter 
med ADHD hade 
svårare att fullfölja ett 
viktminskningsprogram  

155 överviktiga patienter tillfrågades om de ville 
delta i ett viktminskningsprogram. 63 tillfrågade 
tackade ja varav 19 diagnostiserades för ADHD. 
Kaloriintaget reducerades till 500-1000 kcal per 
dag och deltagarna skulle motionera minst 150 
min/vecka.                    Restrospective medical 
chart reviews.vikt längd och viktminskning 
registrerades.                                   Adult ADHD 
Self-Report Scale symptom ASRSPercieved 
difficulty index                           Weight and 
Lifestyle Inventory Wali                  Weight Life 
Self-Efficacy WEL                                The 
emotional eating scale WALI                    
ANOVA MANOVA 

63 

(0) 

 

 

Deltagarna som screenats positivt för ADHD hade 
svårare att gå ner i vikt. 61 % av övriga deltagare gick 
ner >5 procent av sin vikt, medan bara 31% i ADHD-
gruppen gick ner lika mycket. Resultatet av 
undersökningen visar också att ADHD-patienterna åt 
fler måltider per vecka, var mer emotionellt beroende 
av mat, hade svårare att planera inköp, hålla diet, tillaga 
mat och avsätta tid för fysisk träning..  

Medelhö
g 

2 

 

Safren et al.., 2004 USA 

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

Kvantitativ  
RTC 

 

Att undersöka effekter 
av behandling med 
KBT för vuxna med 
ADHD som står på 
medicinsk behandling 
men har kvarstående 
symptom på ADHD. 

16 patienter fick medicinsk behandling + KBT och 
15 i en kontrollgrupp enbart medicinsk 
behandling. KBT gavs vid 4 sessioner som 
innehöll olika delmoment: utbildning i ADHD, 
organisering och planering, kognitiv träning , 
uthållighet och metoder för att hantera frustration 
och ilska.                                                         
Kiddie Schedule for Affective Disorders and 
Schizophrenia Epidemiologic Version Kiddie-
SADS-E                                                            
ADHD Rating Scale                                             
Current Symptom Scale                                    
Hamilton Anxity Scale                                            
Beck Anxiety Inventory                                 
Depression Rating Scale                                           
Chi-square-test  

 31               

(0) 

 

 

Medicinsk behandling i kombination med KBT leder 
till minskade IE-ratificerade självskattade symtom på 
ADHD och minskad ångest och depression.   

Medelhö
g 

2 

 

 

 

 



Författare, årtal, land ,titel 
 
 

Design Syfte  Metod/Skattningsskalor 
 

Deltagare/ 
Bortfall 

Resultat Kvalitet 

Solanto et al., 2010 USA 

Efficacy of Meta-Cognitive 
Therapy för Adults. 

Kvantitativ  
RCT 

 

Att jämföra effekter av 
meta-kognitiv terapi 
med stödterapi för 
patienter med ADHD. 

 

45 deltagare fick meta-kognitiv terapi med hjälp 
av ett manualiserat program och 43 stödterapi 
under 12 veckor med 6-8 deltagare i varje 
grupp.56 procent av deltagarna medicinerade mot 
ADHD.                                                                 
Blind struktured interview AIRS                        
Adult ADHD investigator Symptom Rating Scale 
Connors  Adult ADHD Rating Scales- Observer 
Brown Attention Deficit Disorder Scale        
Behavior Rating Inventory of Executive Function-
Adult Version metacognition index                        
On time Manegement Organization and Planning 
Scale                                                             
Rosenberg Self-Esteem Inventory                 
CAARS-O inattention/memory subscale scores    
AISRS inattention score                                           
ANOVA chi-squre-test 

88                                  

(23) 

 

Meta–kognitiv terapi leder till minskade symptom på 
ADHD förbättrad koncentrationsförmåga 
problemlösningsförmåga och har enligt studien 
kvarstående effekter  avslutad behandling.  

Medelhö
g 

2 

 

Zylowska et al., 2008 USA 

Mindfulness Medition Training 
in Adults and Adolcents with 
ADHD. 

Kvantitativ 
semi-

strukturerade 
intervjuer. 

 

Att undersöka effekten  
av mindfullness 
meditation för patienter  
med ADHD.  

24 vuxna och 8 ungdomar med ADHD fick prova 
mindfulness meditation kan leda till minskade 
symptom på ADHD.                                            
ADHD Rating Scale                                               
SNAP IV scale adolecents                                        
Beck Anxity and Beck Depression Inventories  
Child Depression Inventory                                           
Revised Children Manifest Anxitiy scale          
Attention Network Test ANT                                 
Strop task                                                                 
Digit Span                                                       
Wechslers Adult Intelligent Scale-Revised  
Weichsler Intelligens Scale for children                
VAS-skala 

32               

(7) 

Mindfulness meditation ledde till förbättringar av 
självrapporterade ADHD-symptom och en förbättring 
av den neurokognitiva funktionen i tester som 
utfördes. 

Låg 

3 
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Checklista för kvantitativa artiklar  - RCT (randomiserade kontrollerade studier) 

A. Syftet med studien? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna?                                                Ja ¤  Nej ¤ 

Är designen lämplig utifrån syftet?                                                        Ja ¤  Nej ¤ 

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

………………………………………………………………………………………………....... 

Vilka är exklusionskriterierna? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Är undersökningsgruppen representativ?                                               Ja ¤  Nej¤ 

Var genomfördes undersökningen? 

…………………………………………………………………………………………………... 

När genomfördes undersökningen? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Är powerberäkning gjord?                                                                  Ja ¤  Nej ¤ 

Vilket antal krävdes i varje grupp? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Vilket antal inkluderar i experimentgrupp (EG) respektive kontroll (KG)?   

EG=                KG= 

Var gruppstorleken adekvat                                                                   Ja ¤    Nej ¤      

 

 

 



C. Interventionen 

Mål med interventionen? 

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...  

Vad innehöll interventionen? 

…………………………………………………………………………………………………...  

Vem genomförde interventionen? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Hur ofta gavs interventionen? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Hur behandlades kontrollgruppen? 

…………………………………………………………………………………………………... 

D. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Var reliabiliteten beräknad?                                                                    Ja ¤  Nej ¤ 

Var validiteten diskuterad?                                                                     Ja ¤  Nej ¤ 

E. Analys 

Var demografiska data liknande i EG och KG?                                     Ja ¤  Nej ¤ 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

………………………………………………………………………………………………..... 

Hur stort var bortfallet? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Kan bortfallet accepteras? 

………………………………………………………………………………………………….. 

Var den statiska analysen lämplig?                                                        Ja ¤  Nej ¤ 

 

 



Om nej varför inte? 

………………………………………………………………………………………………….. 

Vilka var huvudresultaten? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

 

Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG?                              Ja ¤  Nej ¤ 

Om ja, vilka variabler? 

………………………………………………………………………………………………….. 

Vilka slutsatser drar författaren? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

Instämmer du?                                                                                        Ja ¤  Nej ¤ 

F. Värdering 

Kan resultatet generaliseras till annan population?                                Ja ¤  Nej ¤ 

Kan resultaten ha klinisk betydelse?                                                      Ja ¤   Nej ¤ 

Överväger nyttan av interventionen ev. risker?                                      Ja ¤  Nej¤ 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?                                     Ja ¤  Nej¤  

Motivera varför eller varför inte! 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Checklista för kvantitativa artiklar –kvasi-experimentella studier 

A. Syftet med studien? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna?                                  Ja ¤  Nej ¤ 

Är designen lämplig utifrån syftet?                                          Ja ¤  Nej ¤ 

B. Undersökningsgruppen  

Vilka är inklusionskriterierna?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

………………………………………………………………………………………………...... 

Vilka är exklusionskriterierna? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Vilken urvalsmetod användes?   

¤ Randomiserat urval                                                                                                                        

¤ Obundet slumpmässigt urval   

¤ Kvoturval  

¤ Klusterurval 

¤ Konsekutivt urval    

¤ Urvalet är ej beskrivet 

Är undersökningsgruppen representativ?                                                      Ja  ¤    Nej ¤ 

Vad genomfördes undersökningen? 

………………………………………………………………………………………………... 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

………………………………………………………………………………………………… 

C. Mätmetoder   

Vilka mätmetoder användes? 

 

 



…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Var reliabiliteten beräknad?                                                                  Ja ¤  Nej ¤ 

Var validiteten diskuterad?                                                                   Ja ¤  Nej ¤ 

D. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?                    Ja ¤  Nej ¤ 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Hur stort var bortfallet? 

…………………………………………………………………………………........................... 

Fanns en bortfallsanalys?                                                                      Ja ¤  Nej ¤ 

Var den statistiska analysen lämplig?                                                  Ja ¤  Nej ¤ 

Om nej, varför inte? 

………………………………………………………………………………………………. 

Vilka var huvudresultaten?  

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Erhölls signifikanta skillnader?                                                          Ja ¤  Nej ¤ 

Om ja, vilka variabler? 

………………………………………………………………………………………………….. 

Vilka slutsatser drar författaren? 

……………………………………………………………………………………………….......
....................................................................................................................................................... 

Instämmer du?                                                                                    Ja ¤    Nej ¤ 

 

 

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population?                          Ja ¤    Nej ¤ 
 

 



Kan resultaten ha klinisk betydelse?                                                 Ja ¤    Nej ¤ 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?                               Ja ¤     Nej ¤ 

Motivera varför eller varför inte! 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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