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Fysisk aktivitet 
hjelper ved ADHD

                                             Om forfatteren 
• Linda Hildegard Bergersen har doktorgrad i hvordan melkesyre 

påvirker hjerner. Dette forskningsfeltet har hun fortsatt å 
arbeide med. I dette arbeidet undersøker hun hvordan 

melkesyre produsert i skjelettmuskulatur påvirker både 
den friske hjernen, men også hvordan den kan brukes 
i behandling av forskjellige sykdommer som rammer 
hjernen. Foto: Karl Henrik Nymo
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Aktivitet

Fysisk aktivitet 
hjelper ved ADHD

Hvorfor er man ikke mer opptatt av det naturlige som kan 
gjøres for å dempe negative effekter ved diagnoser og 

lidelser? Fysisk aktivitet er en slik behandlingsform som kan 
ha stor effekt ved for eksempel ADHD.



12  Fosterhjemskontakt 4/19

• Av Linda Hildegard Bergersen, 
professor i fysiologi, Universitetet i Oslo, 
professor i nevrobiologi, Universitetet i 
København

Gode virkninger av fysisk 
aktivitet
Fysisk aktivitet er et universalmiddel 
for kropp og sjel og har mange positive 
fysiologiske og psykologiske effekter på 
hjernen. Fysisk aktivitet demper angst 
og depresjon, reduserer følelsen av 
stress og forbedrer søvnkvaliteten. Det 
påvirker også hukommelsen og evnen 
til å lære. Og, ikke minst, fysisk 
aktivitet forbedrer selvbildet. 

Med alle disse gode virkningene, 
kan man undre seg over hvorfor ikke 
fysisk aktivitet i større grad benyttes 
som forebyggende og behandlende 
terapi for mennesker i alle aldre.

Når det blir lagt til rette for fri lek 
og kroppslig utfoldelse, vil de fleste 
barn ha et høyt aktivitetsnivå. Prøver 
du som voksen å følge et barns aktivi-
tetsnivå, innser du at du trenger å trene 
nesten som en toppidrettsutøver for å 
henge med. Dette naturlige instinktet 
til å bevege seg, er viktig for den 
motoriske utviklingen hos barn og noe 
som gjerne skjer av seg selv.  Det er 
derfor viktig at de som har omsorg og 
ansvar for barn, legger til rette for fri 
lek med mulighet for fysisk aktivitet.

Ved manglende rammer og 
ADHD 
I dag er det mange barn som diagnosti-
seres med ADHD. 7 prosent av 
befolkningen på verdensbasis (barn og 
voksne sett under ett) får denne 
diagnosen, og 57 prosent av dem som 
har fått diagnosen, beholder den som 
voksen. ADHD-diagnosen stilles ofte i 
overgangen mellom barnehage og skole 
og som regel innen barnet har fylt 12 
år.  Symptomene som ligger til grunn 
for diagnosen er uoppmerksomhet, 
hyperaktivitet og manglende impuls-
kontroll. 

Barnehagen fyller store deler av 
dagen med frilek, som regel ute, men 
på skolen blir lek ute erstattet med 
stillesitting over lang tid innendørs. 
Dessuten blir den fysiske aktiviteten 

gjerne organisert i mere faste former, 
som for eksempel å spille på lag, noe 
som krever samarbeid og forståelse for 
spillet. Hvem har ikke latt seg more av 
en «bisverm» etter fotballen når barna 
er i 6-årsalderen, men når barna blir 
eldre, vil spillernes plassering på en 
bane og forståelsen av spillet endre seg. 
Barna må lære seg å ta beslutninger 
som er til glede både for den individu-
elle utførelsen og for laget. Det krever 
sin gutt og jente!

Barn som er utsatt for omsorgssvikt, 
mangler ofte rammer og trygge omgi-
velser for lek av fysisk karakter, og får 
derfor ikke så mye av det som gir god 
motoriske utvikling. I denne gruppen 

finner man barn med diagnosen 
ADHD. Om diagnosen er riktig, skal 
ikke diskuteres her, men det er et 
faktum at omsorgssvikt kan lede til 
uoppmerksomhet og manglende 
forståelse for spillereglene for passende 
oppførsel. Det kan oppfattes som 
manglende impulskontroll, når man er 
vilter eller passiv til feil tid. 

Trygge rammer og forutsigbarhet – 
noe som gjentar seg etter faste mønstre 
– er goder for barn som har manglet 
rammer. Å lære gjennom fysisk aktivitet 
tilpasset den enkelte, kan derfor være 
en vei å gå for å lære seg gode vaner, og 
for å legge til rette for å kunne konsen-
trere seg over tid.
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Forbindelsen mellom fysisk 
aktivitet og hjernen
I et forskningsarbeid publisert i 
Behavioural Brain Research i mars 2019 
lanserer mine medforfattere og jeg en 
teori om at melkesyre, produsert av 
skjelettmuskulatur når man er fysisk 
aktiv, transporteres over blodhjernebar-
rieren og kommer hjernecellene til 
gode. 

En forklaring på ADHD er at 
nervecellene i hjernen jevnt over får for 
lite energi på grunn av mangelfull 
tilgang til melkesyre. Vår hypotese er at 
barn med ADHD selv avhjelper for 
denne mangelen ved at de, når de er 
hyperaktive, øker produksjonen av 
melkesyre fra skjelettmuskulatur, slik at 
denne melkesyren kommer inn i 
hjernen og kompenserer for manglende 
produksjon av melkesyre i selve 
hjernen.

Vi har undersøkt hypotesen ved 
forsøk på rotter. Vi fant at det var 
betydelig flere transportører for melke-
syre i blodhjernebarrieren hos forsøks-
rotter med ADHD (altså med sympto-
mer som tilsvarer det som ligger til 
grunn for diagnosen) enn hos vanlige 
rotter. Endringen ble påvist i hippo-
campus – et område av hjernen som er 

viktig for hukommelse og læring. Dette 
tyder altså på at rotter med ADHD i 
større grad får tilgang til melkesyre fra 
utenfor hjernen enn vanlige rotter.

Så kan man spørre om rotteforsøk 
kan ha overføringsverdi til mennesker. 
Det ser sånn ut. I et forskningsprosjekt 
med 300 barn i alderen 3-18 år viste en 
nederlandsk forskningsgruppe at fysisk 
aktivitet reduserte ADHD-symptomer 
hos barna, og at virkningen ble bedre jo 
lengre behandlingen varte. Flere andre 
forskningsprosjekter har vist liknende 
resultater.

Betydningen for barn med 
ADHD
Resultatene indikerer altså at blodhjer-
nebarrierens melkesyretransportører 
blir oppregulert ved hyperaktivitet hos 
barn med ADHD. Hyperaktiviteten 
kan derfor virke som en «egenbehand-
ling», som øker tilførselen av melkesyre 
til en hjerne som ikke selv produserer 
nok melkesyre. Spørsmålet er om man 
kan øke effekten av denne mekanismen 
ved å sørge for at barna beveger seg mer 
enn det en tradisjonell skoledag tillater. 
Kanskje kan hyperaktiviteten snus fra å 
være et problem til å bli noe positivt? 
Flere forskere mener at ADHD nød-

vendigvis ikke er en sykdom men 
egenskaper som har vært til  hjelp for at 
menneskearten har overlevd. Det er 75 
prosent arvelighet ved ADHD og det er 
egne gener som koder for tilstanden. 
Gener med koding for ADHD blir ikke 
borte i en fei selv om samfunnsstruktu-
rene har endret seg dramatisk slik at vi 
krever av barna våre å være stillesittende 
det meste av tiden.

ADHD er et ytterpunkt av normal 
adferd, men diagnosen gis nå så hyppig 
at man kan regne med at det finnes én 
til to elever i hver barneskoleklasse med 
denne diagnosen. De fleste er gutter, og 
de får gjerne diagnosen på grunn av 
atferdsproblemer i skolen; de er 
«problembarn». Mange barn får altså 
ADHD- diagnosen primært fordi de 
skaper problemer i klasserommet, og 
ikke etter strenge faglige kriterier. 
Studier fra Folkehelseinstituttet viste at 
barn født i desember, medisineres 
oftere enn barn født tidligere på året.  
Det er derfor mye som tyder på at vi 
medisinerer umodenhet snarere enn 
sykdom.

Overvurdert 
behandlingsform
Mange barn har god effekt av medisi-
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ner ved ADHD. Ritalin er det klart 
mest brukte legemiddelet mot ADHD 
hos barn og unge. Vanlig dose er 
mellom 10-60 mg pr døgn. Ved 
Concerta er vanlig dose 18-54 mg per 
døgn. Dette er et sentralstimulerende 
middel som har kjemisk likhet med 
amfetamin. Strattera, Attentin og 
Elvanse kalles sentralt virkende sympa-
tomimetikum, det vil si at de har 
samme effekt som økt aktivitet i det 
sympatiske nervesystem. Tilsammen er 
dette de mest brukte legemidlene. Det 
er over 20.000 norske barn og unge 
(under 19 år) som står på disse lege-
midlene. 

Ofte skrives legemidler for å be-
handle ADHD før noe annet er prøvd. 
Det er ikke så vanskelig å forstå at man 
griper til medisiner når et barn er 
hyperaktiv, mangler impulskontroll og 
ikke evner å konsentrere seg. Men når 
man vet at bruken av ADHD-medisin 

fører til vanskeligheter med å sove og 
vanskeligheter med å få i seg nok mat, 
er det allikevel betenkelig at  antallet 
som får slik behandling for ADHD, 
har mer enn doblet seg i løpet av de 
siste ti årene. Det betyr ikke at medisi-
ner ikke skal eller bør brukes, for 
mange barn har god effekt av sine 
medisiner og bør fortsette med det. 
Allikevel støtter ikke forskningen bruk 
av medisiner i det omfanget som blir 
praktisert i dag.

Undervurdert 
behandlingsform 
Vår forskning viser hvordan vi kan 
hjelpe barn som ikke er «modne» nok 
for skolegangen. Det er god dokumen-
tasjon av effekten av fysisk aktivitet på 
ADHD-symptomer, men det er 
dessverre en undervurdert og lite 
benyttet behandlingsform. 

Fysisk aktivitet er bivirkningsfritt og 

en alternativ behandlingsform for 
ADHD. Det er også bra for barn som 
mangler rammer og grenser. Fysisk 
aktivitet bør tas i bruk i større grad enn 
det gjøres i dag.
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