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ADHD 
– en oversikt over diagnostikk og behandling av vår vanligste 
barnepsykiatriske tilstand

Myter og sannheter om 

• Av Hans Ole Korsgaard,  
spesialist i psykiatri og barne- og  
ungdomspsykiatri 

Innledning
ADHD er en forkortelse som står for 
Attention Deficit Hyperactivity Disor-
der, eller direkte oversatt til norsk: 
oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitetsli-
delse. Det er en diagnose som ikke 
sjelden vekker debatt i dagspressen og 
andre populære medier, og man kan lett 
få inntrykk av at den er både faglig 
omstridt og dårlig definert. Jeg skal 
derfor ta for meg denne tilstanden, se 
den i et historisk perspektiv, se nøye på 
hvordan den er definert og ikke minst 
hvordan man i dag oppfatter og stiller 
diagnosen. Jeg skal også komme inn på 
hvilke spesielle utfordringer ADHD 
kan medføre for barn som er foster-
hjemsplassert. Av plassmessige grunner 
går jeg ikke så detaljert inn på behand-
ling – dette finnes det annen lett 
tilgjengelig litteratur om, bl.a. Sosial- og 
helsedirektoratets Veileder i diagnostikk 
og behandling av AD/HD, som kan 
lastes ned gratis fra internett og som 
snart foreligger i ny utgave.

Historisk bakgrunn
Man kan lett få inntrykk av at ADHD 
er et nytt fenomen. Det stemmer ikke 
– tilstanden ble beskrevet av den 
skotske legen Sir Alexander Crichton 
allerede år 1798. Han beskrev konsen-
trasjonsvansker og avledbarhet, som 
viser seg tidlig i livet og ikke lar seg 
forklare av sykdom eller skade i hjernen. 
Dette har mye til felles med dagens 
definisjon av ADHD.

På 1840-tallet utga en tysk lege, 
Heinrich Hoffmann, en illustrert 
barnebok med figurer som i den 
tysktalende delen av verden har gått inn 
i allmennkulturen. Hans figur Zappel-
Philipp – fikle-Philipp – oppfattes av 
mange som et ganske typisk barn med 
ADHD, mens en annen figur - Hans-
Guck-in-die-Luft – påminner mye om 
barn med oppmerksomhetssvikt uten 
hyperaktivitet, også kalt ADD. 

Den engelske barnelegen Sir George 
Frederic Still beskrev i 1902 en gruppe 
barn med nedsatt evne til å utsette 
behovstilfredsstillelse, men hvor det 
generelle evnenivå var normalt. Dette er 
et annet viktig aspekt ved ADHD. 
Utover på 1920- og 1930-tallet for-
bandt man disse symptomene med 
følgetilstander etter skader og betennel-
ser i nevesystemet. Man trodde at en 
liten hjerneskade var årsaken til symp-
tomene, og innførte betegnelsen MBD 
– Minimal Brain Damage. Man tenkte 
at når vi får bedre røntgenapparater, så 
kan vi se akkurat hvor i hjernen feilen 
eller skaden ligger.

Etter hvert forstod man at det ikke 
var noen grove strukturelle avvik i 
ADHD-pasienters hjerner, og for å 
understreke at man ikke lenger oppfat-
tet tilstanden som en hjerneskade, 
endret man betydningen av MBD til 
Minimal Brain Dysfunction. 

Navnet gjennomgikk ytterligere 
noen endringer fra 1960-tallet og 
utover, og dagens navn – ADHD - 
gjenspeiler symptomene på et beskri-
vende nivå, uten å si noe om et antatt 
årsaksforhold (Lange, Reichl et al. 
2010).

Dysregulering
Selv om vi i dag - like lite som for 100 
år siden - kan si akkurat hva som 
forårsaker ADHD, vet vi ganske mye 
om hvordan ADHD ytrer seg i hjernen, 
om arvelighet og om hvilke tilstander 
som kan utløse samme symptomer som 
man ser ved ADHD.

Vi har nokså følsomme undersøkel-
sesmetoder, men finner likevel kun 
ubetydelige strukturelle avvik på 
hjernene til personer med ADHD 
sammenliknet med normalbefolknin-
gen. 

Det vi derimot finner, er klare 
forskjeller i hvordan hjernene deres 
arbeider. Hjernen er oppbygd av ulike 
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sentra som kommuniserer med hveran-
dre gjennom s.k. baner. Banene og 
sentrene har typiske aktiveringsnivåer 
ved ulike oppgaver, for eksempel ved 
konsentrert arbeid, akutt fare, hvile osv. 
Noen sentra skal da typisk være 
aktivert, mens andre skal være i ro. Her 
finner man klare avvik ved ADHD, ved 
at sentre som skal være aktivert når 
man konsentrerer seg ikke er det, mens 
andre sentre som skal være i ro er fullt 
aktivert. Det er med andre ord en 
forstyrret signaloverføring – en dysre-
gulering - mellom hjernens ulike deler. 

Generelt virker det som om kom-
munikasjonen mellom de eldre, mer 
basale delene av hjernen – også kalt 

reptilhjernen - og de nyere, frontalt og 
prefrontalt plasserte delene, er mindre 
omfattende. Det kan nesten virke som 
om de eldre delene av hjernen er litt for 
dominerende, på bekostning av de 
nyere.

Eksekutivfunksjoner
De fleste teoretikere er enige om at det 
foreligger svikt og umodenhet i 
hjernens såkalte eksekutivfunksjoner 
ved ADHD.  Eksekutivfunksjoner (EF) 
er overordnede prosesser som har å 
gjøre med vurdering og utføring av 
handlinger. Ordet kommer fra latin 
executio; utføre, fullføre. 

Disse funksjonene er viktige for å 

utføre handlinger på en fornuftig og 
effektiv måte, og er av vesentlig 
betydning i en persons daglige funge-
ring - planlegging, problemløsning, 
dømmekraft og impulshemming 
påvirkes negativt dersom EF av ulike 
grunner fungerer dårlig.

Eksekutivfunksjoner er avgjørende 
for om en person kan utnytte sine 
evner og talenter, og for å kunne ta til 
seg nye kunnskaper.

EF reguleres og styres fra frontallap-
pene, som har forbindelser til alle andre 
deler av hjernen. EF har som oppgave å 
innhente informasjon fra ytre sansning 
og indre forhold, vurdere, ta beslutnin-
ger, sette i gang, endre og sluttføre 
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handlinger og evaluere resultatene. 
Koordinering av tanke og handling er 
blant annet en viktig funksjon, likeledes 
evnen til å hemme impulser når det er 
påkrevet. 

EF utvikles gjennom biologisk 
modning og erfaring og er påvirkbare 
gjennom hele livsløpet, men den 
viktigste utviklingen skjer fra fødsel til 
cirka 20 års alder.

Oppmerksomheten er av stor 
betydning for at disse prosessene skal 
fungere, likeledes påvirkes de av 
motivasjon, som igjen er nært knyttet 
til emosjonelle forhold.

Det er bred enighet om at svikt i EF 
er typisk for personer med ADHD.

Denne type svikt er imidlertid ikke 
spesifikk for ADHD - pasienter med 
andre typer problematikk har også 
vansker med disse prosessene. EF-van-
sker er således fremtredende også ved 
schizofreni, bipolar lidelse, tvangslidelse 
og autisme. Man har heller ikke klart å 
påvise entydige, diagnose-spesifikke 
utfall ved disse tilstandene.

Det er særlig to sider ved EF som er 
fremtredende ved ADHD; manglende 
evne til å hemme impulser og svikt i 
koordinering av tanke og adferd. Siden 
personer med ADHD har store vansker 
med å kunne fastholde oppmerksomhe-
ten over tid, vil funksjoner som krever 
dette også bli rammet. Det betyr at en 
ved ADHD kan observere dysfunksjon 

på alle områder av EF, men graden av 
svikt kan variere mye.

Arvelighet
Det er en betydelig familiær opphop-
ning av ADHD, noe som tyder på en 
klar arvelighet av tilstanden. Likeledes 
er det en stor overvekt av gutter med 
ADHD, selv om man etter hvert har 
forstått at jenters ADHD ofte kommer 
til uttrykk mindre gjennom hyperakti-
vitet, men kanskje først og fremst 
gjennom impulsivitet og avledbarhet, 
og at den derfor kan være vanskelig å få 
øye på i tidlig alder. Skjevfordelingen 
mellom gutter og jenter peker også 
klart i retning av en biologisk/arvelig 
komponent i tilstanden.

Man har spekulert i om tilstander 
som bipolar lidelse og borderline 
personlighetsforstyrrelse muligens kan 
dele en felles genetisk sårbarhet med 
ADHD – dette er i hvert fall tilstander 
som forekommer hyppigere hos 
personer med ADHD.

ADHD-liknende symptomer 
forekommer også ved en del kjente 
fysiske sykdomstilstander. Alt for tidlig 
fødte barn vil som regel utvikle varier-
ende grad av ADHD-symptomer, og 
barn som er blitt eksponert for selv 
ganske moderate mengder alkohol 
under svangerskapet kan utvikle en 
rekke følgetilstander, herunder også 
symptomer som til forveksling likner 

dem man finner ved vanlig ADHD. 
Hos de aller, aller fleste barn med 
ADHD-symptomer finner man 
imidlertid ingen direkte utløsende eller 
forklarende årsak.

En generell, overordet teori
En barnelege i Tyskland har utarbeidet 
en omfattende teori som i korte trekk 
går ut på at ADHD-pasienters hjerner 
er i feil modus/aktiveringsnivå meste-
parten av tiden, nemlig en utpreget 
forsvarsmodus med overveiende 
aktivering av dypereliggende strukturer 
i hjernen, og at dette forstyrrer normal 
innlæring av både faktakunnskaper og 
kulturelle/sosiale ferdigheter.

Denne teorien er svært interessant, 
for den er med på å gi en logisk 
sammenhengende, overordnet forkla-
ringsmodell for ADHD. Den forklarer 
også, med bakgrunn i hjernens funk-
sjon, en del typiske trekk som man kan 
observere ved ADHD, bl.a. sårbarheten 
for sekundære traumer (Dietrich 2011).

Diagnosen i dag
I Norge bruker vi det internasjonale 
diagnosesystemet International Classifi-
cation of Diseases, som for tiden 
foreligger i sin tiende utgave, derav 
navnet ICD-10. ADHD kalles i dette 
diagnosesystemet med en overordnet 
betegnelse for Hyperkinetiske forstyrrelser 
(diagnosekode F90). 

Illustrasjon: Hans-Guck-in-die-Luft fra 
Heinrich Hoffmann, 1847

Illustrasjon: ADD – oppmerksomhets-
svikt uten hyperaktivitet

Illustrasjon: Zappel-Philipp fra Heinrich 
Hoffmann, 1845
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Hyperkinetiske forstyrrelser deles 
inn i F90.0 Forstyrrelser av aktivitet og 
oppmerksomhet (vanlig ADHD), F90.1 
Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse (ADHD 
og i tillegg omfattende atferdsforstyr-
relse), F90.8 Andre spesifiserte hyperkine-
tiske atferdsforstyrrelser (brukes nesten 
ikke) og F90.9 Uspesifisert hyperkinetisk 
atferdsforstyrrelse (brukes nesten ikke). 

Dessverre er det slik i ICD-10 at 
pasienter som ikke har utpreget 
hyperaktivitet, men først og fremst 
impulsivitet og avledbarhet, ikke faller 
under samme overordnede diagnose-
kode som de øvrige ADHD-tilstande-
ne. De benevnes F98.8 Andre spesifiserte 
atferdsforstyrrelser og følelsesmessige 
forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- 
og ungdomsalder. Dette kan være litt 
forvirrende, både for pasienter, pårø-
rende og NAV, og i praksis gjør man 
klokt i å unngå å bruke denne diagno-
sen.

Det amerikanske diagnosesystemet, 
Diagnostic and Statistical Manual 
(DSM), unngår dette problemet. Der 
opererer man med tre hovedkategorier 
av ADHD; hovedsakelig hyperaktiv, 
hovedsakelig avledbar eller blandet 
form. Blandet form tilsvarer det vi i 
vårt diagnosesystem kaller F90.0, eller i 
dagligtale helt enkelt ADHD. 

DSM brukes klinisk i USA samt i 
forskningssammenheng i resten av 
verden. DSM pleier å lede utviklingen i 
forhold til hvordan diagnoser skal 
defineres, og ICD følger som regel 
etter. Diagnosesystemene revideres 
omtrent hvert femtende til tyvende år. I 
år kom DSM i sin femte utgave, derav 
navnet DSM-5. 

De to diagnosesystemene er relativt 
like, men ICD-10 har noe strengere 
diagnosekriterier når det gjelder 
omfang og varighet av plagene før en 
ADHD-diagnose kan stilles. 

Kjernesymptomer
Kjernesymptomene i begge diagnose-
systemer er hyperaktivitet, avledbarhet 
og impulsivitet. ICD-10-diagnosen 
Hyperkinetiske forstyrrelser vektlegger 
nedsatt oppmerksomhet og hyperakti-
vitet. Begge trekk er nødvendige for at 
diagnosen skal kunne stilles, og må 

være til stede i mer enn én situasjon (f.
eks. både hjemme og på skolen).

Nedsatt oppmerksomhet viser seg 
ved at barnet avbryter og forlater 
uferdige oppgaver. Barna skifter ofte fra 
en aktivitet til en annen, de mister 
tilsynelatende interessen for en aktivitet 
fordi de avledes til en annen. 

Hyperaktivitet innebærer uttalt 
rastløshet, særlig i situasjoner som 
krever relativt rolig atferd. Avhengig av 
situasjonen kan barnet springe og 
hoppe rundt, reise seg fra plassen sin, 
snakke og bråke overdrevent mye eller 
være rastløs. Aktiviteten skal være 
overdreven i forhold til det som 
forventes for situasjonen og sammenlig-
net med andre barn på samme alder og 
evnenivå.

Andre trekk som sees i tilknytning 
til forstyrrelsene er verken nødvendige 
eller tilstrekkelige for at diagnosen skal 
kunne stilles, men understøtter den. 
Hemningsløshet i sosiale situasjoner, 
uforsiktighet i situasjoner som kan være 

farlige og impulsiv trossing av sosiale 
regler er karakteristisk for barn med 
ADHD.

Lærevansker og motorisk klossethet 
forekommer ofte, men betraktes ikke 
som en del av ADHD-diagnosen.

Symptomer på atferdsforstyrrelse er 
verken ekskluderende eller inklude-
rende kriterier for diagnosen, men 
deres tilstedeværelse eller fravær utgjør 
grunnlaget for hvilken diagnostisk 
undergruppe av ADHD som velges 
(F90.0 eller F90.1).

Problemene må ha tidlig debut (før 
7 års alder) og lang varighet (mer enn 6 
måneder). Før skolealder kan det være 
vanskelig å gjenkjenne hyperaktivitet 
på grunn av stor normalvariasjon. Bare 
svært uttalte tilfeller skal derfor diag-
nostiseres i denne aldersgruppen.

Symptomdebut og 
diagnostisk usikkerhet
I DSM-5 har man nå hevet aldersgren-
sen for når man senest må merke 
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symptomer (symptomdebut) til 12 år. 
Grunnen til dette er at studier har vist 
at den tidligere aldersgrensen 7 år i liten 
grad bidrar til å skjelne mellom pasien-
ter som har eller ikke har ADHD. 
7-årsgrensen har dessuten ført til at en 
del pasienter som burde ha fått diagno-
sen ikke har fått den, fordi man ikke 
klarte å få tak i pålitelige opplysninger 
om deres fungering som barn. 

På den annen side vil 12-årsgrensen 
sannsynligvis føre til at flere får diagno-
sen, og kanskje også flere som ikke 
burde ha den. Det gjenstår å se hvordan 
ICD-systemet vil forholde seg til denne 
endringen. Den neste revisjonen, 
ICD-11, er planlagt å utkomme i 2015 
(Paris 2013).

Uansett er det slik at disse alders-
grensene først og fremst berører 
tvilstilfellene. I typiske tilfeller av 
ADHD, som det tross alt er flest av, er 
det sjelden usikkerhet om barnet hadde 
symptomer før skolestart.

Begrepet ADHD er svært heterogent 
– det favner vidt, og avgrensningen er 
gjenstand for en kontinuerlig faglig 
diskusjon. Den typiske tilstanden er 
imidlertid veldig karakteristisk. 

Diagnosen kan også settes hos 

voksne, men da er ofte symptomene 
annerledes enn hos barn. Den kraftige 
motoriske uroen har som regel lagt seg, 
mens indre uro og rastløshet typisk er 
til stede i uendret grad.

Hvordan diagnosen stilles
Rutinene for utredning av barn kan 
variere litt fra BUP til BUP, men de 
fleste steder vil utredningen bestå av fire 
komponenter:

1.  Grundig utviklingsanamnese
2. Legeundersøkelse
3.  En form for strukturert observasjon 

hjemme og på skolen, enten ved 
skolebesøk eller ved at lærere og 
foreldre får fylle ut observasjonsskje-
maer som siden evalueres

4.  Generell evnetest (intelligenstest) 
som utgangspunkt for å se om det er 
behov for ytterligere nevropsykolo-
gisk utredning, f.eks. av lærevansker

Det er også viktig å hente inn rapporter 
fra pedagogisk-psykologisk tjeneste og 
eventuelt andre utredninger som er 
gjort. 

Voksne som skal utredes blir vanlig-
vis henvist til voksenpsykiatriske 
poliklinikker. Hos voksne pleier man 

rutinemessig å gjøre en mer omfattende 
nevropsykologisk vurdering.

Diagnosen er bygd opp slik at man 
må oppfylle seks av ni kriterier for 
avledbarhet, seks av ni for hyperaktiv 
og impulsiv atferd, disse plagene må ha 
vært til stede før fylte syv år, og de må 
forårsake betydelige problemer over tid 
i to eller flere situasjoner, f.eks. hjemme 
og på skolen.

Diagnosen forholder seg kun til 
symptomer, og tar ikke stilling til 
årsaker eller ytre omstendigheter som 
kan forverre eller mildne symptomer. 
Man skal imidlertid ikke stille diagno-
sen dersom symptomene bedre kan 
forstås som uttrykk for en annen, mer 
grunnleggende lidelse, for eksempel 
hjerneskade, psykisk utviklingshem-
ming, psykoselidelse eller posttrauma-
tisk stresslidelse.

Den diagnostiske prosessen kan 
virke både tilfeldig og skjønnspreget – 
man bestemmer seg for om et symptom 
foreligger, teller opp antallet sympto-
mer og ser om det overskrider et 
forhåndsbestemt tall. Og dette tallet er 
fastsatt i diagnosesystemene ICD-10 og 
DSM-5.

Man bør imidlertid ta inn over seg 



 Fosterhjemskontakt 5/13  7

at praktisk talt alle diagnoser som settes 
i det psykiske helsevernet er skjønnsba-
serte. Ser man riktig nøye etter, så vil 
man finne at langt på vei de fleste 
medisinske diagnoser bygger på en eller 
annen form for klinisk skjønn.

Derfor er det viktig at de som setter 
diagnoser har tilstrekkelig kunnskap og 
erfaring – dette er utredning og 
diagnostikk som naturlig hører hjemme 
i spesialisthelsetjenesten.

Forekomst
Man pleier i de fleste vestlige samfunn 
å regne med en forekomst av 2 - 5 
prosent hos barn. Det vil si at det i en 
klasse med 30 barn typisk vil være én 
elev – noen ganger to - med så omfat-
tende oppmerksomhetsvansker at det 
kvalifiserer for diagnosen ADHD. 
Studier av forekomsten hos voksne 
viser noe lavere tall.

Det er ikke noe som klart tyder på 
at forekomsten over tid har endret seg, 
men utfordringene som følger med å ha 
ADHD er nok blitt større, ikke minst i 
skoleverket, hvor lekseplaner, selvstu-
dium og langvarige prosjektarbeider er 
svært krevende arbeidsformer for barn 
som sliter med å strukturere seg selv og 
holde på oppmerksomheten over tid. 

En annen faktor kan være at toleran-
sen for avvikende atferd jevnt over er 
blitt lavere, og at dagens kompliserte 
samfunn gjør det vanskeligere å fungere 
godt når man har ADHD. Tilstanden 
blir dermed mer synlig. Og i vår 
informasjonstidsalder er det utvilsomt 
mer oppmerksomhet rundt fenomenet 
– på godt og vondt. Dette kan gi 
inntrykk av at ADHD er blitt hyppi-
gere enn før, uten at det nødvendigvis 
er slik.

Behandling
ADHD opptrer noen ganger alene, 
men ofte ser vi en kombinasjon med 
f.eks. lese- og skrivevansker, angst, 
depresjon og atferdsforstyrrelser. Det er 
ikke sjelden behov for betydelig 
tverrfaglig tilrettelegging både på skole 
og i sosiale settinger. ADHD dispone-
rer for psykisk uhelse i voksen alder, og 
derfor er det viktig å behandle så tidlig 
som mulig (Bernardi, Faraone et al. 

2011, Mordre, Groholt et al. 2011, 
Bernardi, Faraone et al. 2012).

Behandlingen må rettes mot 
symptomene, og består av støtte og 
tilrettelegging på skole og i hjemmet, 
tiltak rettet mot eventuelle atferdspro-
blemer hos barnet og veiledning av 
foreldrene. 

Det finnes mange veldokumenterte 
behandlingsmetoder rettet mot atferds-
vansker, f.eks. PMTO, De utrolige 
årene og MST. 

Det vil ofte være behov for samar-
beid mellom foresatte, skole, barne-
vern, BUP og eventuelt andre instanser. 
Det kan også være aktuelt med familie-
terapi eller psykoterapeutiske interven-
sjoner rettet mot for eksempel angst og 
depresjon.

Vi har dessuten veldokumenterte og 
velprøvde medisiner som ofte – men 
ikke alltid - demper symptomene på en 
god måte. Det er selvsagt ikke slik at 
alle barn med ADHD må bruke 
medisiner, men de fleste ADHD-pasi-
enter vi ser i BUP har stor nytte av det. 
Ofte erfarer vi at selv omfattende 
tilrettelegging ikke hjelper før man 
begynner med medisiner – eller sagt på 
en annen måte - at barnet først blir 
tilgjengelig for andre behandlingstiltak 
gjennom medisinering. Det er derfor 
ikke noe poeng i å vente lengst mulig 
med å prøve medisiner.

Selve medisineringen er ikke 
komplisert, men som med all psykofar-
makologisk behandling kreves erfaring, 
grundighet og tålmodighet. Man må 
bruke den tid som trengs på å justere 
medikamentdoser, finne passende 
medikament eller kanskje kombinasjo-
ner av medikamenter. Dette er en 
oppgave som naturlig hører hjemme i 
spesialisthelsetjenesten. 

Når behandlingen er stabilisert, er 
det i Norge tenkt at videre medisine-
ring kan overføres til fastlegen. Dette er 
etter min mening en behandlingsmo-
dell som passer best i ukompliserte 
tilfeller, hvor det ikke er behov for 
omfattende supplerende støtte-, 
hjelpe- og behandlingstiltak.

Når det gjelder alternativ behand-
ling - kurer, kosttilskudd, dietter og 
annet - foreligger det ingen vitenskape-
lig dokumentasjon på at slike tiltak er 
virksomme – jeg har heller ingen 
erfaringer som skulle tyde på noe 
annet.

Prognose
Det vi kan si helt sikkert, er at det på 
gruppenivå går mye bedre med de 
barna som får oppfølging og behand-
ling, enn med de barna som ikke får 
det. Det er svært godt dokumentert at 
ADHD i barnealder disponerer for 
angst, depresjon, rusmisbruk, krimina-
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MyTER OG SANNHETER
Tilknytningsforstyrrelse og relasjonsskade: Det er ingen motsetning mellom tilknytningsteori og vår nåværende 
kunnskap om ADHD som en vesentlig biologisk fundert utviklingsforstyrrelse. Begrepet relasjonsskade brukes ofte i 
barnevernet. Hvis man med relasjonsskade forstår en psykologisk betinget, forstyrret evne til å inngå nye relasjoner, så 
er det ingen motsetning mellom å ha dette og ADHD. Tvert imot.

Jenter med ADHD: De oppdages ofte sent, fordi de klarer å kompensere lenger enn guttene. Når de ikke klarer mer, 
faller de i tenårene ofte plutselig og dramatisk ut av både skole og sosiale settinger. Når dette skjer, er det viktig å huske 
at ADHD kan være en forklaring.

ADHD er et forsøk på å lage sykdom av uønsket, viljestyrt atferd: Det kan nok stemme i noen tilfeller, men det er 
viktig å huske at atferdsforstyrrelse faktisk ikke er en del av diagnosekriteriene for ADHD. Mange barn med ADHD 
har noen grad av forstyrret atferd, men langt fra alle. De fleste barn med atferdsforstyrrelse har faktisk ikke ADHD. 
Bildet er mer nyansert enn man hittil har trodd. Aktuell norsk forskning viser at det er atferdsforstyrrelsen og ikke 
ADHD-en i seg som disponerer for kriminalitet og dårlig sosial tilpasning i voksen alder (Mordre, Groholt et al. 2011).

Man hører ofte innvendingen at det ikke finnes objektive tester – blodprøver eller røntgenundersøkelser - for å påvise 
ADHD. Det er riktig, men slik er det for de aller fleste tilstander som behandles i det psykiske helsevernet. 

De kan jo når de vil: Barn med ADHD kan sitte timevis foran dataspill, da må de også kunne ta seg sammen og gjøre 
et kvarter tysklekse. Dette er en vanlig feilslutning som både lærere og foreldre faller for. Det er andre mekanismer og 
baner i hjernen som aktiveres når man gjør lystbetonte ting, enn når man gjør ting man pålegges og opplever som 
kjedelig. Så dataspill og lekselesing kan ikke sammenliknes på denne måten.

Økte symptomer under medisinering: Noen ganger kan man se økt rigiditet og tvangspreget atferd når barn blir 
medisinert. Dette er ikke så vanlig, men det kommer av at medisinene vil øke barnas evne til å fokusere også på gjelder 
negativ, uønsket atferd.

Det finnes ikke ADHD – bare emosjonelle problemer som gir seg uttrykk i uro og konsentrasjonsvansker: Dette 
er et ideologisk standpunkt som det er vanskelig å argumentere mot – den samlede kunnskapen i dag tyder dog på at 
det finnes en avgrensbar tilstand preget av hyperaktivitet, avledbarhet og impulsivitet, at den er arvelig og at den ikke 
lar seg forklare av noen annen somatisk eller psykisk årsak.

Medisinering for ADHD er ikke forenlig med psykoterapi: Denne tanken er vanskelig å forstå, men det er mulig at 
man tenker at medisinene på en eller annen måte gjør barna utilgjengelige for emosjonell læring og refleksjon. Selvsagt 
er det ikke slik, snarere omvendt. Barn med ADHD vil i større grad enn andre ha behov for ekstra støtte, og de vil 
oftere enn andre utvikle emosjonelle tilleggsvansker som de kan trenge behandling for.

Omsorgssvikt og ADHD: Det er dessverre en utbredt oppfatning, også i enkelte fagmiljøer, at ADHD-symptomer og 
barns reaksjoner på omsorgssvikt er så like at de lett kan forveksles, og at de er gjensidig utelukkende. Av dette følger at 
barn som er utsatt for omsorgssvikt ikke samtidig kan ha ADHD, og at diagnosen ADHD ikke kan stilles hvis det også 
foreligger omsorgssvikt. En slik forståelse passer dårlig med klinisk erfaring.

Det er selvsagt forferdelig om man forveksler angst og bekymring hos et barn som lider under omsorgssvikt med 
symptomer på ADHD. Og enda verre er det om en slik feiloppfatning av situasjonen fører til at nødvendige barnevern-
tiltak ikke blir gjennomført.

Det bør ikke underslås at barn med ADHD kan ha en atferd som er svært utfordrende for omgivelsene. Barn med 
ADHD trenger ekstra ressurssterke, reflekterte og tålmodige foreldre for å kunne utvikle seg optimalt. Noen ganger kan 
barn med ADHD utgjøre så krevende omsorgsoppgaver at selv velfungerende foreldre ikke klarer å ha dem hjemme.

Det ligger i sakens natur at et barn som med sin atferd lettere vekker omgivelsenes irritasjon og vrede, også vil være 
et barn som er mer utsatt for mishandling og overgrep. 

Når et barn med ADHD utsettes for omsorgssvikt vil symptomene forsterke seg ytterligere, og gjerne ledsages av 
tilleggsproblemer som atferdsproblemer og tristhet. Barn med ADHD klarer ikke så lett å finne kompenseringsmekanis-
mer som kan hjelpe dem gjennom vanskelige ytre levekår. De er helt enkelt mer sårbare enn andre barn.
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litet og personlighetsforstyrrelser og 
arbeidsuførhet i voksen alder. Det betyr 
slett ikke at det må gå dårlig med det 
enkelte individ, men risikoen for en 
uønsket utvikling er større hvis man 
har ADHD (Mordre, Groholt et al. 
2011, Mordre, Groholt et al. 2012).

Man tenkte tidligere at ADHD er 
noe man vokser av seg, men nyere funn 
tyder på at i hvert fall halvparten av 
pasientene fyller diagnosekriteriene 
også i voksen alder, mens 25 – 40 
prosent fortsatt har symptomer som gir 
funksjonsvansker.

Spesielle utfordringer for 
fosterbarn med ADHD
Hos mange fosterbarn med ADHD må 
vi anta at det foreligger en forstyrret 
tilknytningsevne i kombinasjon med 
nedsatt evne til å fokusere og lære inn 
nye ting, både emosjonelt og intellektu-
elt. 

Dette forsterker utfordringene, som 
ellers vil være de samme som for andre 
barn med ADHD. Rådene er derfor de 
samme som til andre foreldre med barn 
med ADHD:
•  Ta høyde for at barna som regel er 

nokså umodne emosjonelt, selv om de 
er intellektuelt oppegående.

•  Være grensesettende og forutsigbar og 
ramme inn barna på en god måte – 
det trenger de for å kunne utvikle seg.

•  Være tålmodig og forståelsesfull 
innenfor disse rammene – mange av 
symptomene kan barna ikke kontrol-
lere selv.

•  Sørge for at barna får behandling og 
tilrettelegging når de trenger det.
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