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ADHD –  

Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

Grundlæggende problemer med 
impulsivitet, uopmærksomhed, 
problemer med at give sig selv 
feedback, problemer med refleksion og 
fordybelse, problemer med at forstå 
årsag – virkning vil ofte give          
problemer i forhold til selv-       
forståelse og forståelse af         
omverdenen 



ADHD - variabilitet 

 Ikke alt eller intet fænomen 
 Primære symptomer viser store svingninger 

afhængig af forskelle i betingelser 
Deres interesse i det de foretager sig 
Kendthed og/ eller rutinepræg 
krav til selv-regulering 
Graden af feedback 
Opmærksomhed fra andre 
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Opmærksomhed 

Opmærksomhed vil variere afhængigt af 
 Motivation 
 Selværd 
 Nervøsitet 
 Humør 
 Sygdom 
 Træthed 
 Personens kognitive styrker og svagheder 
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Opmærksomhed 
Opmærksomhed er ikke et entydigt begreb , men 

omfatter mange områder, herunder: 
Arousal 
Orientering (evne til at scanne omverdenen 
aktivt) 
Samtidig opmærksomhed 
Spændvidde 
Vedholdenhed 
Fokusering 

 Helland & Asbjørnsen 2000; Baron 2004) 



ADHD og opmærksomhed 

Opmærksomhedsforstyrrelse, der ikke opfylder 
kravene til en specifik ADHD diagnose, kan være 
lige så betydningsfuld i forhold til overvejelser om 
intervention. 
Der ser ikke ud til at være separate/adskilte 
neuropsykologiske vanskeligheder hos personer 
med ADHD – inattentive type og med ADHD – 
combined type.  
 

(Chabildas, Pennington et al 2001) 



Risikofaktorer  

Børn med diagnosticeret ADHD i 4-6 års alderen 
havde stærkt forøget risiko for alvorlig 
depression eller dystymi og for forsøg på 
selvmord i ungdommen.  
Depression hos mor og samtidige emotionelle 
og adfærdsmæssige problemer i 4-6 års alderen 
forudsagde depression og selvmordsforsøg. 

Chronis-Tuscano et al 2010 



Piger med ADHD 

Vi kan ikke være sikre på at lærernes 
oplysninger er valide ift ADHD symptomer 
Vi skal indhente oplysninger om tidlige 
komorbide vanskeligheder 
Vi skal regne  med forskellig effektivitet af 
forskellige interventioner for drenge og 
piger  
 



Piger med ADHD - prognose 
Højere risiko for adfærdsforstyrrelser 
Lavere uddannelsesniveau set i forhold til IQ 
Øget risiko for tidlig graviditet 
Øget risiko for misbrug 
Øget risiko for skole drop-out 
Øget risiko for alvorlig angst og depression i 
ungealder (andre piger)  
I voksenalderen høj risiko for antisocial adfærd, 
angst, misbrug, depression og spiseforstyrrelser 
Piger med ADHD med adfærdsproblemer har flere 
og mere sammensatte sociale problemer end 
drenge 

 
 
 

Mikami & Hinshaw 2006, Miller et al 2010; Lee et al 2006; Biedermann et al 2010, Owens et al 2009 



ADHD piger/kvinder 

Symptomer på ADHD hos piger vil øges 
ved starten af pubertet.  
Piger over 12 år med ADHD vil oftere have 
komorbid depression.  
Piger med høj verbal IQ vil blive 
diagnosticeret senere end piger med lav 
verbal iQ. 
.  
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Unge med ADHD- klinisk billede 
 
En konstant følelse af rastløshed  
Ubehag når der ikke foregår noget interessant 
Tankeflugt når man er i gang med en teoretisk 
opgave,  
Man glemmer aftaler og tid 
Man handler ofte for hurtigt og uoverlagt 
Kommer let i konflikt 
Har en følelse af ikke at nå det man skulle  
Hverdagen bliver anstrengende, man orker ikke 
gøre det man burde, hvis det kræver ekstra 
tænkning. 
Det er svært at klare frustrationer og modgang 
 



Risiko for de unge: 

At de voksne ikke længere hjælper med 
organisering 
At der kommer stadig flere konflikter i 
puberteten 
At barnets /den unges kaos smitter resten af 
familien 
At de voksne holder uendelige foredrag der 
gentages 
At stemningen i familien bliver mere negativ 



Unge med ADHD - komorbiditet 

 Svært at skelne imellem ADHD og depression 
Uopmærksomhed 
Lav frustrationstærskel 
Irritabilitet 
Nedsat interesse for aktiviteter  
Problemer med søvn 
Tab af energi 
Oplevelse af værdiløshed 
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Komorbiditet –referenceprogrammet 

Komorbiditet er snarere reglen end undtagelsen blandt 
børn og unge med ADHD 
 Mindst 75 % har en anden livslang lidelse 

Behandling af ADHD betyder næsten altid behandling af 
komorbiditet 
 Adskillige psykosociale og medikamentelle 

behandlinger 
 Ofte er det nødvendigt med adskillige interventioner  
 Gå efter den mest invaliderende tilstand først ved først 

at bruge den mest effektive behandling for den tilstand 
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Forløb ADHD 

Uopmærksomhed + Eksekutive vanskeligheder 
hyperaktivitet 

im
pulsivitet 

voksen 

Biederman, Mick & Faraone. Am. J. Psychiatry 2000 



De eksekutive funktioner  
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Er de senest udviklede funktioner hjernemæssigt 
Og de mest energikrævende 
 
 

 



De eksekutive funktioner 

er overordnede funktioner, der er 
nødvendige i alle sammenhænge  
 hvor der skal træffes et valg,  
 tages en beslutning  
 hvor man skal gøre sig overvejelser om 

handlinger i forhold til fortid og fremtid.  

17 © D. Damm 



Eksekutive funktioner 

Bl.a.: 
 Personens evne til at fastholde en intention i 

forhold til at opnå et fremtidigt mål 
 Tidsfornemmelse 
 Planlægning (sprogligt og visuelt) 
 Adskillelse af følelse fra indhold (objektivitet) 
 Tage initiativ og gå i gang 
 Styre følelsesmæssig stress 

 





Støj 

Støj påvirker alle 
 De lærer mindre 
 De husker dårligere 
 De har sværere ved at fokusere 
 De bliver mindre kloge 
 De bliver mere aggressive 
 De bliver mere stressede 
 

 
DCUM.dk 2010 ; Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø 2001; Gifford 1987 







Kognitive niveauer 

1. Niveau: perception af stimulus 
2. Niveau: automatisk forarbejdning 
3. Niveau: bevidst bearbejdning 
 
 
 
 

Eksekutive funktioner indgår ikke i rutineprægede, 

automatiserede aktiviteter 
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Eksekutive funktioner 

udgør en række forskellige indbyrdes 
uafhængige funktioner,  
Ingen sikker sammenhæng med præstation på 
intelligenstests 
Dette vanskeliggør testning af de eksekutive 
funktioner 

 



Udredning 

Udviklings
historie 

 Aktuelle 
informationer fra 
Familie, venner 
og kolleger 

Spørgeskema 
Psykologisk 
undersøgelse 
lægeundersøg
else + evt. 

Forståelse 
og diagnose 



Spørgeskemaer til den unge/ til netværk  

Supplement til den øvrige kliniske 
udredning 
 ADHD-RS, ASRS, DIVA, BRIEF, SDQ, 

Conners m.fl. 
 Vurderes at være valide i forhold til ADHD 

symptomer, især når netværk også spørges 
 ikke standardiserede i DK 
 Bias er uundgåelig (holdning, forståelse m.m.) 

 
 



ADHD og spørgeskemaer 

Unge (og voksne) med ADHD har svært ved 
 Selvrefleksion 
 Registrering af samspil med omverdenen 
 Kropsbevidsthed 
 Tidsfornemmelse 
 Specifik episodisk hukommelse 
 Kan have svært ved sprog og læsning 

Kan være konkret opfattende 
Har en impulsiv her-og-nu forståelse 



Jacob 20 år 
Læser på universitetet,  velbegavet og ambitiøs 
Meget støttende familie 
Oplever tiltagende problemer i forhold til studiet på grund af 
koncentrationsvanskeligheder 
 Bliver afledt af det der foregår omkring ham både visuelt og auditivt 

også til eksamen 
 Kan kun gøre 1 ting ad gangen, kan således ikke tage noter til 

forelæsninger 
 Udskyder besværlige ting 
 Udtrættes længe før studiekammeraterne 
 Glemmer hvad han er i gang med 
 Når han begynder at svare på et spm ( også til eksamen), får han 

associationer og ender med ikke at besvare spørgsmålet 
Banken har ændret hans Visa til et hævekort 
Han kommer for sent til aftaler  
Kommer til at lave for mange aftaler oveni hinanden 
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ASRS Adult ADHD Selfreport Scale 

> 17 ADHD 
sandsynligt  

> 17 ADHD 
sandsynligt  





Anamnese 
Detaljeret udviklingshistorie gerne med information 
fra pårørende 
 Motorisk udvikling 

Fin- og grovmotorik 
skadestuebesøg 

 Udvikling af sprog 
 Leg – legeevne i barndommen  

Vedholdenhed og fordybelse i leg? impulsiv udeleg? Stillesiddende 
aktiviteter? Hvordan ville hans/hendes forældre beskrive det ? 

 Koncentrationsevne  
Kunnet sidde stille, sidde ved spisebordet, vente på tur ? 



Anamnese - problemer: 

ADD: vanskeligt at få præcise oplysninger. De 
har ikke nødvendigvis haft adfærdsmæssige 
problemer 
Godt begavede kan have klaret sig godt fagligt 
ADHD: mange ADHD symptomer kan ses i 
perioder hos alle og derfor være udtryk for 
normal variation 
De beskrevne symptomer kan være symptomer 
på anden psykisk lidelse (eks: affektiv lidelse, 
angst og skizofreni) 



Anamnese 

Social funktion 
Samvær med andre børn? Accepteret af andre 
børn ?Leget med jævnaldrende ? Bedste ven? 
Seksuel debut? 
Fritidsinteresser 

 Vedholdenhed og interesse? 

Misbrug 
 Tidlig rygedebut? Alkohol? Stoffer? 

Skole 
Faglige vanskeligheder? Specialundervisning? 
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Udredning af social kompetence - 
ADHD 

Evne til  
 At tage andres perspektiv 
 Mangelfuld evne til at problemløse 
 Impulsivitet i sociale sammenhænge 
 At adskille følelse og tænkning 
 Overblik 
 Styring af social adfærd 

Taler for meget 
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Undersøgelse af strategier 

Tids styringsstrategier? 
Skærmnings strategier? 
Idestyrings strategier? 
Problemløsningsstrategier? 
Vredes styringsstrategier? 
Stategier i forhold til rutineopgaver (ex: 
oprydning)? 
Strategier i forhold til basale behov (ex: 
spisning)? 

 
 



Neuropsykologisk undersøgelse 

Unge med ADHD har en række kognitive 
vanskeligheder 
Psykologisk undersøgelse er vigtig i forhold til 
forståelse af komorbiditet og 
behandlingsmuligheder 
Intet konsistent mønster af vanskeligheder på 
bestemte tests 
Der er ikke et specifikt testbatteri der har 
tilstrækkelig specificitet og sensitivitet  

Harrison et al. Arch. Clin Neuropsych 2007 
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Generelle principper for intervention 

 
a) tilpasning af de fysiske, psykologiske og 
sociale omgivelser (f.eks. fysisk eller auditiv 
skærmning; kun få aftaler hver dag) 
b) udvikling af kompenserende strategier (f.eks. 
anvendelse af kalender; palm pilot; mobil tlf; 
budgetkonto) 
c) udvikling og forbedring af kompetencer (f.eks. 
organisering; træning af arbejdshukommelse)  
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Tilpasning af miljøet 

Forudsigelighed  
Struktur i forhold til  
 Tid 
 Rum 
 Aktivitet 
 kost 
Rutiner 
Forberedelse af  

    skift 
 

 
 

De voksne sætter strukturen 

Aftales med barnet 

Den unge  
strukturerer  
med støtte 



Omverdensstrukturering 

Mål 
 Gøre personen og omverdenen i stand til at få 

overblik over hverdagen 
 At gøre personen mere selvstændig og uafhængig af 

de voksne 
 At give mulighed for drøftelse af forældrenes aktuelle 

organisering af hverdagen 
 
Rationale 
 Vanskeligheder ved at overskue hverdagen, hvilket 

øger uoverskuelighed, uforudsigelighed og dermed 
konflikter 

 Den unges behov for styring medfører ofte mønstre 
med irriteret /bebrejdende/ negativ voksenstyring 
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Annas liste 



Overgange 

Der vil altid blive problemer, hvis den unge 
skal gå fra noget meget interessant til 
noget mindre interessant 
 Forberedelse 
 Standse meget spændende aktiviteter med 

kortvarige behagelige aktiviteter   
gå fra computer til lektier via………! 
Gå fra TV til pyjamas via……..! 
Gå fra hjemkomst til lektier via…! 

 Hjælp til at gå igang  
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lørdag 

Morgenmad 

læse  
Indkøb 

Frokost 

Vaske tøj  
PC spil/ læse 

Lave mad  

Aftensmad 

Se TV 

I seng 

søndag 

Morgenmad 

Læse avis  
Gå en tur 

Frokost 

støvsuge  

Læsning 

Lave mad 

Aftensmad 

Se TV 

I seng 

Kl. 

Ca 10.30 

Ca 12 

ca18 

 

 
21.00 



Idestyrings strategier 
Økonomistyring 

planlægning 

Overindlæring af strategier 
Problemløsningstræning 

Hverdagsrutiner 
Social færdighedstræning 

Faglig træning / robo memo /  

Udvidelse af legerepertoire 
Træning af motorik 

Social færdighedstræning 
Sproglig stimulation 

småbørn 

skolebørn 

unge 

Udvikling af 
kompetencer 



Økonomi 

Træning! 
Struktur (ex budgetkonto) 
Inddrag den unge i forhold til fordeling (tøj, 
sjov, opsparing) 
Vær realistisk i stedet for bebrejdende 
 Aftal 2 underskrifter på opsparing og tøjpenge 
 Skriv alle ønsker om indkøb ned og drøft hver 

måned, hvad der er det vigtigste 
 Få en til at tage med på indkøb 



☺Er et fantastisk hjælpemiddel fagligt 
☺Er god til at slappe af ved 
☺Kan give ekstra mulighed for at kommunikere 

med andre unge 
Alt andet er kedeligt – ingen aktiviteter kan 

konkurrere med computeren 
Den unge kan ikke standse, hvilket giver 

konflikter 
Den unge vil have spil, der ikke er beregnet for 

hans/hendes alder 
  

Computer 



Begrænsning af computertid? 

Overvej sammen med den unge, hvor meget tid, 
I synes, det er rimeligt, der bruges ved pc 
Start før det bliver et problem 

Regn med at det er svært at slukke af sig selv 
(kerneproblem ved ADHD) ! 
Jo tidligere I har et system, der ikke kræver 
diskussioner, jo lettere bliver det. 
Indfør system som f.eks www.timestick.dk, 
www.macfreedom.com ; anti-social.cc eller 
andre systemer, der holder styr på antal timer 
og tidsrum og advarer den unge, når tiden er 
ved at være brugt.  
 

http://www.timestick.dk/
http://www.macfreedom.com/


Ideer Vurdering  
God /Måske /Ikke nu 

Næste skridt 

Djurs sommerland på 

søndag 

Lege med Mikkel på 

søndag 

 

Købe en hund 

 

Bygge et legehus  

 

 

Mine ideer: 
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Webster Strattons pyramide 



Belønning / adfærdsterpai 

Mål: 
 Hurtig ændring af adfærd 
 Ændring af negative vaner / rutiner 
 Hjælpe den unge til at fokusere på det der lykkes 
Er det nødvendigt? 
 Unge med ADHD har svært ved at motivere sig selv 
 De er tilbøjelige til at fokusere på det negative 
 De har svært ved impulsstyring 
Skal de blive ved med at have belønning? 
 Nej ikke for det de har fået lært 
 Ja når de skal øve noget nyt. 



ADHD og belønning ? 

Oplever færre belønninger i form af 
anerkendelse og ros 
Hyppigere selvforstærkende  

    spiraler hvor den unges uheldige  
    opførsel forstærkes af de  
    voksnes negative opmærk- 
    somhed 

Forudsætning for, at den virker,  
    er, at den voksne har en positiv  
    relation til den unge 

 



Adfærdsmodificerende systemer 

Belønning 
 Selvbelønning 
 Konkret belønning 
 Social belønning 
Response-cost 
Time-out 
 
 

lager 



Klippekort -  
9 kryds = bowling med far 
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Pers bowling 
klippekort 



Interventioner tilpasses alder og behov  

Jo ældre barnet/ den 
unge er jo mere 
inddrages denne 
Indsatsen fokuseres 
på relevante områder 
Der sættes realistiske 
mål 
Tilbagevendende 
støtte kan være 
nødvendig 


