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INNEHÅLL
• Film från projektet Attention fri (7 min)
• Överrepresentation
• Vad är ADHD och neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF)
• Risker, orsaker och samband
• Samsjuklighet
• Lätt för omgivningen att missförstå
• Skyddsfaktorer
• Förändringar som behövs
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RIKSFÖRBUNDET ATTENTION
• Intresseorganisation för personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
• Företräder våra drygt 16 000 medlemmar
• Har 60 lokala föreningar över hela landet
• Våra medlemmar är personer med NPF, deras 

anhöriga och yrkesverksamma inom området
• Vi driver på utvecklingen och sprider kunskap om 

NPF
• Två pågående arvsfondsprojekt ”Idrott för alla” och 

Familjelyftet”
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FILM FRÅN ARVSFONDS-
PROJEKTET ATTENTION FRI

https://www.youtube.com/watch?v=cPYJmgBfAjc
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ÖVERREPRESENTATION

www.attention.se 5

På svenska fängelser 
uppfyller en av fyra intagna 

kriterierna för ADHD-
diagnos.

NPF överrepresenterat 
bland elever med 

problematisk skolfrånvaro

Nästan hälften av de SiS-
placerade unga (13-17 år) 

har en ADHD-diagnos 
registrerade i 

patientregistret 2012-2013 
(Socialstyrelsen)

Våldsutsatta kvinnor i 
missbruk eller beroende

Barn och unga med NPF är 
mer utsatta på nätet för 
kränkningar och sexuella 
kontakter, än jämnåriga 

utan NPF. 

Ökad risk för självmord

Barn med ADHD är mer 
utsatta för mobbning

Vuxna med ADHD har 
förhöjd risk, cirka 45 
procent, för att vara 
inblandad i allvarliga 

trafikolyckor

ADHD hos 25-40 % hos 
vuxna som söker vård för 

missbruk kan ha 
oidentifierad ADHD (enligt 

forskning) 



VARFÖR SER DET UT SÅ HÄR?
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Neurodevelopmental disorders – Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar

• Disorders of intellectual development - Intellektuell 
utvecklingsstörning/Intellektuell funktionsnedsättning

• Developmental speech or language disorders - Språkstörning
• Autism spectrum disorder ASD - Autismspektrumstörning/tillstånd
• Developmental learning disorder - Störning i 

inlärningsförmågan/Inlärningssvårigheter (dyslexi, dyskalkyli)
• Developmental motor coordination disorder DCD - störd utveckling av 

koordinationsförmågan
• Attention deficit hyperactivity disorder - ADHD
• Stereotyped movement disorder - Stereotyp 

rörelsestörning/Rörelsestereotypier
• Primary tics or tic disorders – Tics, Tourettes



ADHD (prevalens ca 5%)



ÖKADE RISKER VID ADHD

Killar:
• Avbruten skolgång
• Missbruk 
• Kriminalitet

Tjejer:
• Mobbning
• Rökning 
• Tidiga graviditeter
• Sexuell utsatthet
• Utbrändhet
• Ätstörningar och självskadebeteende



Både tjejer och killar:
• Suicid
• Olyckor
• Depression
• Arbetslöshet
• Ekonomiska svårigheter
• Socialt utanförskap
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EXEKUTIVA FUNKTIONER

• Inhibition – att bromsa/stanna upp/hålla tillbaks 
• Självreflektion – känna efter, tänka oss för, bli 

medvetna och observanta på oss själva.
• Tänka i tidslinjer – minnas och föreställa sig 

framtiden.
• Prata med sig själv – att ha en inre dialog
• Hålla koll på känslor – reglera och nyansera
• Tankens lekplats – att bygga mentala modeller och 

simuleringar
• Tidsuppfattning

Russel A. Barkley



Dopamin förekommer i en rad viktiga 
system som bland annat reglerar:

• Motorik
• Vakenhet
• Glädje
• Entusiasm
• Koncentration
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KOPPLING DOPAMIN-ADRENALIN

Dopamin utsöndras under kortvarig stress (adrenalin), 
vilket gör personer mer vakna, stimulerade, fokuserade, 
motiverade och alerta.

Kompensation låg nivå av Dopamin: Impulsivitet, 
hyperaktivitet etc
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SAMTIDIGA PSYKIATRISKA TILLSTÅND

• Tvångssyndrom OCD

• Depressivt syndrom

• Bipolärt syndrom

• Psykos/Schizofreni

• Ångest/paniksyndrom

• Sömnproblematik

• Ätstörningssyndrom

• Självskadebeteende

• Beroendeproblematik

• Personlighetssyndrom



LÄTT FÖR OMGIVNINGEN ATT 
MISSFÖRSTÅ

• Osynliga funktionsnedsättningar
• Svårigheter med sådant som kan vara 

”enkelt” för andra
• Normbrytande beteende
• Stora skillnader, också på individnivå
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SKYDDSFAKTORER
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• Familjesituationen – trygg, kärleksfull och 
stödjande

• Kamrater, lärare och andra i omgivningen
• Tidig upptäckt, behandling och stöd



FÖRÄNDRINGAR SOM BEHÖVS

• Mer kunskap i samhället om ADHD
• Tidiga insatser som sparar både mänskligt lidande och 

stora samhällsekonomiska kostnader! 
• Politiska beslut som säkrar att alla elever får 

förutsättningar att klara skolan
• Obligatoriskt kunskap om NPF i lärar- och 

socionomutbildningen   
• Samordnade insatser som säkrar behandling, boende, 

sysselsättning och andra insatser efter anstaltstiden
• ADHD-screening i beroendevården
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STORT TACK!

Välkommen att kontakta

annica.nilsson@attention.se
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