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ADHD i ”fel” sammanhang och utan stöd 
 Uppmärksamhetsstörning: glömsk, distraherad, verkar inte lyssna, missar, slarvfel… 

 Impulsivitet och överaktivitet: rastlös, väldigt svårt att delta i stillsamma aktiviteter, avbryter, håller i gång 
med flera aktiviteter på en gång… 

 Stor funktionsnedsättning i vardagen, inom åtminstone några viktiga livsområden:  
 Sociala relationer och familjeliv 
 Utbildning 
 Arbetsliv 
 Ekonomi 
 Boende, vardagsaktiviteter 
 Fritid 
 Självkänsla 
 … 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Fel som i ”ej anpassad till individen”



ADHD i anpassat sammanhang och med rätt stöd 

Kan hyperfokusera vid motiverande uppgift 
Stimulerad av förändringar 
Fastnar inte med detaljer 

Anpassningsförmåga 
Gränsöverskridande 

Gillar utmaningar 
Vågar ta risker 

Entusiastisk 
Nytänkande 

Spontan 
Energisk 

Modig 
Nyfiken 
Kreativ 
Snabb 
Social  

Etc 
Etc 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
De allra flesta behöver olika typer av stöd och insatser… det ska vi prata om alldeles strax… men först några ord om 

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.expressen.se/polopoly_fs/1.1387059!slot100slotWide75ArticleFull/3447786819.jpg&imgrefurl=http://www.expressen.se/sport/1.1387056/fosshaugs-nya-kapitel-stjarnan-i-stor-intervju&usg=__xCKO9kZkpiChZxfgeYEkM6QkfLk=&h=312&w=420&sz=23&hl=sv&start=3&sig2=wKKgA6TJLGg2z6XFwdV5XA&zoom=1&itbs=1&tbnid=JkGlg4ko1UzepM:&tbnh=93&tbnw=125&prev=/images?q=pelle+fosshaug&hl=sv&sa=X&gbv=2&tbm=isch&ei=m_2mTbqSHMWUswbHzMmFBw


Närstående till personer med ADHD 

Ofta oroliga, stressade; en del upplever skam- och skuldkänslor 
 

 Kan finnas effekter på ekonomi, egen fritid, det sociala livet etc 

 

Många närstående berättar också om allt det positiva! 
 

Många närstående är det viktigaste stödet för individer med ADHD! 
 

 Stigmatization enligt Goffman (1963): ”the situation of the individual who is disqualified 
from full social acceptance”  
 Public stigma 

 Self-stigma 

 Courtesy stigma 
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PEGASUS kurs för vuxna med ADHD och deras närstående – 
för ökad kunskap och minskad stigmatisering 

 

8 kursträffar på kvällstid med syfte att lära sig om ADHD 
 
Man går hela kursen tillsammans med en närstående person, någon man 

har en nära relation till i sin vardag 
Föreläsning med möjlighet till erfarenhetsutbyte 
Ca 10-15 deltagare med ADHD + 10-15 närstående (färre inom 

kriminalvården) 
Olika föreläsare berättar vid de olika kurstillfällena 
En kursansvarig person samordnar 
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Teman för kurskvällarna 

1. ADHD hos vuxna – en introduktion  

2. Läkemedelsbehandling och psykologisk behandling 

3. Livsstilsfaktorer: Stress, motion, kost och sömn 

4. Struktur i vardagen 

5. Leva med ADHD – acceptans och förändring 

6. ADHD i relationen  

7. ADHD i arbetslivet 

8. Samhällets stöd 
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PEGASUS forskningsprojektet 

Två forskningsfaser 
 Öppen studiefas 2009 - 2011 

 En randomiserad kontrollerad studie 2012-2013 

Totalt ca 300 deltagare (14 grupper) inom forskningsprojektet 
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Öppen genomförbarhetstudie 2009 – 2011 (n=108) 
på 3 öppenpsykiatriska mottagningar inom SLSO 
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Sammanfattning: öppen genomförbarhetsstudie (n=108) 

 ADHD kurs verkar passa de flesta vuxna inom 
öppenpsykiatrin med ADHD som sin huvuddiagnos 
(94.5%) 

De flesta orkar slutföra hela kursen  

Deltagare med ADHD och närstående har varit (lika) 
nöjda 

 Kunskaperna om ADHD har ökat  

Relationen mellan individen med ADHD och 
närstående som man gått kursen tillsammans med, 
har förbättrats  

Negativa upplevelser hos närstående minskade 
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Hirvikoski et al., 2014, ADHD 



RCT på 5 SLSO öppenpsykiatriska mott.   
(hälften av 197 deltagare fick vänta till nästa termin  
med sedvanlig vård under tiden) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
väntelistekontroll med sedvanlig vård = Treatment as usual TAU, man har alla andra möjliga insatser men får vänta med kursen. 



Sammanfattning av RCT n = 197 
Över 90% av deltagarna gick genom programmet (och missade i 
genomsnitt enbart ca ett kurstillfälle av 8) 
Deltagarna var nöjda med de 8 kurstillfällena (se bild) 
Stor kunskapsökning både hos deltagare med ADHD  
och hos närstående (kunskapsprov före-efter) 
Förbättrad livskvalitét 
hos deltagare som gått PEGASUS 
Psykisk hälsa förbättrades hos  
närstående 
Närstående rapporterade att de efter 
kursen var mindre kritiska mot  
personen med ADHD 
 
 

 



Sagt av kursdeltagare:  
deltagare med ADHD diagnos 

”Jag har lärt mig mera om mig själv på ett väldigt bra sätt, fungerar 
bättre på arbetsplatsen och i min relation med min flickvän.” 
 

”Att få bekräftelse men även distans till mina funktionsproblem. Jag 
känner mig starkare i min självkänsla”.  
 

”Kul att få höra andra människors erfarenheter, och att märka att det 
inte bara är jag som tänker och fungerar som jag”. 
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Sagt av kursdeltagare:  
närstående 

 ”Jag har fått insikt i problembilden och på så sätt fått mer förståelse och tolerans 
gentemot min närstående med ADHD”.  

 

 ”Jag tycker kursen förändrat våra möjligheter för framtiden på ett väldigt hoppfullt 
sätt”.  

 

 ”Vi fick tillfälle att dela våra erfarenheter av hur det är att leva med ADHD, det blev 
ett mer positivt och konstruktivt delande än tidigare. Ökad förståelse för vår 
gemensamma situation och lite mer "redskap" att hantera situationerna med”. 
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Ny grafisk profil och norsk översättning 2017 

15 



PEGASUS är en del av multimodal behandling, kompletterar 
farmakologisk behandling 

En kombination av farmakologisk och icke-farmakologisk behandling 
rekommenderas i svenska och internationella kliniska riktlinjer 
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Några:  
inividuell  

KBT 

 
Färdighetsträning i 
grupp för många 

Psykoedukation (med 
närstående) 

som de flesta ska 
kunna ta del av 

Utredning och diagnos 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Pyramiden beskriver psykologiska behandlingar i en stepped care model. Ofta börjar man på linjen brevid dvs med läkemedelsbehandling och arbetsterapi etc insatser som stöttar i vardagen. Psykologiska behandlingar kompletterar och ska gärna ges i en stepped care –modell för att öka vårdgivarens tillgänglighet. Dvs att kunna ge insatser till fler, inte behöva bortprioriterade så stora delar av målgruppen som sker idag. Pyramidens form illustrerara antalet individer; tex att de flesta vuxna med ADHD inte kommer att få individuell KBT, det är inte där man börjar. Men pyramiden beskriver också hur man bygger upp kunskap och färdigheter: vad behövs i början för att kunna bygga vidare på? 



Föräldrar med adhd 

Tatja Hirvikoski, docent 
Therese Lindström, leg. psykolog 

Sofia Buddgård, leg. arbetsterapeut 

Utmaningar och utveckling av insats 
(IPSA) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Sofia



Uppdrag från 
Socialstyrelsen: 

1. Kartlägga 2016 
2. Ta fram insats 2017 
3. Pilotutvärdering 2018 

 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Beskrivning av presentationens struktur (två delar såsom i uppdraget från socialstyrelsen). Mer detaljer om kartläggning hittar man på NKA’s hemsida där rapporten finns. 



Hur gjordes kartläggningen?  

 Utgångspunkt i evidensbaserad praktik 

1. Målgruppens behov och sammanhang 

2. Professionellas erfarenheter  

3. Vetenskaplig litteratur 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
�



Finns det insatser specifikt riktade till föräldrar med adhd? 
Vad kan vi lära oss av forskningsfältet inför utveckling av insats?  

 I samarbete med KIB:  
MEDLINE, CINAHL, ERIC, PsycInfo, och 
PubMed 

 Abstract screenade av två oberoende 
läsare 

 Inkluderade artiklar lästes i full text av två 
oberoende läsare 

Dataextraktion av en läsare, check av 
dataintegritet av en annan 

Cochrane Collaboration’s tools 

Check-list of determinants of external 
validity (Jonsson et al., 2016) 

 

2018-02-13 Tatja Hirvikoski 21 

Lindström et al., manuscript in preparation 



Insatser specifikt riktade till föräldrar med adhd?  

 Forskning 
 Få studier  
 Sedvanligt föräldraprogram verkar inte vara tillräckligt 

 Beprövad erfarenhet 
 En del erfarenheter från vuxenpsykiatri, beroendepsykiatri, Habilitering & Hälsa 
 Projekt som pågår under begränsad tid, för att sedan läggas ner  
 Ingenting utvärderat - finns risker för negativa effekter? 

 Stort behov av systematiskt utvecklingsarbete 
  Baserat på kunskap från de tre delarna i EBP 
  Målgruppens behov och sammanhang viktigt! 
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En mycket samstämmig beskrivning av utmaningar 

 Föräldrars egen adhd medför svårigheter i familjevardagen 
(”home chaos”), påverkar föräldrabeteenden och uppfostringsstil 
 Stort engagemang från målgrupp, intresseorganisationer, 
professionella, forskare 
 Svårt men extremt angeläget område 
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Målgrupp: Föräldrar som har 
  egen adhd-diagnos 
  minst ett barn 3-11 år 

Syfte: Förbättra relation, minska risk för konflikt 
  öka användning av effektiva föräldrastrategier 
  ta hänsyn till samtidiga adhd-relaterade utmaningar 
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IPSA Improving Parenting Skills 
Adults with adhd 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Likt andra föräldrastödsprogram är IPSAS huvudsakliga mål att förbättra relation och kommunikation mellan förälder och barn samt minska risken för konflikt.En förutsättning för att föräldrastödsprogram ska ge effekt är att deltagande föräldrar får till att faktiskt använda nya föräldrastrategier i vardagen, tillsammans med sina barn.Föräldrastrategier har hämtats från populära, dokumenterat effektiva föräldrastödsprogram såsom KOMET och ABC.Därutöver, försöker IPSA ta hänsyn till och väga in lite fler av de många samtidiga utmaningar många föräldrar med adhd står inför. 



Barns beteende 

Föräldraskap 

Adhd i familjen 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Barns beteenden påverkar föräldrars beteenden. Föräldrars beteenden påverkar barns beteenden. I ett komplext samspel. Föräldrars föräldrabeteenden och –strategier har stor betydelse. 



Adhd hos 
förälder 

Barns beteende 

Föräldraskap 

Adhd i familjen 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hög heritabilitet. Hög sannolikhet att fler personer i samma familj har drag och/eller diagnos. Adhd-symptom hos föräldrar på gruppnivå förknippat med användning av fler ineffektiva föräldrastrategier, större reaktivitet o.s.v. Hög heritabilitet. Etiologi i huvudsak genetisk. Men uppväxtmiljö spelar roll. Genetiska och miljömässiga (risk-)faktorer samspelar.44 % av barn med ADHD har minst en förälder som uppfyller kriterier för diagnos (Starck, 2016)43 % - 57 % av barn till vuxna med ADHD-diagnos uppfyllde kriterier för diagnos (Minde 2003 - Biederman, 1995)Majoriteten av den forskning som finns på föräldraskap och effekten av föräldrastöd i familjer där föräldern har ADHD handlar om multiplexa familjer (ungefär: familjer där både vuxen och barn har symptom).Föräldrastödsprogram minskar problembeteenden (men inte ADHD-symptom) hos barn med ADHD (Daley 2017)



 
Johnston 2012, Mokrova 2010, Coldwell 2006, Farbiash 2014, Harris 2014 

Rörig vardag 

Adhd hos 
förälder 

Barns beteende 

Föräldraskap 

Adhd i familjen 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Upprätthållandet av en praktiskt sett fungerande familjevardag ställer krav på kognitiva förmågor såsom arbetsminne och inhibering - och har visat sig vara svårt även för föräldrar vars adhd-symptom ligger på subkliniska nivåer. Såväl föräldrar själva som professionella och forskning beskriver:  Bristande rutiner. Otillräcklig framförhållning och planering. Missar saker. Kommer för sent. Oordning på saker. Uppväxtmiljö inkl. graden av framförhållning och förutsägbarhet är av stor betydelse för barn, i synnerhet om även barnet har drag av adhd.Detta påverkar förutsättningar att klara och orka med de praktiska aspekterna av familjevardagen. Ofta förknippat med stor stress – och skuld och skam.



 
Lowry 2015, Theule 2011 

Stress Rörig vardag 

Adhd hos 
förälder 

Barns beteende 

Föräldraskap 

Adhd i familjen 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Många saker i vardagen kräver mer ansträngning och tar mer energi. Samtidigt förhöjd stressreaktivitet och ökad sårbarhet för stress. Även vanligt med stor föräldraskapsrelaterad stress. Såväl grad av föräldrastress som egen förmåga till beteende- och känsloreglering har betydelse för föräldrars sätt att svara an på sina barns beteenden.



 
Banks 2008, Sonuga-Barke 2002, McGough 2005 

Inlärnings- 
historia 

Stress Rörig vardag 

Adhd hos 
förälder 

Barns beteende 

Föräldraskap 

Adhd i familjen 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Föräldrarollen = en projektledarroll, där jag som förälder ansvarar för att ta hand om både mina egna och min familjs behov samtidigt. För många föräldrar med adhd är det mkt svårt att få till en fungerande balans mellan livets olika delar. Du agerar projektledare med ”din egen psykiska hälsa som insats”. 1. Övrigt psykosocialt. Många fått inte tillräckligt mkt förståelse och stöd på jobbet för att orka med arbetslivet fullt ut. Många har relationssvårigheter. Många separerar.2. Inlärningshistoria:För många vuxna med ADHD har stora delar av livet varit en kamp.Många har med sig erfarenheter av att ha inte ha lyckats med saker de tagit sig för, t ex utbildningar, anställningar...  Och behandlingar. Och hemuppgifter...3. Psykisk ohälsa: Att gång på gång inte klara av samma saker andra verkar klara enkelt, leder till en låg tilltro till den egna förmågan – både generellt och som förälder....och till dåligt samvete inför barnen, till skuld och till skamPersoner med ADHD löper generellt förhöjd risk att utveckla psykiatriska pålagringar (depression, ångest...)Ungefär 87 % av föräldrar med ADHD som har barn med ADHD, har någon gång haft en tilläggsdiagnos, 57 % har haft två eller fler. 



Inlärnings- 
historia 

Stress Rörig vardag 

Adhd hos 
förälder 

Barns beteende 

Föräldraskap 

Föräldrastöd 

Adhd i familjen 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Rörig bild. Men på något sätt tänker vi att det i sig, illustrerar lite av det som föräldrar med egen ADHD har med sig in i rummet, när det kommer för att gå ett föräldrastödsprogram. En del av dessa föräldrar kan vi förhoppningsvis nå genom att hjälpa till med föräldrastrategier. Men många behöver mer omfattande, med intensiva – och kanske helt andra – insatser. Målgrupp + professionella trycker på att föräldrar med adhd behöver få hjälp med sig själva, med att få ihop den praktiska vardagen - och livet - först. För att kunna ge mitt barn framförhållning, behöver jag själv har framförhållning; för att kunna hjälpa mitt barn att reglera sig, behöver jag själv kunna reglera mig o.s.v. Därtill en önskan om att få tillgång till en spindel i nätet, som kan hjälpa till att samordna o.s.v.
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IPSA Improving Parenting Skills 
Adults with adhd 
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IPSA Improving Parenting Skills 
Adults with adhd 

              FÖRDJUPNING GRUND 

    

        

= Gruppträff   = Individuell träff  
med arbetsterapeut 

= Individuell träff  

  

Presentatör
Presentationsanteckningar
Två delar, en grundläggande (för alla) och en fördjupande (för den som bedöms behöva samt önskar repetition, ytterligare färdighetsträning, utökat individuellt stöd)Del GRUND: Totalt 13 + 1 träffar. Inleds med individuell träff. Därefter varvas grupptillfällen med individuella träffar - varav flertalet med arbetsterapeut, varannan vecka. Gruppträffar: 2.5 h. Leds av arbetsterapeut och psykolog/behandlare. Varje gruppträff: har ett specifikt tema; introducerar en ny föräldrastrategi; avslutas med detaljerad planering inför det att föräldern ska testa den nya strategin hemma; ger utrymme att diskutera och dela tips och erfarenheter föräldrar emellan. 
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IPSA 
6. Välja sina strider 
5. Bevara eget lugn  

4. Förebygg konflikter 

3. Fem gånger mer kärlek 

2. Föräldrars ork 
1. Introträff: Adhd och föräldraskap  

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nytt tema varje gruppträff (följer KOMET resp. ABC, med tillägg av 1, 2 och utökning av 5 samt viss prioritering). Föräldrar arbetar med ett fokus och/eller en strategi åt gången. Enskilda strategier har modifierats för att bättre passa målgruppen. 
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IPSA Improving Parenting Skills 
Adults with adhd 

              FÖRDJUPNING GRUND 

    

        

= Gruppträff   = Individuell träff  
med arbetsterapeut 

= Individuell träff  

  

Presentatör
Presentationsanteckningar
Individuella träffar: 60 min. Flertalet ledas av arbetsterapeut. Tänkta att erbjuda aktivitetsanalysbaserat stöd med fokus på vardaglig struktur, vardagligt aktivitetsutförande, metoder för planering och tidshantering samt användande av kognitivt stöd – och antas utgöra en förutsättning för att deltagande föräldrar ska få till att omsätta teoretisk information och nya föräldrastrategier i den egna vardagen. Möjliggör även individuell målformulering, problemlösning och planering – samt identifikation och adresserande av eventuella andra, ytterligare behov inkl. praktisk hjälp med hänvisning vidare. Arbetsterapeuter har unik kompetens vad gäller AktivitetsperspektivAktivitetsanalys, Bedömning av aktivitetsförmåga:identifierar de faktorer i miljön, kroppsfunktioner och personliga faktorer som påverkar aktivitetsutförandetse hur en aktivitet kan anpassas på ett sätt som förenklar utförandet Arbetsterapeuten kanutreda vanor, rutiner och aktiviteter vardagenge förslag på struktur för att klara vardagliga aktiviteter. utveckla rutiner för att bättre hantera vardagen.utforma individuellt kognitivt stöd för att bättre hantera vardagenprova ut hjälpmedel, exempelvis tids- eller minneshjälpmedel.ge förslag på hur vardagsteknik som mobil eller dator kan användas som hjälpmedel.ge tips på bra produkter som du kan köpa själv och som kan underlätta för dig i vardagen. Vi bedömer att användandet av en arbetsterapeut (ist för annan yrkeskategori)Ger föräldern kunskap om strategier/hjälpmedel/rutiner/kognitivt stöd som kan underlätta i vardagenHur dessa kan stötta i vardagssituationer som är svåra pga egna adhd:n Ökar sannolikheten att föräldern faktiskt använder föräldrastrategierna i sin hemmiljö



Hjälp av målgruppsexperter genom utvecklingsfasen 
  inför: behov, önskemål 

  under tiden: bearbetning, synpunkter, önskemål 

  under våren 2018: testa/utvärdera insats och material 

  förhoppningsvis snart: samarbete webbapplikation 
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IPSA Improving Parenting Skills 
Adults with adhd 



Nästkommande steg i projektet: 
  vidare justering av material 

  öppen pilot vt18 (rekrytering pågår) 

  EPN inför RCT ht18 godkänd 

  föreläsningar x 3 

  programspecifik webbapplikation?  
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IPSA Improving Parenting Skills 
Adults with adhd 



Viktiga referenser 
 KOMET, ABC, Adhd2, Lågaffektivt bemötande, GEARS, MI, Hesslinger, Young, Preiser... 

 Om föräldrar med ADHD: Johnston, C., Mash, E. J., Miller, N., & Ninowski, J. E. (2012). Parenting in adults 
with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Clinical Psychology Review, 32, 215–228. 

 Kartläggning: Hirvikoski, T., Lindström, T., Nordin, V., Jonsson, U., & Bölte, S. (2016). 
Föräldraskapsinsatser för föräldrar med ADHD: kartläggning av aktuellt kunskapsläge som grund för 
utformning av anpassad insats. Stockholm. 

 Review: Chronis-Tuscano, A., Wang, C. H., Woods, K. E., Strickland, J., & Stein, M. A. (2016). Parent 
ADHD and Evidence-Based Treatment for Their Children: Review and Directions for Future Research. 
Journal of Abnormal Child Psychology, 501–517. 
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SofiaDet finns också en lista med övriga referenser.



Tack! 

 sofia.buddgard@ki.se 
 therese.lindstrom@ki.se 
 tatja.hirvikoski@ki.se 

Besök gärna www.ipsaadhd.se 
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Ett särskilt tack till... 
Merike Hansson, Socialstyrelsen 
 
Sven Bölte, Professor, föreståndare vid KIND Karolinska Institutet 
Martin Forster, leg. psykolog, med dr., Karolinska Institutet 
 

Målgruppsexperter: 
o  Anna Hass, språkkonsult 
o  Angelica Ogland, redaktör och föreläsare 
o  Lena Furberg, tillgänglighetsexpert, produktägare 

Professionella: 
o  Camilla Ekstrand, chef ADHD-center, Habilitering & Hälsa 
o  Lena Westholm, leg. psykolog, ADHD-center, Habilitering & Hälsa 
o  Helena Cronebäck, leg. arbetsterapeut, BUP Danderyd 
o  Gunilla Forssman, leg. arbetsterapeut, BUP Ektorp 
o  Carola Klint Edlund, leg. arbetsterapeut, StoCKK, Habilitering & Hälsa 
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