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Sammanfattning 

 

 

Bakgrund: Barn diagnosticerade med 

ADHD eller att vara förälder till barn 

med ADHD kan innebära problem i 

vardagslivet, för både barn som familj. 

Problemen orsakar ofta slitningar i 

familjen och konflikt med skolpersonal. 

Koncentrationssvårigheter leder ofta till 

att det missas viktiga saker. Detta skapar 

frustration hos både barnet och 

föräldrarna. Det är viktigt att som 

psykiatrisjuksköterska ha kunskaper om 

hur familjen mår för att kunna stödja 

dem att stärka känslan av att ha kontroll 

över sitt liv. Detta för att bidra till hälsa 

och god livskvalité.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att 

beskriva familjens livskvalité när ett barn 

har en ADHD-diagnos. 

Metod: En systematisk litteraturstudie 

Resultat: Barn med ADHD och deras 

föräldrar uppvisar lägre livskvalité än 

kontrollgrupper utan ADHD. 

Konklusion: Genom tidig diagnostisering 

och rätt diagnos, kan stöd och behandling 



erbjudas till familjer.  
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Abstract Background: Children diagnosed with 

ADHD or being a parent of children with 

ADHD can result in problems in 

everyday life, for both children and 

family. The problems might cause 

friction in the family, and conflict with 

school staff. The child’s problem with 

concentrating often results in important 

things being missed. This creates 

frustration for both the child and the 

parents. It is important that psychiatric 

nurses have knowledge of how the 

family is functioning so they can support 

them to strengthen the feeling of having 

control over their lives. This is how the 

nurse can contribute to good health and 

quality of life. 

 



Aim: The aim of this study was to 

describe the family's quality of life when 

a child has ADHD diagnosis. 

Methods: A systematic literature review 

Results: Children with ADHD and their 

parents have shown lower quality of life 

than the control group without ADHD. 

Conclusion: If the diagnosis is made 

early and correct diagnosis is given can 

support be offered to families in the form 

of parent education and training. 
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Inledning 

Svårigheter att koncentrera sig, sitta still och kontrollera sina impulser är inte 

främmande för de flesta människor. Svårigheterna ökar då personen är stressad eller 

har sovit för lite. När detta får stora konsekvenser på vardagslivet kan det vara 

symtom på funktionsnedsättningen Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

(American Psychiatric Association, 2002) 

En ADHD-diagnos kan ha stor negativ inverkan på ett barns livskvalité (Danckaerts 

et al., 2010). Viktiga faktorer som påverkar livskvalité kan vara emotionella, sociala, 

fysiska och psykiska (Saharinene et al., 2014). För att uppleva livskvalité kan det för 

många människor vara viktigt att ha vänner och en god relation till sin familj (Helseth 

& Misvær, 2010). Många barn med ADHD har svårigheter att behärska de förmågor 

som krävs för socialt umgänge. Detta kan leda till konflikter med så väl vänner som 

inom familjen (ADHD-center, uå; Salmeron, 2009). Minskad livskvalité kan även 

uppstå vid mycket låg självkänsla (Helseth & Misvær, 2010), vilket inte är ovanligt 

hos barn med ADHD (Edbom, 2009). Vid låg självkänsla kan barnet utveckla ökad 

grad av ADHD-symtom (ibid). Det är främst barnets föräldrar som kan stärka barnets 

självkänsla genom att finnas som stöd för barnet (Barkly, 1995).  

Det är viktigt att som personal inom psykiatrisk vård har kunskap om vad som 

påverkar livskvalitén (Edbom, 2009; Saharinene et al., 2014). Samtidigt ingår det i 

psykiatrisjuksköterskans profession att stödja familjen att stärka känslan av att ha 

kontroll över sitt liv för att bidra till hälsa (Svensk sjuksköterskeförening & 

Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014). Det finns få studier som belyser 

hela familjens livskvalité. Det finns däremot studier som fokuserat kring barn eller 

föräldrars livskvalité (Danckaerts et al., 2010; Gomez & Forbes, 2015). Denna 

litteraturstudie hoppas kunna sammanställa dessa två områden för att beskriva 

familjens livskvalité när ett barn har en ADHD-diagnos.  
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Bakgrund 

Psykisk ohälsa ingriper så väl lindriga psykiska besvär som allvarliga former av 

psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning (Bejerot, Gardner & Humble, 2014). 

Under 2011 var fyra procent av alla pojkar i Sverige 0-17 år i kontakt med vården 

p.g.a. psykisk ohälsa eller användande av psykofarmaka. Tre procent av alla flickor 

hade kontakt av samma orsak under detta år (Socialstyrelsen, 2009; Socialstyrelsen, 

2013). Försämrad hälsa är vanligare bland personer med funktionsnedsättning, till 

exempel ADHD (Samuelsson & Nyman, 2013). I intervjuer med barn 10-18 år med 

dessa funktionsnedsättningar framgår att endast 78 procent upplever sig ha bra hälsa. 

Det kan jämföras med de som inte har dessa funktionsnedsättningar där 87 procent 

uppger sig ha upplevd bra hälsa (ibid). 

I dialog med barn och/eller barnets familj ger psykiatrisjuksköterskan stöd och 

vägledning samt möjliggör optimal delaktighet i vård och behandling (Jormfeldt & 

Svedberg, 2006; Svensk sjuksköterskeförening & Psykiatriska riksföreningen för 

sjuksköterskor, 2014). När psykiatrisjuksköterskan arbetar för att stärka patientens 

potential ökar välbefinnandet och lidandet minskar (Antonovsky, 1989; Brobeck, 

Odencrants, Bergh & Hildingh, 2013; Eriksson, 2010; SFS 2014:821). Genom rätt 

kompetens hos personal, som arbetar med barn med ADHD och deras familjer, kan 

psykosociala problem upptäckas tidigt (Wand, 2010). Tidiga insatser är något att 

sträva efter då det visat sig minska utvecklingen av ADHD-symtom för barnet 

(Edbom, 2009). Psykiatrisjuksköterskan bidrar med detta genom att identifiera och 

synliggöra behoven hos de som upplever eller riskerar psykisk ohälsa (Wand, 2010). 

Rätt stöd för barn med ADHD förhindrar att tillståndet blir funktionsnedsättande 

(Fleischmann & Fleischmann, 2012; Rosenman & Anderson, 2011; Schimmelmann & 

Schultze-Lutter, 2012; Shattell, Bartlett & Rowe, 2008; Teitelbaum, Teitelbaum, Ney, 

Fryman & Maurer, 1998) vilket kan leda till försämrad livskvalité. 

ADHD 

ADHD presenterades för första gången som diagnos i Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DMS) -IV 1994, vilket gör det till en relativt ung 

diagnos (American Psychiatric Association, 2002). Internationella studier har visat på 
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en förekomst av ADHD hos omkring 5 procent av befolkningen (Polanczyk, Silva de 

Lima, Horta, Biederman & Rohde, 2007). I Sverige beräknas 5 procent av barn i 

skolåldern uppfylla kriterierna för diagnosen ADHD (Ullebø, Posserud, Heiervang, 

Obel & Gillberg, 2012). Problematik med uppmärksamhetsstörning utan 

hyperaktivitet beräknas dock förekomma hos upp emot 10 procent av dessa barn 

(Socialstyrelsen, 2002). ADHD-diagnosen är 3-4 gånger vanligare hos pojkar än hos 

flickor (Faraone, Sergeant, Gillberg & Biederman, 2003). Detta tros bero på att 

flickor underrepresenteras i utredning för ADHD (SBU, 2005). Forskare efterlyser 

därför mer forskning på denna grupp (Kopp, Berg-Kelly & Gillberg, 2010; SBU, 

2013).  

Personer med ADHD har svårigheter att kontrollera sin impulsivitet och aktivitetsnivå 

(American Psychiatric Association, 2002). Diagnostisering av ADHD utgår ifrån en 

symtombeskrivning. Manualen för diagnostisering anger inte orsakerna bakom 

ADHD (ibid). Förklaringsmodellen som används menar att ADHD orsakas av 

medicinska förändringar i hjärnan och hereditet ses som den viktigaste faktorn 

(Ljungberg, 2011; Rivas-Juesas, de Dios, Benac-Prefaci & Colomer-Revuelta, 2016). 

För att diagnostiseras med ADHD skall svårigheterna vara icke åldersadekvata för 

personen samt ses som en funktionsnedsättning som påverkar vardagen (American 

Psychiatric Association, 2002).  

Vad betyder en ADHD-diagnos för barnet? 

Tre huvudsymtom vid ADHD är svårigheter med uppmärksamhet, hyperaktivitet och 

impulsivitet (American Psychiatric Association, 2002). Detta innebär att barnet 

upplever större svårigheter att hantera sin vardag än barn utan ADHD (ibid). Barnet 

har ofta svårigheter med förändringar och behöver tydlig struktur (Socialstyrelsen, 

2004). Om barnet placeras i en stor och orolig grupp kan detta leda till att symtomen 

på ADHD:n förstärks (ibid). Svårigheterna visar sig genom att barnet blir 

lättdistraherat och har svårt att påbörja eller avsluta uppgifter (ADHD-center, uå; 

Salmeron, 2009). Detta då förändringar som sker kan vara stressande och svåra för 

barnet att hantera (Kralik, Visentin & Van Loon, 2006). Dessa svårigheter gör att 

barnet ofta blir tillrättavisat av vuxna (ADHD-center, uå). Svårigheterna barnet 
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uppvisar leder inte sällan även till konflikter med andra barn (ADHD-center, uå; 

American Psychiatric Association, 2002).  

Studier visar på att det ofta förekommer samsjuklighet med andra psykiska problem 

hos denna patientgrupp, såsom ångest, inlärningssvårigheter samt andra 

funktionsnedsättningar (Derakhshanpoora, Khakib, Vakilic & Shahinid, 2015; Uchida, 

Spencer, Faraone & Biederman, 2015). Samsjuklighet innebär att en person har två 

eller fler psykiska störningar på samma gång (Emmelkamp & Kamphuis, 2009). Att 

ha samsjuklighet med ADHD har en negativ inverkan på livskvalitén för barnet 

(Klassen, Miller & Fine, 2004). 

Vad betyder ett barns ADHD-diagnos för familjen? 

Saknar familjen kunskap om vilka förutsättningar ett barn med ADHD-diagnos har 

och vilket stöd barnet behöver finns en risk till negativ inställning med tillsägningar 

och förmaningar (Socialstyrelsen, 2004). Barnets problematiska beteende förstärks av 

den onda cirkeln av kritik. Detta kan leda till att barnet utvecklar andra problem. 

Föräldrarnas stress ökar med barnets ADHD-symtom. Resterande familjemedlemmar 

kommer ofta i andra hand (ADHD-center, uå). Konflikter och frustration leder till 

skuldkänslor hos föräldern men kan även leda till problem i relationen då föräldern 

upplever sig otillräcklig (Wymbs, Pelham, Molina, Gnagy, Wilson & Greenhouse, 

2008).  

Familj 

Begreppet familj och vilka personer som ingår i familjen har sett olika ut historiskt 

och kulturellt (Benzein, Hagberg & Saveman 2012). Det finns olika sätt att bilda 

familj på, till exempel familjer där mor- eller farföräldrarna sörjer för barnen, men 

även ombildade familjer eller familjer med en förälder. Det finns därför ingen enkel 

förklaring av begreppet familj (ibid). I denna studie definieras ”familj” som att 

familjen själv får definiera vilka som ingår i familjen. Detta är en definition som även 

föreslås av Hedman Ahlström (2006). 
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Livskvalité 

Begreppet livskvalité ligger i nära relation till hälsa (Jormfeldt, 2006). Livskvalité kan 

även beskrivas som att må bra, att ta hand om sig själv och vara nöjd med livet 

(Helseth & Misvær, 2010). Livskvalité kan vara att ha en allmänt positiv attityd (ibid). 

Antonovsky (1989) beskriver att människan bör sträva efter balans i livet. Balansen 

nås genom att individen har insikt om att livet består av två poler som är hälsa och 

sjukdom. Människan har alltid inslag av båda polerna, inte endast en (ibid). 

God balans i livet kan ses som livskvalité (Edbom, 2009). I denna studie ses 

livskvalité ur ett brett perspektiv och innefattar så väl välbefinnande som socialt 

samspel, psykosocial hälsa samt känslan av att må bra. 

Teoretisk referensram 

Känsla Av SAMmanhang (KASAM) är ett begrepp myntat av Aaron Antonovsky 

(Antonovsky, 1998). Antonovsky menar att KASAM är svaret på den salutogena 

frågeställningen, vad ger hälsa. Salutogenes är grekiska och betyder hälsans ursprung. 

Det salutogena perspektivet fokuserar på faktorer som leder till bibehållen hälsa till 

skillnad från det patogena som fokuserar på vad som orsakar sjukdom. Enligt 

Antonovsky är det graden av KASAM som ligger till grund för hur mycket hälsa en 

person upplever sig ha (ibid). 

KASAM är en förutsättning för det salutogena perspektivet (Antonovsky, 1998). 

Utifrån KASAM ses inte kriser eller konflikter enbart som negativt utan som en 

möjlighet att utveckla sig som människa (ibid). Överförs Antonovskys syn på hälsa på 

synen av ADHD kan ADHD ses som en tillgång, istället för en funktionsnedsättning 

(Edblom, 2009). Om ett barn ges rätta förutsättningar till att bli individer med gott 

självförtroende och inte se ADHD som ett problem kan detta istället användas som en 

drivkraft (ibid). 

Arbetar specialistsjuksköterskan utifrån Antonovskys teori KASAM gynnar det 

barnet med ADHD samt barnets familj (Edbom, 2009). Genom att se barnet med 

ADHD utifrån mognad och utvecklingsnivå, istället för barnets kronologiska ålder 

stärks barnet och risken för stigmatisering minskar. Fokuseras arbetet på vad som 
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fungerar istället för vad som inte fungerar skulle detta stärka barnet och öka barnets 

självkänsla (ibid). Edbom (2009) visar i sin forskning att ges barnet en bra självkänsla 

och får, som Antonovsky (1989) beskriver ”känslan av sammanhang”, KASAM, 

minskar ADHD-symtomen avsevärt. Genom att barnet får en känsla av sammanhang 

bidrar detta till ökad självkänsla och på så sätt ökar barnets livskvalité (Edbom, 2009). 

Problemformulering  

Barnets symtom av ADHD är minskad impulskontroll och svårighet med 

koncentrationen. Detta kan leda till konflikter i familjen och försämrad livskvalité. 

Genom att sammanställa den kunskap som finns om barn och föräldrars livskvalité 

kan psykiatrisjuksköterskan få ökad kunskap som leder till ökad uppmärksamhet på 

familjens livskvalité vilket kan ge förutsättningar till att de erbjuds mer stöd och 

erhålla ökad livskvalité. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva familjens livskvalité när ett barn har en 

ADHD-diagnos. 

Metod 

Design 

Denna studie har genomförts som en systematisk litteraturstudie där forskningen inom 

ett område sammanfattas till ett resultat som sedan diskuteras. En systematisk 

litteraturstudie är en kritisk sammanfattning av forskning på ett specifikt område 

(Polit & Beck, 2014). 

Urval 

För att aktuell forskning skulle framkomma vid sökningarna har endast artiklar som 

publicerats år 2010-2015 använts. Begränsningarna som använts vid sökningarna har 

varit att artiklarna skall vara peer reviewed och att abstract skall finnas tillgängligt. 
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Artiklarna ska även vara publicerade på engelska. Inklusionskriterier för denna studie 

var barn i ålder 0-17 år. Forskningen skulle belysa livskvalitén hos dessa barn eller 

deras föräldrar, där barnet har en ADHD-diagnos. 

Exklusionskriterier som användes var forskning som jämförde ADHD med annan 

problematik eller diagnos, studerade vuxna med ADHD, litteraturstudier, utvärderade 

effekt på farmakologisk behandling utan att mäta livskvalitén, enbart fokuserade på 

symtom av ADHD eller kartläggning av kostnader vid ADHD. 

Datainsamling 

Databaserna 

För att identifiera artiklar som stämmer överens med studiens syfte har sökningar i 

databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO gjorts. En systematisk litteratursökning 

bör göras i fler än en databas, detta för att täcka in så mycket litteratur som möjligt 

och undvika publiceringsbias (Willman, Stoltz & Bahtsevanis, 2011). För att täcka 

upp området har därför sökningar gjorts i tre olika databaser. Databasen Cinahl är 

inriktad mot omvårdnadsforskning (Willman et al., 2011). Databasen PubMed 

omfattar nästan 95 procent av den medicinska forskningen samt 

omvårdnadstidskrifter. PsycINFO är inriktad mot psykiatrisk forskning (ibid). Då de 

tre databaserna tillsammans kan tänkas täcka upp den aktuella forskningen inom 

omvårdnad samt medicin och psykiatri täcker de troligen in det tänkta området för 

denna studie. 

Sökorden 

Sökning på samtliga sökord gjordes i Swedish Medical Subject Headings (MeSH). 

Denna sökning gjordes via Karolinska institutets hemsida (Karolinska institutet 2016). 

Anledningen till denna sökning var att säkerställa att litteratursökningen täckte upp 

det tänkta området. Detta är ett tillvägagångssätt som föreslås av Polit och Beck (2014) 

samt Willman et al. (2011).  

De sökord som använts var: ”ADHD”, ”Attention Deficit Disorder with 

Hyperactivity”, ”Child and Adolescent”, ”Quality of life” och ”Family” i olika 
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kombinationer. Samtliga sökord användes vid sökningar i de tre valda databaserna, se 

Tabell 1, bilaga A, Sökordsöversikt. 

I databasen Cinahl har en sökning på samtliga sökord gjorts gentemot ”Cinahl 

headings”, vilket rekommenderas av Willman et al. (2011), för att sökningen skall bli 

korrekt gjord. Vid sökningen framkom ämnesorden ”ADHD” samt ”Attention Deficit 

Disorder with Hyperactivity”. Dock framkom inga andra ämnesord som skulle kunna 

användas som synonym till ”Quality of life”, ”Child and Adolescent” eller ”Family”.  

Sökningarna 

Cinahl 

Sökningen 1 gjordes i Cinahl. Denna sökning gav ett resultat på 13 artiklar, se Tabell 

2 bilaga B Sökhistorik för sökord och begränsningar. Samtliga artiklars titel och 

abstract lästes. Efter denna genomgång exkluderades sju av de 13 artiklarna. Orsaken 

till exkludering var att artiklarna var medicinskt inriktade, fokuserade på vuxna eller 

annan problematik än ADHD. Efter genomgång av inklusions- och exklusionskriterier 

återstod då sex artiklar som svarade gentemot denna studies syfte. 

Sökning 2 i Cinahl gav ett sökresultat på tio artiklar, se Tabell 2 bilaga B för sökord 

och begränsningar. Av dessa lästes samtliga titlar och abstract. Efter denna 

genomgång exkluderades fem av de tio artiklarna. Orsaken till exkludering var att 

artiklarna enbart handlade om medicinering vid ADHD, fokuserad på vuxna med 

ADHD eller annan problematik än ADHD. Efter genomgång av inklusions- och 

exklusionskriterier återstod då fem artiklar som svarade gentemot denna studies syfte. 

Samtliga av dessa fem artiklar framkom vid tidigare sökning i Cinahl. 

Sökning 3 i Cinahl gav ett sökresultat på åtta artiklar, se Tabell 2 bilaga B för sökord 

och begränsningar. Efter genomläsning av artiklarnas titel och abstract exkluderades 

två artiklar. Orsaken till att artiklarna exkluderades var att de fokuserade på annan 

problematik än ADHD. Sex av artiklarna svarade till denna studies syfte. Fem artiklar 

hade förekomit vid tidigare sökning. 
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PubMed 

Sökning 4 gjordes i PubMed och gav ett resultat på 44 artiklar, se Tabell 1 bilaga B 

för sökord och begränsningar. Efter en första genomläsning av titel lästes 38 abstract. 

Efter genomläsning av abstract exkluderades 14 av de 38 artiklarna. Artiklarna 

exkluderades då de inte handlade om ADHD, fokuserade på medicinsk behandling 

eller handlade om att utvecklina skalor. Exkluderades gjorde även litteraturstudier. 

Efter denna utsållning återstod 24 artiklar. Efter en genomläsning av artiklarna i 

fulltext exkluderades ytterligare 16 artiklar. Orsaken till exkludering var att artiklarna 

fokuserade på att beskriva symtom på eller medicinering vid ADHD. Exkluderades 

gjorde även artiklar som ej handlade om ADHD eller fokuserade på 

samhällskostnader vid ADHD. Sökningen i PubMed resulterade, efter exklusion, i åtta 

artiklar som svarade till denna studies syfte. Av de åtta artiklarna som kom att ingå i 

denna studies resultat hade tre redan framkommit vid tidigare sökningar. 

Sökning 5 i PubMed gav ett sökresultat på 32 träffar, se Tabell 2 bilaga B för sökord 

och begränsningar. Av de 32 artiklarna som framkom vid sökningen lästes 21 abstract. 

Av dessa 21 artiklar exkluderades 15 artiklar. De exkluderade artiklarna var inriktade 

mot medicinering eller följsamhet till medicinering vid ADHD. Exkluderades gjorde 

även artiklar som fokuserade på annan problematik än ADHD eller på kostnader vid 

ADHD. Efter denna exkludering lästes de kvarvarande i sin helhet. Ingen av de 

kvarvarande artiklarna exkluderades. Av de artiklarna som inkluderades utefter denna 

studie hade samtliga sex framkommit vid tidigare sökningar.  

Sökning 6 i PubMed gav ett resultat på 36 artiklar, se Tabell 2 bilaga B för sökord och 

begränsningar. Samtliga titlar och abstract lästes. Efter genomläsning av abstract 

exkluderades 29 artiklar. Orsaken till att artiklar exkluderades var att de fokuserade på 

annan problematik än ADHD eller riktade sig till vuxna med ADHD. Artiklar 

exkluderades då de enbart handlade om medicinering vid ADHD eller handlade om 

att utveckla ett mätningsinstrument. Även litteraturstudier exkluderades. Denna 

sökning resulterade i att sju artiklar inkluderades. Av dessa sju var sex dubbletter 

ifrån tidigare sökningar. 
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PsycINFO 

Sökning 7 gjordes i PsycINFO och gav ett resultat på 91 artiklar, se Tabell 2 bilaga B 

för sökord och begränsningar. Efter genomläsning av titel på samtliga artiklar lästes 

77 abstract. Orsaken till att artiklar exkluderades var att de handlade om medicinering 

vid ADHD eller vuxna med ADHD. Exkluderades gjorde även artiklar som 

fokuserade på annan problematik än ADHD, eller de som handlade om att utveckla 

eller testa bedömningsinstrument. Exkluderades gjorde även artiklar som fokuserade 

på minnesträning av olika slag. Av de återstående nio artiklarna hade sju framkommit 

vid tidigare sökningar. Detta betydde att denna sökning gav två nya artiklar. 

Sökning 8 gjordes i PsycINFO vilket resulterade i 99 träffar, efter sökorden och 

begränsningarna, se Tabell 2 bilaga B. Efter genomläsning av titel på artiklarna valdes 

56 artiklar ut. Abstracten av de 56 artiklarna lästes. Efter denna genomläsning 

exkluderades 47 av artiklarna. Exkluderades gjorde de artiklar som fokuserade på 

annan problematik än ADHD eller forskning på bedömningsinstrument. Orsak till 

exkludering var även fokus på medicinering av ADHD eller då studierna fokuserade 

på vuxna med ADHD. Exkluderades gjorde även de artiklar som handlade om att 

förklara ADHD. Till sist exkluderades även litteraturstudier. Efter en första 

genomläsning återstod då nio artiklar. Samtliga av dessa nio artiklar hade 

framkommit vid tidigare sökningar. 

Sökning 9 i PsykINFO, för sökord och begränsningar se Tabell 2 bilaga B, gav 41 

träffar. Av dessa 41 artiklar lästes 36 abstract. Efter genomläsningen av abstract 

exkluderades 29 artiklar. De exkluderade artiklarna fokuserade på vuxna eller 

handlade om annan problematik än ADHD. Exkluderades gjorde även litteraturstudier 

samt de som handlade om att utveckla eller testa bedömningsinstrument. Denna 

sökning resulterade sju artiklar. Av dessa sju var samtliga dubbletter ifrån tidigare 

sökningar. 

Sammanlagt har sökningarna, i Cinahl, PubMed och PsycINFO, resulterat i 15 

enskilda artiklar, se Tabell 2 bilaga B. 

Databearbetning 

De artiklar som överensstämde med studiens syfte, inklusions- och exklusionskriterier 
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har granskats enligt ”Mall för granskning av relevans” ifrån SBU (2010). En 

granskning med granskningsmall görs för att säkra den vetenskapliga kvalitén på de 

artiklar som används i studier (Willman et al., 2011). De inkluderade artiklarna 

uppfyllde kriterierna gällande relevans. Två av de inkluderade artiklarna hade ett lågt 

deltagarantal. Dock ansågs de vara utförda på ett systematiskt och relevant sätt att det 

trots denna brist inkluderades i denna studie. En artikel exkluderades då den hade 

brister i kvalité. Den exkluderade artikeln hade få deltagare och de få deltagarna 

svarade inte på alla frågor som ställdes. Efter detta var det 14 artiklar som utgör denna 

studies resultat. 

Att analysera data innebär att organisera och syntetisera den så att syftet med studien 

kan besvaras (Polit & Beck, 2014). För att organisera och syntetisera den data som 

används i denna studie har artikelmatriser använts, se bilaga C Artikelöversikt. 

Artikelmatriser kan användas för att underlättar att tolkning och sammanställning sker 

på ett systematiskt, konsekvent och opartiskt sätt (Polit & Beck, 2014; Willman et al., 

2011). Artiklarnas resultat har analyserats efter kategorierna ´”Barns livskvalité” 

och ”Föräldrars livskvalité”. Båda författarna har läst igenom och analyserat samtliga 

artiklar och resultaten har sedan vägts samman. Där efter har resultaten beskrivits i 

artikelmatriser, se Bilaga C.  

Forskningsetiska överväganden 

I de studier som används i denna litteraturstudie är deltagarna barn under 18 år. 

Barnets vårdnadshavare ska tillfrågas och godkänna deltagandet innan barnet kan 

delta i en studie. Forskaren skall inte bara ta hänsyn till barnets ålder utan även dess 

utvecklingsnivå (Sandman & Kjellström, 2013). I vissa av de studier som ingår i 

denna litteraturstudie är både barnen och föräldrarna deltagare. Med detta förutsätter 

vi att föräldrarna även godkänt barnens deltagande i forskningen. Det finns risk att de 

frågor som ställs i frågeformulären väcker obehagliga känslor hos barnet. Det är en av 

orsakerna att föräldrar till barn som är med i studier godkänner barnets deltagande. 

Föräldrarna kan då vara uppmärksamma om barnet har frågor eller påverkats negativt 

av sitt deltagande. 

World Medical Association (WMA, 2013) beskriver att författare och forskare har en 
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skyldighet att göra forskningsresultat offentligt. Det står även beskrivet att den 

forskning som omfattar människor skall vara tillgängligt för allmänheten. Forskarna 

ansvarar för fullständighet och riktigheten i sitt arbete. Riktlinjer för etisk 

rapportering skall följas av alla parter. Resultat så väl positivt som negativt måste 

publiceras eller på annat sätt göras tillgängligt för allmänheten. Det är även viktigt att 

eventuella oklarheter framgår på ett tydligt sätt. Uppfylls inte forskningen enligt dessa 

principer skall de enligt reglerna i deklarationen ej tillåtas publiceras (ibid).  

Det finns risk att denna studies resultat kan komma att framställa familjer som har ett 

barn med ADHD-diagnos på ett negativt sätt. Detta kan leda till att dessa familjer 

upplever sig stigmatiserade. Detta är en risk som bör påtalas.  

Resultat 

Denna litteraturstudie bygger på 14 artiklars resultat. Samtliga av dessa artiklar hade 

en kvantitativ ansats. Artiklarna byggde sitt resultat på olika frågeformulär vilka barn 

med ADHD, deras föräldrar eller både barnet och föräldrarna svarat på.  

Resultatet i denna litteraturstudie beskriver området livskvalité hos barn och föräldrar 

och är uppdelat på Barnens livskvalité och Föräldrarnas livskvalité. 

Barnens livskvalité 

Barn med ADHD har uppvisat lägre allmänt välbefinnande än kontrollgrupper utan 

ADHD (Becker, Roessner, Breuer, Döpfner & Rothenberger, 2011; Kandemir, Kiliç, 

Ekinci & Yüce, 2013; Rothenberger, Becker, Breuer & Döpfner, 2011; van der Kolk, 

Bouwmans, Schawo, Buitelaar, van Agthoven & Hakkaart-van Roijen, 2014; 

Wehmeier et al., 2011). Barnen har även uppvisat en försämrad psykosocial hälsa i 

jämförelse med kontrollgrupper (Kandemir et al., 2013).  

En studie med syfte att granska barn med ADHD och deras föräldrars syn på 

framtiden visade att barnen generellt såg optimistiskt på sin framtid (Sciberras, Efron 

och Iser, 2011a ). Studien granskade även föräldrarnas upplevelse av barnets 

livskvalité och hur barnen själva upplevde sin livskvalité. Det visade sig då att 

föräldrarna skattade barnens livskvalité signifikant lägre än vad barnen själva gjorde 
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(ibid). 

Barnets sociala kompetens och självbild tycks påverka hur barnet upplever sin 

livskvalité (Dogun, Savaşer & Yazgan, 2011; Schei, Nøvik, Tomsen, Indreadvik & 

Jozefiak, 2015). Även graden av uppförandestörning påverkar upplevelsen av 

livskvalité. Desto mer uttalad uppförandestörning desto lägre upplever barnet själv sin 

livskvalité (Becker et al., 2001; Schei et al., 2015). Dock verkar inte svårighetsgraden 

av hyperaktivitet och ouppmärksamhet påverka barnets upplevda välbefinnande 

(Becker et al., 2011). 

Många studier visar på att de med ADHD och samsjuklighet av annan psykiatrisk 

sjukdom även har ett försämrat välbefinnande (Becker et al., 2011; Kandemir et al., 

2013; Mulraney et al., 2015; Wehmeier et al., 2011). Upp emot en tredjedel av de 

barn som hade en ADHD-diagnos har även en ångest-diagnos (Classi, Milton, Ward, 

Sarsour & Johnston, 2012). Det är även vanligt att barnet har samsjuklighet med 

depression eller fobi. De barn som har fler diagnoser än bara ADHD har större 

benägenhet att besöka hälso- och sjukvården. De besöker även akuten fler gånger än 

de utan diagnos eller med bara ADHD-diagnos (ibid). 

När ett syskon har en ADHD-diagnos påverkas barnets livskvalité till det sämre (van 

der Kolk et al., 2014). Även familjens sammanhållning tycks ha en inverkan på 

livskvalitén hos barnet (Schei et al., 2015) 

De barn som har en ADHD-diagnos har generellt högre skolfrånvaro, än barn utan 

diagnosen. Barn med ADHD visar även på lägre studieresultat i skolan 

(Banaschewski et al., 2013; Classi et al., 2012; Kandemir et al., 2013) och löper ökad 

risk att engagera sig i mobbning (Mulraney et al., 2015). En trolig förklaring till detta 

kan vara den bristande självkontrollen hos barnet med ADHD (ibid). 

Studier har visat på förbättring av så väl livskvaliteten som minskad depressivitet och 

minskad stressnivå hos barnen efter påbörjad medicinering (Becker et al., 2011; 

Guerro-Pradoa, Mardomingo-Sanzb, Ortiz-Guerrac, García-Garcíad & Soler-Lópe, 

2014; Kim, Kim, Chang, Kim, Cho & Hwang, 2014; Rothenberger et al., 2011). 

Största effekterna på förbättrad livskvalité kan ses om barnet inte tidigare tagit några 

mediciner för sina ADHD-symtom (Rothenberger et al., 2011). 
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I en studie av Sciberras, Fulton, Efron, Oberklaid, och Hiscock (2011b) fick barnen 

stöd att lära sig sömnrutiner för normalt sömnmönster, sängtider, sömnhygien. Efter 

att barnen fått förbättrade sömnmönster upplevde barnen förbättrad psykosocial 

livskvalitet och bättre vardagsfunktionalitet (ibid). 

Familjesituationen har visat sig påverka barnets ADHD-symtom (Heckel, Clarke, 

Barry, McCarthy & Selikowitz. 2013). Att bo i styvfamilj kan vara förknippat med 

högre grad av ADHD-symtom och bristande social förmåga hos barnet med ADHD. 

Större svårigheter kan även ses hos de barn med ADHD som bodde i styvfamilj 

jämfört med de som endast bodde med sin mamma (ibid). 

Föräldrarnas livskvalité 

Föräldrar till barn med ADHD har uppvisat lägre allmänt välbefinnande än 

kontrollgrupper där barnet inte har ADHD (Becker et al., 2011; Kandemir et al., 2013; 

Rothenberger et al., 2011; van der Kolk et al., 2014; Wehmeier et al., 2011). Föräldrar 

har även uppvisat en försämrad psykosocial hälsa i jämförelse med kontrollgrupper 

(Kandemir et al., 2013). Föräldrarna hade oftare smärtproblematik, mindre livsenergi 

samt deras psykiska hälsa var sämre än hos föräldrar till barn utan ADHD (Kandemir 

et al., 2013; Mulraney et al., 2015). Det har visat sig att om barnet även har 

samsjuklighet återfinns ett ytterligare försämrat välbefinnande hos barnens föräldrar 

(Mulraney et al., 2015). 

Studier har visat på förbättring av så väl livskvaliteten som minskad depressivitet och 

minskad stressnivå hos föräldrar efter att barnen påbörjat medicinering (Becker et al., 

2011; Guerro-Pradoa et al., 2014; Kim et al., 2014; Rothenberger et al., 2011). När 

barnen fick stöd med sömnrutiner fanns en vinst för föräldrarna i form av minskad 

ångest (Sciberras et al., 2011b). Största effekterna på förbättrad livskvalité för 

föräldrarna kan ses om barnet inte tidigare tagit några mediciner för sina ADHD-

symtom (Rothenberger et al., 2011).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Flertalet av artiklarna som ingår i studiens resultatdel är skrivna av samma forskare. 

Att samma forskares resultat förkommer flera gånger i denna studie skulle kunna leda 

till att resultatet blir styrt av ett fåtal forskare. Detta kan påverka hur generaliserbart 

denna litteraturstudies resultat är. Anledningen till att samma forskare återkommer i 

ett flertal artiklar är troligen att området livskvalité vid ADHD är ett så pass nytt 

forskningsområde med få publicerade studier. En annan trolig förklaring är att endast 

ett fåtal forskare har ägnat sig åt att forska på detta. En annan orsak kan vara att 

sökningarna i denna studie har varit för begränsade och därmed endast matchat vissa 

forskares nyckelord. Det skulle även kunna tyda på att denna studies sökningar ringat 

in det tänkta området vilket skulle innebära att studiens reliabilitet är hög.  

I denna litteratur studie har endast forskning som fokuserat på att mäta livskvalitén 

hos barn eller föräldrar till barn med ADHD inkluderats. Detta gör att denna 

litteraturstudie troligen har hög validitet. Då analysen gjorts genom att artiklarnas 

resultat kategorierna efter ”Barns livskvalité” och ”Föräldrars livskvalité” stärker 

även analysen denna litteraturstudies validitet. 

Författare till litteraturstudier skall sträva efter att söka igenom så många databaser 

som möjligt under de givna förutsättningarna för projektet (Willman et al., 2011). 

Därmed valdes till denna studie att använda två av de största databaserna för 

medicinsk och omvårdnads forskning, Cinahl och PubMed, samt den mer 

ämnesspecifika databasen PsycINFO.  

Randomiserade studiers resultat och generaliserbarhet kan påverkas av stränga 

urvalsprocesser (Willman et al., 2011). Studier som ingår i denna litteraturstudie har 

haft en urvalsprocess där de inkluderat alla, efter urvalskriterier, vid en specifik klinik. 

De flesta har ett stort antal deltagare, Rothenberger et al. (2011) har 822 deltagare och 

Classi et al. (2012) 5896 deltagare i sin studie. Detta gör att denna studies resultat 

ändå kan anses generaliserbart och inte påverkas negativt av få deltagare.  
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Artiklarna som används i denna studies resultat kommer från olika delar av världen. 

Det ingår artiklar skrivna i så väl England som Turkiet, Australien, Spanien och 

Korea. Trots att studierna gjordes på olika platser i världen är resultaten samstämmiga. 

Detta gör att denna studies resultat bör vara generaliserbart. Dock är alla dessa länder 

industri-länder vilket möjligen gör resultatet icke generaliserbart för 

utvecklingsländer. Att de artiklarna som granskats kommer ifrån olika delar av 

världen bedöms ej påverka denna studies resultat. Detta då denna litteraturstudies 

syfte är att belysa familjens livskvalité och inte hur familjers olika kulturer skulle 

kunna påverka livskvalitén. 

Denna studie hade för avseende att studera barn under 18 år. Då vissa studier har satt 

sina inklusionskriterier till t.ex. 6-18 åringar har de inkluderats. Frågan är om de har 

inkluderat 18-åringar i sin studie, vilka i Sverige räknas som vuxna eller om de satt 

gränsen vid arton år och då uttryckt detta på ett oklart sätt.  

De artiklar som används i denna studie är uteslutande kvantitativa, detta då livskvalité 

vanligen mäts genom frågeformulär. För att kvalitativ forskning skulle ingå i denna 

studies resultat skulle troligen syftet fått omformulerats. Om vi istället skulle valt att 

titta på barnet och familjens upplevelse av livskvalité skulle troligen resultatet 

innehållit betydligt mer kvalitativ forskning 

Resultatdiskussion 

Resultatet av denna studie visar att ett barns ADHD-diagnos påverkar barnets och 

barnets föräldrar livskvalité negativt. Faktorer som påverkar barnets livskvalité 

påverkas av barnets sociala kompetens och självbild (Schei et al., 2015; Dogun et al., 

2011). Detta styrks av Helseth och Misvær (2010) som menar att minskad livskvalité 

hos barn med ADHD uppstår av låg självkänsla. Föräldrar som har barn med ADHD-

diagnos upplever ofta avsaknad av livsenergi och otillräcklighetskänslor än föräldrar 

till barn utan denna diagnos. Avsaknaden av energi och känslan av att inte räcka till 

leder till konflikter i familjen samt relationsproblem mellan föräldrarna (Saharinene et 

al., 2014). Detta är viktigt att belysa då studier visar att familjens sammanhållning har 

en inverkan på livskvalitén hos barnet (Schei et al., 2015). Barnets sociala kompetens 

har stor inverkan på livskvalitén. Avsaknaden av denna kompetens leder till 
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försämring av självkänsla och livskvalitet. Fokuseras behandlingen till att motverka 

barnets låga självkänsla minskar den negativa påverkan som barnets ADHD-symtom 

kan ha på familjen (Becker et al., 2011). Låg självkänsla innebär en risk för att barnet 

utvecklar ökade ADHD-symtom (Edbom, 2009). Barn med ADHD-diagnos har 

svårare att hantera krav och bemöter oftare föräldrarnas uppmaningar/förmaningar 

med protest än barn utan ADHD. Barnet upplevs inte lyssna eller respektera de krav 

föräldrarna ställer och reagera med ilska och känsloutbrott. Avsaknaden på positiv 

feedback till barnet genererar i ökade ADHD-symtom för ett barn med ADHD-

diagnos (Edbom, 2009). 

Ges barnet med ADHD-diagnos möjlighet till KASAM får barnet ökad självkänsla.  

Då hanterar barnet stress bättre än de barnen med ADHD-diagnos. 

Psykiatrisjuksköterskan bidrar med att stärka barnets självkänsla genom att arbeta 

med barnets styrkor istället för de svårigheter barnet har. Detta görs genom att 

psykiatrisjuksköterskan arbetar efter det salutogena perspektivet och värnar om det 

friska (Klassen et al., 2004). Föräldrarna stärker barnets självkänsla genom att finnas 

som stöd när barnet har behov för detta, genom att stärka barnet leder det till mindre 

ADHD-symtom (Barkly, 1995), se figur 1 positiv spiral. 

Föräldrar till barn med ADHD skattar sina barns livskvalité signifikant lägre än vad 

barnen själva gjorde (Sciberras et al., 2011a). Föräldrarnas och barnets skillnad i 

skattning tros bero på att föräldrarna har större oro för sina barns framtid på grund av 

barnets ADHD än barnet själv har. Det kan även tyda på att föräldrarna ser ADHD-

diagnosen som ett större hinder i barnets liv än vad barnet själv upplever. Det är 

viktigt att som psykiatrisjuksköterska stärka och lyfta familjen samt framhäva de 

positiva kvalitéer barnet och familjen har och inte se enbart till familjens och barnets 

brister.  

Föräldrarnas psykiska hälsa påverkas av om deras barn har ADHD-diagnos genom att 

föräldrarna har svårt att ta sig tid att möta sina egna behov då barnets behov tar både 

tid och energi (Klassen et al., 2004). Barn med mycket symtom av sin ADHD 

påverkar moderns stressnivå negativt, moderns allmänna mående försämras och i sin 

tur orsakar fler konflikter i familjen (Kendall et al., 2005). 

De studier som granskats i aktuell litteraturstudie har visat på att barn med ADHD 
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påverkas negativt av förändringar och får mer symtom av sin ADHD då de hanterar 

stress sämre än barn utan ADHD. Forskningen ses som eniga att orsaken till ADHD 

är en blandning av både arv och miljö. Herediteten ses som den största orsaken men 

miljön spelar dock roll för intensiteten av ADHD-symtomen. Slutsatsen som dragits i 

denna studie var att då ett barn har mindre symtom av sin ADHD kan en stabil miljö 

göra att barnet inte är i behov av insatser av vården. Lika väl skulle samma barn 

utsättas för större förändringar i sin miljö kunna utveckla mer ADHD-symtom. 

Minskad livskvalité för barn med ADHD kan uppstå vid problem i hemmet (Helseth 

& Misvær, 2010).  

Ogynnsamma familjeförhållanden utvecklar inte ADHD-diagnos (Socialstyrelsen, 

2002). Slutsatsen som dragits av denna studies resultat är att både arv och miljö är 

beroende av varandra och påverkar utvecklingen av ADHD-symtom. Därför är det av 

största vikt att psykiatrisjuksköterskan inte enbart ser arv som enda orsaken till 

ADHD-diagnos utan arbetar för att minska utvecklingen av ADHD-symtom genom 

den miljö barnet vistas i. I familjer där föräldrar separerat har barnet ofta mer symtom 

av sin ADHD (Heckel et al., 2013). Därför är det viktigt att psykiatrisjuksköterskan är 

uppmärksam över att barn men ADHD- diagnos hanterar förändringar sämre än barn 

som inte har ADHD på grund av barnets förmåga att hantera stress. Ges barnet 

möjlighet till förmåga att hantera sin stress påverkar detta barnets och familjens 

livskvalité positivt. Detta sker till exempel genom att barnet får en positiv självbild 

och social kompetens (Dogun et al. 2011; Helseth & Misvær, 2010; Schei et al., 2015). 

Då oroas inte barnet för att ständigt misslyckas. De familjer till barn med ADHD-

diagnos som i ett tidigt stadium söker till BUP erbjuds stöd. Detta stöd kan bestå av 

utbildning i föräldrastrategier där föräldrarna på nya sätt att lär sig ställa rimliga krav 

och hantera konflikter utifrån barnets funktion och mognad (Wand, 2010). I dialog 

med barn och/eller barnets familj ges psykiatrisjuksköterskan möjlighet att samla 

information om familjens behov och kan därefter erbjuda stöd och vägledning samt 

möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling (Jormfeldt & Svedberg, 2006; 

Svensk sjuksköterskeförening & Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014).  

Tidig diagnostisering resultera i ett minskat lidande och på så sätt en 

samhällsekonomisk vinst (SBU, 2013; Socialstyrelsen, 2012). Likt resultatet ur denna 



19 

litteraturstudie visar Danckaerts et al. (2010) i sin litteraturstudie en stor negativ 

påverkan på familjens livskvalité när ett barn har en ADHD-diagnos. Desto svårare 

symtom på ADHD barnet har desto större är inverkan på livskvalité för hela familjen 

(ibid). Sjukvårdspersonal kan stödja barnet genom att ge barnet kunskap om vad som 

ger ökade symtom (Saharinene et al., 2014; Edbom, 2009).  

Genom att psykiatrisjuksköterskan värnar om barnets potential samt stödjer barnets 

autonomi ökar välbefinnandet och lidandet minskar (Antonovsky, 1989; Brobeck et 

al., 2013; Eriksson, 2010; SFS 2014:821). En stärkt självkänsla minskar risken för att 

barnets ADHD-symtom att utvecklas (Edbom, 2009). Erbjuds rätt stöd för barn med 

ADHD minskar risken att barnets symtom blir långvarigt och handikappande 

(Fleischmann & Fleischmann, 2012; Rosenman & Anderson, 2011; Schimmelmann & 

Schultze-Lutter, 2012; Shattell et al., 2008; Socialstyrelsen, 2014; Teitelbaum et al., 

1998). 

Figur 1. 

Den positiva spiralen. 

 

Konklusion och implikation 

Denna studie visar på att barn med ADHD-diagnos har en påverkad livskvalité till 
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följd av diagnosen. Denna negativa påverkan på livskvalitén präglar även hela 

familjen. Detta är en viktig kunskap för psykiatrisjuksköterskan att ha kännedom om 

vid arbetet med barn och dennes föräldrar samt när omvårdnadsinsatser planeras. 

Förslag till fortsatt forskning är att identifiera vilka faktorer som påverkar barnet och 

familjens livskvalité och på så sätt ge fördjupade kunskaper i ämnet.  

Då deltagarna i studierna till största delen består av pojkar, skulle mer forskning på 

flickornas livskvalité vara önskvärd. 
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Disorder with 
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Engelska 

99 
56 9 9 *0 

24/2-

16 
3 

Cinahl 

”Attention Deficit Disorder with 

Hyperactivity” and ”Quality of life” 

and ”Family” 

/ Peer Reviewed, 2010-15, Abstract 
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Artikelöversikt  

Artikel 1 

Referens Becker, A., Roessner, V., Breuer, D., Döpfner, M., & Rothenberger, A. (2011). 

Relationship between quality of life and psychopathological profile: data from an 

observational study in children with ADHD. European Child Adolescens Psychiatry, 20, 

267–275. DOI 10.1007/s00787-011-0204-2 

Land  
Databas 

Tyskland 

Cinahl, PubMed, PsycINFO 

Syfte Syftet var att på detaljerad nivå titta på sambanden mellan psykoterapi samt både 

föräldrars och barns livskvalité vid ADHD 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ Observationsstudie 

N=721 

Ålder 6-17år 

131 exkluderades pga ofullständig data 
Slutsats 
 
 
 

 

Barn 

Psykiatrisk samsjuklighet vanligt vid ADHD. Samsjuklighet påverkar barnet livskvalité 

negativt. Barn och ungdomar med ADHD har uppvisat lägre allmänt välbefinnande än 

kontrollgrupper utan ADHD. 

Barn med ADHD har ett försämrat välbefinnande oberoende av svårighetsgraden av 

hyperaktivitet och ouppmärksamhet. Vid uppvisad uppförandestörning kan dock 

ytterligare försämring av livskvalitet ses. Dock verkar inte svårighetsgraden av 

kärnsymtomen påverka livskvalitet något nämnvärt. 

Efter påbörjad farmakologisk behandling kunde en förbättring i barnens livskvalité ses. 

 

Föräldrar 
Barnets samsjuklighet påverkar föräldrarnas livskvalité negativt. 

Barnens föräldrar har uppvisat lägre allmänt välbefinnande än kontrollgrupper utan 

ADHD. 

Efter att barnet påbörjad farmakologisk behandling kunde en förbättring i livskvalité ses 

hos föräldrarna 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Relevant 
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Artikel 2 

Referens Classi, P., Milton, D., Ward, S., Sarsour, K., & Johnston, J. (2012). Social and 

emotional difficulties in children with ADHD and the impact on school attendance and 

healtcare utilization. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 6(33). 

Land  
Databas 

USA 

Cinahl, PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka hur de sociala och emotionella svårigheterna med ADHD 

påverkar barnens närvaro i skolan samt hur hälso- och sjukvårdssystemet nyttjas av 

dessa barn. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

RCT 

Frågeformulär till föräldrar vars barn varit med i tidigare studie om ADHD, år 2007.  
Frågeformulär med frågor om: 

demografi, hälsa, hälso- och sjukvårdsbehandling, skolnärvaro. 

Frågor om social och emotionell status ställdes genom förkortat ”Strengths and 

Difficulties Questionnaire ” (SDQ) om 

depression, ångest och fobier. 
N= 5896, 432=ADHD-diagnos, 5464=Kontroll grupp 

Bortfall: 3284 yngre än 6år, 230 hade utvecklingsstörning, var sena i utvecklingen eller 

hade autism. 7 uppvisade ej ADHD.  

Slutsats 
 
 
 

Barn 

En tredjedel av barnen hade förutom ADHD-diagnos även en ångest-diagnos. Mindre 

vanligt var diagnoser som depression. 

 En tredjedel skattade sig som olyckliga eller deprimerade 

Nästa hälften av barnen skattade sig som oroliga 

De barn som hade ADHD-diagnos missade med större sannolikhet mer än två veckor av 

skola, besökte akuten mer än 2 gånger och hade fler än sex besök inom hälso- och 

sjukvården (HSV), än de utan ADHD. De som dessutom hade en annan diagnos utöver 

sin ADHD hade ännu större sannolikhet mer frånvaro i skolan och behövde somatisk 

sjukvård oftare. 
Föräldrar 

De med ADHD där föräldrarna skattade som att de hade gott uppförande hade mindre 

risk att besöka akuten mer än två gånger, än när föräldrarna skatta de att barnen inte 

hade gott uppförande. 
Vetenskaplig  
kvalitet 

 Relevant 
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Artikel 3 

Referens Dogun, G., Savaşer, S. & Yazgan, Y. (2011). Determining the correlation between 

quality of life and self-concept in children with attentiondeficit/hyperactivity disorder. 

Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing, 18(5), 601-608. 

Land  
Databas 

Turkiet 

Cinahl 

Syfte Syftet var att avgöra förhållandet mellan barn med ADHD och deras livskvalité med 

deras självbild. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ, Statistisk analys 

N=70 

Ålder 7-12år 

Slutsats 
 
 
 

 

Barn 
Det finns samband emellan barnens självbild och livskvalité. Studien visar på en stark, 

positiv och mycket signifikant samband mellan ADHD och självuppfattning, både i 

skolan och hemma. 

Föräldrar 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Relevant 
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Artikel 4 

Referens Guerro-Pradoa, D., Mardomingo-Sanzb, M. L., Ortiz-Guerrac, J. J., P. García-Garcíad, 

P., & Soler-Lópe, B. (2014). Evolution of stress in families of children with attention 

deficit hyperactivity disorder. Anales de Pediatía, 83(5), 328-335. 

Land  
Databas 

Spanien 

PubMed 

Syfte Syftet var att utvärdera utvecklingen av stress hos familjer och barn som påbörjat 

psykofarmaka behandling efter diagnostisering av ADHD, och förmågan att upptäcka 

dessa förändringar med FSI-frågeformulär. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Observationsstudie, prospektiv icke komparativ, multicenterd. 

Deskriptiv analys 

N=48  

6-17år 

Exkluderades gjordes de som hade annan diagnos så som autism schizofreni eller IQ 

under 70.  

19 familjer valde att avbryta studien. 

Slutsats Barn 

Det är vanligt med samsjuklighet vid ADHD, bl.a. med autism, ångest och depression. 

Föräldrar 

När barnen medicinerades och barnens ADHD-symtom minskade syntes en signifikant 

minskning av familjens stress nivå. 
Vetenskaplig  
kvalitet 

Relevant 
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Artikel 5 

Referens Heckel, L., Clarke, A. R., Barry, R. J., McCarthy. R. & Selikowitz, M. (2013). Child 

AD/HD severity and psychological functioning in relation to divorce, remarriage, 

multiple transitions and the quality of family relationships. Emotional and Behavioural 

Difficulties, 18(4), 353-373. DOI: 10.1080/13632752.2013.769708 

Land  
Databas 

Australien 

PsycINFO, Cinahl 

Syfte 

Syftet med studien var: 

(1) undersöka skillnader i symtom profil hos barn med ADHD: 

(a) som bor med en ensamstående förälder efter skilsmässa och de som bor i styvfamilj 

(b) Vars vårdnadshavare genomgått en eller flera skilsmässor 

(2) att undersöka kvaliteten på barns relationer med sina familjemedlemmar (mor, far, 

syskon) som en funktion av: 

(a) förälders civiltillstånd  

(b) patientens ålder, kön 

(c) föräldrarnas skilsmässostatus  

(d) nuvarande familjesammansättning (ensamstående förälder/styvförälder) 

(3) identifiera samband mellan kvaliteten på relationer med familjemedlemmar och 

nivåer av ADHD-symtomens svårighetsgrad. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ 

Frågeformulär 

N=479 

6-18år, med IQ över 75. 

Bortfall på 107 
Slutsats 
 
 
 

Barn 
Ingen skillnad i ADHD-symtom hos barnet beroende på föräldrarnas civilstånd. Att bo i 

styvfamilj var förknippat med större ADHD-symtom och bristande social förmåga. 

Större svårigheter kunde ses hos de som bodde i styvfamilj jämfört med de som endast 

bodde med sin mamma. 

Föräldrar 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Relevant 
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Artikel 6 

Referens Kandemir, H., Kilic, B, G., Ekinic, S. & Yűce, M. (2014) An evaluation of the quality of 

life of children with ADHD and their families. Anadolu Psikiyatri Derg, 15, 265-271. 

doi: 10.5455/apd.46202  

Land  
Databas 

Turkiet 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att utvärdera livskvalitén hos barn med ADHD och deras föräldrar för att se 

effekten av psykosocial stress. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

RCT 

N=76, 54pojkar, 22 flickor  

N=59, 37 pojkar, 22 flickor Kontrollgrupp 

7-16år vilka remitterats till specifik klinik och deltagit på ett sommarläger för barn med 

ADHD. 
Slutsats Barn 

Barnen med ADHD hade sämre: skolresultat, skolnärvaro och sämre psykosocial hälsa. 

Föräldrar 

Föräldrarna till ADHD barnen hade: sämre generell hälsa, energi och psykisk hälsa, än 

kontrollgruppens föräldrar.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Relevant 
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Artikel 7 

Referens Kim, Y., Kim, B., Chang, J-S., Kim, B-N., Cho, S-C & Hwang, J-W. (2014). Parental 

quality of life and depressive mood following methylphenidate treatment of children 

with attention-deficit hyperactivity disorder. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 58, 

509-514. doi: 1011111/pcn.12153 

Land  
Databas 

Korea 

PubMed 

Syfte 

Studien undersökte samband mellan livskvalité och depression hos föräldrar och 

symtomförändringar i barnens ADHD. 
Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ med skattningsskalor. 

N=75  

6-16år  

Barnen identifierades via 2 kliniker. 
Slutsats 
 
 
 

Barn 

 
Föräldrar 
Vid medicinering av barnens ADHD-symtom kunde en förbättring ses i föräldrarnas 

depression samt livskvalité 

 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Relevant 
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Artikel 8 

Referens Mulraney, M., Schilpzand, E. J., Hazell, P., Nicholson, J. M., Anderson, V., Efron, D., 

… & Sciberras, E. (2015). Comorbidity and correlates of disruptive mood dysregulation 

disorder in 6–8-year-old children with ADHD. European Child Adolescent Psychiatry, 

DOI 10.1007/s00787-015-0738-9 

Land  
Databas 

Australien 

PsycINFO 

Syfte Studien hade som syfte att beskriva konsekvenserna av DMDD hos barn med ADHD 

samt samsjukligheten och dess påverkan på dagliga funktion. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ Tvärsnittsstudie 

N=179, pojkar 124, flickor 55 

6-8år 

Slutsats  

Barn 

Samsjuklighet är vanligt vid ADHD 

Föräldrar 

Föräldrar till barn med ADHD och samsjuklighet hade lägre livskvalité 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Relevant 
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Artikel 9 

Referens Rothenberger, A., Becker, A., Breuer, D., & Döpfner, M. (2011). An observational 

study of once-daily modified-release methylphenidate in ADHD: quality of life, 

satisfaction with treatment and adherence. European Child & Adolescent Psychiatry, 20, 

257-265. DOI 10.1007/s00787-011-0203-3 

Land  
Databas 

Tyskland 

Cinahl, PsycINFO 

Syfte 

Syftet var att observera livskvalitén och medicineringstillfredställelse hos patienter som 

deltagit i observationsstudie 
Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Öppen, prospektiv, multicenter, observationsstudie. Resultat relaterade till livskvalitet 

och tillfredsställelse med behandling undersöktes. 

N=822 

6- 17 år  

Bortfall 30 bristande data 

Healt-related Quality of life mättes med KINDL frågeformulär. 
Slutsats 
 
 
 

 

Barn 

En förbättrad livskvalitet kunde ses hos barn efter påbörjad medicinering. Största 

effekterna kunde ses om barnet om de tidigare inte medicinerat.  

Föräldrar 

En förbättrad livskvalitet kunde ses för både föräldrar och barn efter påbörjad 

medicinering. Största effekterna kunde ses hos båda föräldrar och barn bland dem utan 

tidigare farmakoterapi.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

 Relevant 
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Artikel 10 

Referens Schei, J., Nøvik, T. S., Tomsen, P. H., Indreadvik, M. S., & Jozefiak, T. (2015). 

Improved quality of life among adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder 

is mediated by protective factors: a cross sectional servey. BMC Psychiatry, 15(108). 

DOI 10.1186/s12888-015-0491-0 

Land  
Databas 

Norge 

PubMed 

Syfte Syftet var att kartlägga de skyddande faktorer som kan vara avgörande mellan 

emotionella och exekutiva problem och livskvalité bland ungdomar med ADHD.  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Tvärsnittsstudie, Statistisk analys, Frågeformulär 

N=194 

13-18 år 

Bortfall på 49 då frågeformuläret ej var fullständigt. 
Slutsats Barn 

Individens styrka, sociala och personliga kompetens spelar roll för livskvalitén 

Familjens sammanhållning var de avgörande faktorerna som kunde skydda barnet ifrån 

emotionella problem. Detta kan där med påverka barnets livskvalité till det bättre.  

Föräldrar 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Relevant 
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Artikel 11 

Referens Sciberras, E., Fulton, M., Efron, D., Oberklaid, F. & Hiscock, H. (2011b). Managing 

sleep problems in school aged children with ADHD: A pilot randomised controlled trial. 

Sleep Medicine, 12, 932–935. doi:10.1016/j.sleep.2011.02.006  

Land  
Databas 

Australien 

PubMed 

Syfte 

För att utvärdera möjligheten och hjälpsamhet av ett beteende sömn program för barn 

med ADHD. 
Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

RCT Kvantitativ 

Sömnprogram med uppföljande Telefonintervju 

Efter exkludering och bortfall återstod 27 deltagare. 

Slutsats 
 
 
 

 

Barn 

Deltagarna rapporterade stor hjälp med normal sömn, sängtider, sömnhygien. 

Sekundära vinster till programmet var att barnen upplevde förbättrad psykosocial 

livskvalité, bättre vardagsfunktionalitet.  

Föräldrar 

Föräldrarna rapporterade minskad ångest, när barnens sömnrutiner blev bättre 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Relevant 
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Artikel 12 

Referens Sciberras, E., Efron, D., & Iser, A. (2011a). The Child’s Experience of ADHD. Journal 

of Attention Disorder, 15(4), 321-327. DOI: 10.1177/1087054710361671 

Land  
Databas 

Australien 

PubMed 

Syfte Denna studie syftade till att undersöka hur barnen och föräldrarna skattar barnens 

livskvalitet och hur väl detta stämmer överens 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativt frågeformulär 

N=47, 45 pojkar och 2 flickor. 

8-18år 

Slutsats  

Barn 

Barnen hade generellt en optimistisk inställning till sin framtid. 

Föräldrarna skattade barnens livskvalité signifikant lägre än vad barnen själva gjorde.  

Föräldrar 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Relevant 
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Artikel 13 

Referens van der Kolk, A., Bouwmans, C. A., Schawo, S. J., Buitelaar, J. K., van Agthoven, M., 

& Hakkaart-van Roijen, L. (2014). Association between quality of life and treatment 

response in children with attention Deficit Hyperactivity Disorder and their parents. 

Journal of Mental Health Policy and Economics, 17(3), 119-29. 

Land  
Databas 

Nederländerna 

PubMed 

Syfte Syftet var att mäta livskvalitén hos barn med ADHD och deras föräldrar för att utforska 

förhållandet mellan livskvalitén och behandlingsrespons. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ, tvärsnittsstudie. 

Frågeformulär 

N= 618, pojkar 509, flickor 109 

Slutsats  

Barn 
Barnen har signifikant sämre livskvalité vid samsjuklighet. 
Signifikant sämre livskvalité om ett syskon också hade ADHD-diagnos 

Föräldrar 

 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Relevant 
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Artikel 14 

Referens Wehmeier, P. M., Schacht, A., Dittmann, R. W., Helsberg, K., Schneider-Fresenius, C., 

Lehmann, M., … & Ravens-Sieberer, U. (2011). Effect of atomoxetine on quality of life 

and family burden: results from a randomized, placebo-controlled, double-blind study in 

children and adolescents with ADHD and comorbid oppositional defiant or conduct 

disorder. Quality of Life Research. 20, 691–702. 

DOI 10.1007/s11136-010-9803-5 

Land  
Databas 

Tyskland 

PubMed, PsycINFO 

Syfte För att utvärdera effekten av atomoxetin på livskvalitet och familjebördan hos barn och 

ungdomar med ADHD och ODD eller uppförandestörning (CD). 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

RCT dubbel-blind intervention vs placebo 

Frågeformulär 

N=129, 109pojkar, 20flickor 

6-17år 
Slutsats  

Barn 

Stor samsjuklighet vid ADHD. Vilket påverkar livskvalitet och välbefinnande till det 

sämre för barnet. 

Föräldrar 

Livskvalitén hos föräldrarna påverkas till det sämre om barnet har samsjuklighet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Relevant 
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