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 Underdiagnosticeret gruppe 

 Få studier af piger med ADHD 

 Publicerede forskningsstudier er primært eller 

udelukkende baseret på drenge 

 Usikkert at overføre resultater fra forskning 

vedrørende drenge med ADHD 

 

 



 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 
 Piger med ADHD har 2,5 gange højere risiko for 

alvorlige depressioner i ungdomsalderen når de 
sammenlignes med andre piger 

 I voksenalderen høj risiko for antisocial adfærd, 
angst, misbrug, depression og spiseforstyrrelser 

 
 
 
 

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



 Især den uopmærksomme type  blev 

mere negativt påvirket i forhold til 

uddannelse og sociale relationer.  

 Uopmærksomme piger var mindre 

populære og mere tilbøjelige til at blive 

mobbet end piger uden ADHD. (Det gjaldt 

ikke uopmærksomme drenge) 

Elkins et al 2011 (11 år dr/ pi 520/478) 



 Vedvarende neuropsykologiske vanskeligheder 

 Specifikke eksekutive mangler 

 Højere grad af intellektuelle og akademiske 
vanskeligheder 

 Få piger med ADHD viser positiv tilpasning i 
puberteten 

 Piger har flere og mere sammensatte sociale 
problemer end drenge 

  



 Piger med ADHD kun lidt lavere intellektuel 
funktion 

 2.5 gang mere sandsynligt at de havde 
indlæringsvanskeligheder 

 >16 gange mere sandsynligt at de havde gået en 
klasse om 

 10 gange så stor risiko for specialklasse eller 
specialskole 

Kan afspejle forskellen mellem pigernes præstation 
ved den psykologiske undersøgelse og deres 
typiske præstationer i skolen.  

 
 

Journal of the American Academy of Child and 

Adolescent Psychiatry (Biederman, J. et al., (1999).  

 



 Opfølgningsstudier viser, at risikofaktorer 

for piger med ADHD i forhold til funktion i 

ungdommen er tidlig hyperaktivitet, 

impulsivitet, uopmærksomhed, 

oppositionel adfærd og lav social status 

(26).  



 Foreløbig begrænset forskning: 

Tendenser: Har en dårlig prognose med 

▪ Svære impulsstyringsproblemer 

▪ Selvskadende adfærd 

▪ Voldelige episoder 



 Usikkert hvorledes de bedst  

 undersøges 

 Behandles 

 Hvilke piger der er i særlig risiko 

 hvorvidt den belastning ADHD udgør for barnet og for 
familiens daglige liv er forskellig for drenges og pigers 
vedkommende 

 Og vores viden om beskyttende –, risiko- og 
prognostiske faktorer er begrænset.  

 
(Landgraf et al 2002). 



 Forældre og lærere var mindre tilbøjelige 
til at søge eller anbefale henvisning 
/intervention for piger end for drenge med 
ADHD.  

 Det skyldtes ikke at pigerne var mindre 
udadreagerende end drengene 

 Det syntes at være forårsaget at at 
forældre og lærere troede, at pigerne ikke 
ville profitere af støtte  

Ohan et al 2009 



 Mere valide indikatorer på tilstedeværelsen af EF 

vanskeligheder end tests*: 

 Selvrapportering på EF spørgeskemaer forudsiger 

tilpasning til arbejdsmarkedet (voksne)* 

  EF forældre- og lærerspørgeskemaer korrelerer 

med EF tests (børn)** 

 Er sårbare overfor bias, fx rater bias 

 Bør anvendes som supplement til ikke i stedet for 

kvantitative tests 
*Barkley, R., & Murphy, K. R. (2010). Impairment in occupational functioning and adult ADHD: the 

predictive utility of executive function (EF) ratings versus EF tests. Archives of Clinical 

Neuropsychology, Advance Access published March 2, 2010. 

**Toplak, M. E., Bucciarelli, S. M., Jain, U., Tannock, R. (2009). Eexcutive functions: Performance-

based measures and the Behavior, Rating Inventory of Executive Functions (BRIEF) in 

adolescents with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Child Neuropsychology, 15, 

53–72. 
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 Er de senest udviklede funktioner 

hjernemæssigt 

 Og de mest energikrævende 
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 Evnen til i konstant skiftende omgivelser hurtigt 
at skifte fokus og tilpasse os nye situationer, 
mens vi samtidig hæmmer upassende opførsel.  
 

 De sætter os i stand til:  

 at lave en plan,  

 starte på at udføre den og  

 blive ved opgaven til den er færdig 

 Vurdere udførelsen  

© D. Damm 
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Bl.a.: 

 Barnets 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 

 



 Piger og drenge med ADHD havde ens 
mønstre for arbejdshukommelse og 
respons forberedelse 

 Piger med ADHD havde problemer på alle 
EF områder sammenlignet med alm piger 

 Drenge med ADHD havde problemer med 
de mere basale funktioner men ikke på 
planlægning.  

 Der hvor pigerne adskiller sig er altså på 
strategisk planlægning 



 20 % piger og kun ADHD comb  

 Drengene viste bedste resultater for ”kombineret 

behandling” og for ”medicin alene” 

 Pigerne viste bedste resultater for den kombinerede 

behandling. Den eneste behandling, der var bedre 

end ”community care”. 

 Piger synes således at have mere behov for 

adfærdsinterventioner  

 



 Orientering om ADHD 

 Forståelse af adfærd og reaktioner 

 Forståelse af støttemuligheder 

 

 

 

En løbende proces  

der forudsætter specialviden 

Om ADHD hos behandler 
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 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 



 Mål 
 Gøre forældrene – og barnet - i stand til at 

få overblik over hverdagen 
 At gøre barnet 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 

 Barnets behov for styring medfører ofte 
mønstre med irriteret /bebrejdende/ negativ 
voksenstyring 
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 14.00 start - pakke gaver ud 
 14.15 kage og sodavand 
 14.45 skattejagt ude i haven 
 15.30 lege på legepladsen 
 16.00 hot dogs hjemme 
 16.30 slut  

 

© D Damm 

         7år 



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 
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 Relevant i forhold til at bedre barnets sociale 

viden og bevidsthed (McBurnett et al 2008), da barnet 

med ADHD ofte oplever afvisning fra 

kammerater og social isolation (Du Paul et al 2001). 

 Fremmer konstruktiv interaktion  

 med jævnaldrende  

 Ændrer ikke barnets problemer med  

 hyperaktivitet, uopmærksomhed og  

 impulsivitet (Storebø et al 2011) 

 



 Formål: 
 At give information og forståelse for ADHD  

 At gøre det muligt for forældrene at udvikle 
strategier som øger barnets positive adfærd og 
reducerer uhensigtsmæssig adfærd. 

 At de voksne omkring barnet ændrer deres 
kognitive forestillinger om deres barn 

 Metoder: 
 Terapeuten underviser i og rådgiver om ADHD og 

om adfærdsmodificerende metoder 

 Forældrene forventes at afprøve, implementere 
og integrere de indlærte metoder i hjemmet 
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 Øger mødrenes oplevelse af kompetence og 
tilfredshed  

 Forbedrer forældre-barn samspillet og barnets 
efterrettelighed  

 Reducerer adfærdsproblemer hos især 
førskolebørn 

 Forbedrer forældres opdragelsespraksis 

 Forbedrer især småbørns ADHD symptomer,  

 Bedst effekt når flere programmer kombineres 

(duå) 

 NFPT: Obs svær ADHD hos mor synes at 

påvirke  resultatet negativt og der er stor forskel 

på om programmet udføres af erfarne eller 

uerfarne professionelle 

 

 
 

 
Hutchings 2007; Jones 2007, Hoath & Sanders, 2002) (Pisterman et al., 1989, 1992) 

Sonuga-Barke et al, 2001; Bor et al 2002,  
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 Vi skal regne med forskellige kognitive 

profiler for drenge og piger med ADHD 

 Vi skal tage pigernes vanskeligheder 

alvorligt 

 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  

 


