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Abstract 

This study included patients from a specialised psychiatric outpatient clinic in Halmstad 

during 2018-2020. A clinically referred sample of adult patients who received a diagnosis of ADHD 

after a comprehensive assessment for ADHD were included in the study. The main objective was to 

investigate psychiatric comorbidity in newly diagnosed ADHD patients using the Adult Self Report 

(ASR), which is an age and gender norm based self-report scale. Research questions were about grade 

of psychopathology, comorbidity and differences between gender and age groups. The study enrolled 

adults (n=153; n=83 men, n=70 women), between 18-59 years of age with a mean age of 33.6 years 

for the women and 34.7 years for the men. The main findings were that the sample is a heavily 

psychiatrically loaded group with a high degree of comorbidity. Due to methodical limitations gender 

and age differences were difficult to assess. Never the less, this study adds to the knowledgebase of 

outpatients in psychiatry, since it was conducted in the frame of the usual clinical work. The clinical 

implications are amongst all that in order to secure optimal treatment it is necessary to evaluate 

comorbidity, since a narrow focus on ADHD is likely to be insufficient.  

Keywords: Adhd, psychiatric comorbidity, Adult Self Report  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Denna studie gjordes på patienter vid en specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning i 

Halmstad mellan 2018-2020. Urvalet bestod av vuxna patienter som i samband med en omfattande 

Adhd utredning fick en Adhd diagnos. Studiens huvudsyfte var att undersöka psykiatrisk 

samsjuklighet vid konstaterad Adhd diagnos utifrån Adult Self Report som är en ålders och 

könsnormerad självskattningsskala. Frågeställningarna omfattade graden av den pågående 

psykopatologin, samsjuklighet och skillnader mellan kön och ålder.  Studien omfattade vuxna (n=153; 

n=83 män, n=70 kvinnor) i åldersspannet 18-59 år med en medelålder på 33.6 år för kvinnorna och 

34.7 år för männen. Huvudfyndet var att studiedeltagarna är en psykiatriskt mycket belastad grupp 

med en hög samsjuklighet. Till följd av metodologiska begränsningar var det inte möjligt att bedöma 

ålders och könsskillnader. Trots detta, bidrar studien till kunskapsutvecklingen inom den polikliniska 

vuxenpsykiatrin då den gjordes inom ramen för det löpande kliniska arbetet. De kliniska 

implikationerna är bland annat att det är nödvändigt att bedöma samsjuklighet för att säkerställa en 

optimal behandling då ett för snävt fokus på Adhd sannolikt är otillräckligt.  

Nyckelord: Adhd, psykiatrisk samsjuklighet, Adult self report  
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Inledning 

Adhd är en förkortning av Attention deficit hyperactivity disorder. Fortsättningsvis 

kommer förkortningen att användas. Tillståndet är ett heterogent utvecklingsrelaterat 

psykiatriskt syndrom som främst påverkar uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. 

Utöver kärnsymtomen är emotionell dysreglering vanligt förekommande (American 

Psychiatric Association DSM-5 Task Force., 2013). Symtomen vid Adhd är normalt 

förekommande i befolkningen och diagnos sätts när tillräckligt många symtom är av den grad 

att de befinner sig i den yttersta dimensionen av normalfördelningen och symtomen leder till 

funktionsnedsättningar inom centrala livsområden (Hinshaw, 2018). Studier har visat att 

Adhd-diagnoserna ökar (Mohr Jensen & Steinhausen, 2015; Rydell et al., 2018). Dock är det 

inget nytt syndrom. I sin handbok om Adhd beskriver Barkley (2015) att det redan under 

andra delen av 1700-talet beskrevs ett tillstånd som idag skulle klassificeras som Adhd. I 

samma bok framkommer det att det som vi idag känner till som Adhd, genom historien gått 

under olika namn som tillexempel MDD (Minimal brain damage) och ADD (Attention deficit 

disorder). 

Enligt DSM-5 så heter tillståndet i dagsläget Adhd och typ av presentation och 

allvarlighetsgrad ska specificeras. De olika presentationerna är indelade i främst 

uppmärksamhetsnedsättning, främst hyperaktivitet-impulsivitet samt som en kombinerad 

presentation som innefattar symtom ifrån samtliga presentationer. Det kallas för presentation 

istället för form för att uppmärksamma det faktum att symtomen kan skilja sig under livets 

gång. Allvarlighetsgraden ska specificeras som mild, måttlig eller svår. Tidigare versioner av 

DSM gav inte någon guidning för diagnostik av vuxna, något som tillkom i DSM-5 och 

åldern ändrades för symtomdebut från före 7 års ålder till före 12 års ålder (American 

Psychiatric Association. DSM-5 Task Force., 2013). En del forskare menar att debutkriteriet 

borde ändras till 16 år istället för 12 år eftersom många vuxna har svårt att komma ihåg hur de 

fungerade före 12 års ålder. Med ändrad debutålder till före 16 år skulle 99% av Adhd-

patienterna identifieras (Kieling et al., 2010).  

Förekomsten varierar mellan olika studier beroende på vilken population som 

studerats, vilken metod som använts för datainsamling och de diagnostiska kriterierna. I 

handboken för Adhd, där författarna gått igenom litteraturen uppskattas sammantaget 

prevalensen i befolkningen till mellan 5-7% för barn och mellan 3-5% för vuxna (Roberts et 

al., 2015). Dock har både högre och lägre siffror presenterats på annat håll. I Polanczyk et al. 

(2015) metaanalys var prevalensen mellan 3-5% hos barnen och i Fayyad et al. (2017) 

befolkningsstudie låg prevalensen mellan 1.4-3.6% i den vuxna populationen. I Stevens et al. 

(2008) och Ramos-Quiroga et al. (2013) genomgång av olika studier framkom siffor mellan 

1-8% för vuxna. I kliniska grupper är prevalensen högre. Nylander et al. (2009) presenterade 

siffror kring 20% för ett vuxenpsykiatriskt öppenvårdssampel. 

Initialt var Adhd reserverat för barn och ungdomar men de senaste två decennierna har 

intresset för vuxna med Adhd ökat, bland annat till följd av att studier visat att syndromet inte 

är förbehållet barn och ungdomar utan i många fall fortsätter upp i vuxen ålder. Hur många 

som fortsätter ha Adhd upp i vuxen ålder har varierat i olika studier. Longitudinella studier 

har visat att omkring 60-65% av de individer som fått Adhd diagnos som barn fortsätter att ha 

symtom i vuxen ålder (Faraone et al., 2006; Sibley et al., 2017).  
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Etiologin till Adhd är inte klarlagd men konsensus finns för att den genetiska 

påverkan är den enskilt faktorn viktigaste faktorn och heritabiliteten ligger kring 0.70-0.80 

(Burt, 2009; Faraone & Larsson, 2019). Vid kliniskt diagnostiserade fall ökar heritabiliteten 

till 0.90 (Larsson et al., 2014). I de uppdaterade europeiska riktlinjerna anges även att 

miljöfaktorer har betydelse, tillexempel prematur födsel, låg födelsevikt, 

substansbruk/missbruk under graviditeten, högt blodtryck, valproid syra och allvarlig 

psykosocial deprivation. Det är ofta ett komplext samspel och det kan vara svårt att avgöra 

vad som är miljörelaterat och vad som beror på en gen-miljö interaktion. Konsensus finns 

dock att allvarlig psykosocial deprivation leder till Adhd i en dosrelaterad omfattning (Kooij 

et al., 2019; Stevens et al., 2008).  

Vuxna med Adhd är behäftade med en bred flora av funktionsnedsättningar som 

tillexempel ekonomiska svårigheter, arbetslivsrelaterade problem, våld i nära relationer, ökad 

frekvens av skilsmässor och separationer samt ökad frekvens av trafikolyckor (Barkley, 2015; 

Kooij et al., 2019).  

Könsskillnader  

Flickor, kvinnor och påverkan av kön har varit negligerade områden i såväl Adhd-

forskningen som i den kliniska vardagen och länge utgick man ifrån att Adhd sällan 

existerade hos det kvinnliga könet (Biederman et al., 2004; Biederman et al., 2002). 

Forskningen om Adhd hos flickor och kvinnor tog fart under senare delen av 90-talet (Kopp, 

2019; Owens et al., 2015).  

Barn och ungdomar av manligt kön har en högre prevalens än flickor. Prevalensen 

skiljer sig dock åt mellan befolkningsstudier och kliniska studier. Förhållandet skiljer sig åt 

mellan olika undersökningar men det finns konsensus kring att förhållandet i 

befolkningsstudier är betydligt lägre än i kliniska grupper (Owens et al., 2015).   

Flera stora populationsbaserade studier har visat att förhållandet mellan antalet pojkar 

och flickor ligger någonstans mellan 2:1 till 3:1, vilket stämmer väl med tidigare forskning 

(Arnold, 1996; Bauermeister et al., 2007; Hinshaw, 2018; Ramtekkar et al., 2010).  När det 

gäller vuxna så finns det data som ligger i linje med ovanstående studier men det finns även 

andra studier som visat att män och kvinnor har samma prevalens (de Zwaan et al., 2012; 

Hooman & Ganji, 2012). 

I kliniska studier är förhållandet avsevärt större för barn och ungdomar där olika 

undersökningar visat på ett förhållande mellan 9:1 och 10:1 (American Psychiatric 

Association Task Force on DSM-IV., 1994; Biederman et al., 2002). Samtidigt har studier 

visat att när flickorna väl blir identifierade så har de ofta mer symtom och större 

funktionsnedsättning än pojkarna (Hinshaw & Blackman, 2005; Hinshaw et al., 2012). Bilden 

ser annorlunda ut i vuxna kliniska grupper där förhållandet är någonstans mellan 1:1 till 2:1 

(Biederman et al., 1994; Williamson & Johnston, 2015). Sammantaget kan det konstateras att 

manligt kön är överrepresenterat i barn och ungdomsåren men att skillnaderna i vuxen ålder 

tenderar att jämnas ut (Hinshaw, 2018).  

Det finns en debatt kring att flickors och pojkars fenotyp skiljer sig åt och att pojkarna 

skulle vara mer hyperaktiva och impulsiva medan flickorna har mer framträdande 

uppmärksamhetsproblem.  En del studier har visat att flickornas symtom skiljer sig åt som 

grupp jämfört med pojkarna, då de har en lägre grad av hyperaktiva/impulsiva symtom, 
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mindre externaliserande problematik, senare debut av funktionsnedsättning och högre grad av 

uppmärksamhetssymtom (Biederman et al., 2004; Biederman et al., 2002; Ramtekkar et al., 

2010). Andra studier har rapporterat mer hyperaktivitet, impulsivitet och totalt symtomtyngd 

hos flickor (Rucklidge & Tannock, 2001; Seidman et al., 2005). Ytterligare andra studier har 

inte visat någon skillnad mellan könen (Graetz et al., 2005; Rucklidge, 2010). Det bör beaktas 

att studierna skiljer sig på flera olika sätt, bland annat åldern på studiedeltagarna, kvoten 

mellan flickor och pojkar, diagnostisk metodik och när studierna är gjorda. Än så länge finns 

det enligt Owens et al (2015) genomgång av flera studier inga säkra data som stödjer 

hypotesen om en annorlunda fenotyp hos flickorna.  

Studier på vuxna har i allmänhet inte visat större skillnader i symtompresentation eller 

funktionsnedsättning mellan könen men det finns också studier som visat att kvinnor har mer 

total symtomtyngd och större grad av funktionsnedsättning (Biederman et al., 2004; Fedele et 

al., 2012; Robison et al., 2008). En möjlig förklaring till att vuxna kvinnor kan ha större 

svårigheter är att de har en bättre copingförmåga och lättare maskerar sina svårigheter när de 

är barn men då de konfronteras med vuxenlivets krav klarar de inte längre att vidmakthålla 

sina copingstrategier (Ptáček et al., 2010).  

Det finns flera studier som har visat att flickor och kvinnor med Adhd har en högre 

prevalens av internaliserande symtom som depression, ångest, psykosomatiska symtom och 

ätstörningar. Pojkar och män med Adhd har en högre prevalens av externaliserande 

beteendemönster som olika former av antisocialt beteende och substansmissbruk av olika grad 

(Williamson & Johnston, 2015). Solberg et al. (2018) visade i en stor befolkningsstudie 

liknande resultat där kvinnorna var överrepresenterade för ångestsjukdomar, affektiva 

sjukdomar samt personlighetssyndrom medan männen var överrepresenterade i 

substansmissbruk och schizofreni. Deras slutsats var att en stor andel av samsjukligheten 

kunde kopplas till Adhd. Hinshaw et al. (2012) visade att självmordsförsök var fem gånger 

vanligare hos flickor med Adhd än för flickor utan diagnosen. Dock finns det även studier 

som har visat att det inte föreligger några skillnader mellan könen, oavsett ålder (Biederman 

et al., 2005; Levy et al., 2005). Enligt Owens et al. (2015) samt Williamson och Johnston 

(2015) genomgång av flera studier så är de sammantagna studieresultaten inte samstämmiga 

och det är svårt att veta om skillnaderna i de fall de påvisats beror på Adhd eller om det beror 

på den allmänna skillnaden i symtompresentation som föreligger mellan könen.  

Psykiatrisk samsjuklighet  

Internationella studier 

Befolkningsstudier på vuxna ifrån 20 länder har visat att 23% av personerna med Adhd hade 

ännu en diagnos, 14% hade ytterligare två diagnoser och 14% hade tre eller fler diagnoser 

(Fayyad et al., 2017). I kliniska grupper ökar den psykiatriska samsjukligheten radikalt. 

Barkley et al. (2008) visade att 80% av amerikanska vuxna med Adhd hade ytterligare en 

psykiatrisk diagnos, 66% hade ytterligare två diagnoser och 20% hade tre diagnoser utöver 

Adhd. Även kliniska studier i Europa har bekräftat att en hög samsjuklighet föreligger 

(Sobanski et al., 2007).   

En befolkningsstudie innefattande 40000 vuxna Adhd patienter i Norge visade att de 

hade 4-9 gånger högre prevalens av ångest, depression, bipolär sjukdom, 

personlighetssyndrom, schizofreni och missbruk. De vanligaste komorbida tillstånden var 
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depression, ångest och substansmissbruk (Solberg et al., 2018). Kessler et al. (2006) fann i sin 

amerikanska befolkningsstudie att vuxna med Adhd i 38,3% av fallen hade en affektiv 

sjukdom, 47.1% hade en ångestsjukdom och 15.2% hade ett substansmissbruk. Katzman et al. 

(2017) gjorde en genomgång av 150 artiklar på temat Adhd hos vuxna och samsjuklighet. De 

fann att de vanligaste samsjuklighetstillstånden var depression, bipolär sjukdom, 

ångestsjukdomar, personlighetssyndrom och substansmissbruk. 

Utifrån aktuell studie är data ifrån kliniska studier med fokus på pågående 

samsjuklighet av särskilt intresse då studien omfattar kliniska patienter med särskilt fokus på 

pågående samsjuklighet. Eftersom studien även omfattar personlighetssyndrom och studien 

sker på en klinik där bipolär sjukdom är en vanligt förekommande diagnos har särskilt fokus 

lagts på att finna studier som även innefattar dessa tillstånd.  

Cumyn et al. (2009) fann en livstidssamsjuklighet och pågående samsjuklighet på 

71.3% respektive 49% för axel I tillstånd. För personlighetssyndrom låg samsjukligheten på 

50.7%. De vanligaste pågående komorbida axel I tillstånden var ångestsyndrom (23.6%), 

affektiva sjukdomar (19.1%) och substansmissbruk (11.6%). De vanligaste 

personlighetssyndromen var passivt aggressivt personlighetssyndrom (13.1%) och antisocialt 

personlighetssyndrom (12.5%).  

En nyare studie på Nya Zeeland fann en livstidssamsjuklighet på 83% respektive en  

pågående samsjuklighet på 59%. De pågående komorbida tillstånden dominerades av olika 

ångestsjukdomar (55%), följt av affektiva sjukdomar inklusive bipolär sjukdom I och II (37%) 

och substansmissbruk (30%) (Rucklidge et al., 2016).  

Två studier är särskilt intressanta då de i likhet med aktuell studie, i samband med den 

neuropsykiatriska utredningen även undersökte psykiatrisk samsjuklighet. Den första studien 

var en spansk studie som omfattade 367 individer (Piñeiro-Dieguez et al., 2016). Den andra, 

nyare studien var en grekisk studie som omfattade 151 individer med Adhd (Pehlivanidis et 

al., 2020). I båda studierna diagnostiserades en mängd olika psykiatriska diagnoser men jag 

redovisar endast de resultat som är intressanta för den aktuella studien. En stor skillnad mellan 

de två studierna var att den spanska studien redovisade data för pågående psykopatologi 

medan den grekiska redovisade livstidssamsjuklighet. Studierna visade båda på en hög men 

något annorlunda frekvens av samsjuklighet. Ångestsjukdomarna hade en likvärdig frekvens 

(23.3%) i den spanska studien jämfört med (24.6%) i den grekiska studien medan resterande 

diagnoser skilde sig åt relativt mycket. Den i särklass vanligaste samsjukligheten i den 

spanska studien var substansrelaterade störningar (39.9%) vilket var mer än vad som framkom 

i den grekiska studien (26.6%). I den spanska studien var depressionsförekomsten (18.6%) 

och förekomst av bipolär sjukdom (2.5%) låg vid jämförelse med den grekiska studien som 

visade depressionsfrekvens (37.3%) respektive (9.3%) för bipolär sjukdom. Även frekvensen 

av antisocialt personlighetssyndrom var lägre i den spanska studien (3.6%) jämfört med 

(7.3%) i den grekiska.  

Svenska studier  

Ahnemark et al. (2018) har genomfört en studie som är intressant ur flera aspekter. I 

likhet med aktuell studie bestod urvalet av en klinisk öppenvårdspopulation i Sverige och den 

pågående samsjukligheten undersöktes samt även förekomsten av antisocialt 

personlighetssyndrom och bipolär sjukdom. Studien visade att 49% hade någon form av 
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pågående psykiatrisk sjukdom utöver sin Adhd och att ångestsjukdomarna (34%) var i 

majoritet, följt av unipolär depression (20%). Samsjukligheten för bipolär sjukdom, antisocialt 

personlighetssyndrom och substansmissbruk var låg jämfört med andra studier (3-4%).  

En annan, något äldre svensk studie på ett kliniskt öppenvårdsmaterial i Uppsala 

visade att, beroende på kön hade mellan 90- 95% någon form av livstidssamsjuklighet och 

mellan 49-50% hade en pågående samsjuklighet. För pågående samsjuklighet i hela urvalet 

var ångestsjukdomarna i majoritet (30.4%), följt av affektiva sjukdomar inklusive bipolära 

spektrumsjukdomar (13%), någon form av personlighetssyndrom (9.4%) och 

substansmissbruk (4,7%). Bland personlighetssyndromen var antisocialt 

personlighetssyndrom i majoritet, där kvinnorna i 5.1% av fallen uppfyllde kriterierna medan 

motsvarande siffra för männen var 10% (Edvinsson et al., 2013).  

Sammanfattningen visar att ett återkommande fynd i flera olika studier är att vuxna 

med Adhd har en hög samsjuklighet med framförallt depression, ångest och 

substansmissbruk. En del av studierna visade också samsjuklighet med bipolär sjukdom och 

personlighetssyndrom. När det gäller samsjukligheten Adhd och bipolär sjukdom i kliniska 

studier är forskningsläget generellt splittrat. Wingo och Ghaemi (2007) fann i sin genomgång 

av 12 studier en varierande grad av samsjuklighet (5.1-47.1%) och Wilens et al. (2003) fann i 

en mindre studie att bipolär typ II dominerade (88%). Det finns även exempel på studier som 

inte funnit en ökad prevalens jämfört med förekomsten i befolkningen (Barkley et al., 2008; 

Torgersen et al., 2006;). I kontrast till splittringen avseende samsjukligheten mellan Adhd och 

bipolär sjukdom är forskningsläget mer konsistent när det gäller samsjukligheten mellan Adhd 

och olika personlighetssyndrom. I en större klinisk studie rapporterades 78.5% samsjuklighet 

mellan Adhd och personlighetssyndrom (Jacob et al., 2007). Oftast ligger dock inte siffrorna 

så högt och det finns konsensus kring att förekomsten ligger mellan 25-45% i kliniska 

populationer och att borderline personlighetssyndrom och antisocialt personlighetssyndrom är 

frekvent förekommande diagnoser (Biederman et al., 1993; Matthies & Philipsen, 2016; 

Storebø & Simonsen, 2016; Torgersen et al., 2006). Sammantaget kan det konstateras att det 

finns en konsensus kring att vuxna med Adhd är en psykiatriskt mycket belastad grupp med 

en bred flora av psykiatriska symtom och diagnoser.  

Syfte och frågeställning  

Syftet med studien var att undersöka den pågående psykopatologin samt vilken grad 

av pågående psykiatrisk samsjuklighet som föreligger hos vuxna patienter som erhållit Adhd 

diagnos efter en Adhd utredning vid  en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. 

Huvudfrågeställningarna var:  

1. Hur omfattande är den pågående psykopatologin? 

2. Hur omfattande är den pågående samsjukligheten (utöver Adhd)? 

3. Vilken typ av samsjuklighet är vanligast? 

4. Finns det skillnader mellan könen? 

5. Finns det skillnader mellan åldersgrupper? 
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Metod 

Deltagare  

Urvalet bestod av ett icke slumpmässigt urval av vuxna patienter som gjorde en Adhd 

utredning under perioden 2018-2020 på aktuell vuxenpsykiatrisk mottagning med inriktning 

på affektiva sjukdomar och Adhd. Patienterna hade först träffat en psykiater som remitterat 

vidare patienten för Adhd-utredning hos psykolog. Studiedeltagarna uppgick till 153 stycken, 

fördelat på 83 män och 70 kvinnor. Patienter med uppenbar missbruksproblematik och akut 

psykiatrisk sjukdom exkluderades. I övrigt fanns det inga exklusionskriterier. 

Utbildningsbakgrund, psykiatrisk anamnes och intelligenskvot varierade. Medelåldern var 

33.6 (SD=10.9) bland kvinnorna och 34.7 (SD=10.6) bland männen. Det stora flertalet av 

studiedeltagarna (n=122) gav sitt skriftliga samtycke till att delta i studien och 31 

studiedeltagare (n=31) ingick via ett opt-out förfarande. Studien skickades till 

etikprövningsmyndigheten som inte fann det nödvändigt att etikpröva studien då den är ett 

studentprojekt. En mindre del av studiedeltagarna var patienter på aktuell mottagning sedan 

tidigare medan majoriteten var nya patienter som antingen sökt via egenremiss eller via någon 

vårdkontakt.  

Undersökningsinstrument 

Adult self report (ASR) är ett självskattningsformulär som via 126 frågor mäter en 

bred flora av psykologiska symtom. Det ingår i ”The Achenbach system of empirically based 

assessment” (ASEBA) som innefattar en arsenal av instrument som används vid bedömning 

av diverse psykologiska problem (Achenbach & Rescorla, 2003). ASEBA-formulären tillhör 

världens mest använda och beforskade instrument inom området och har uppvisat goda 

psykometriska egenskaper (Achenbach, 2009). ASR tar ungefär 15 min att fylla i och kan 

sammanställas antingen som syndromskalor (internalisering, externalisering och total 

psykopatologi) eller som diagnosskalor utifrån DSM-5. Jag har utgått ifrån DSM-5-

sammanställningen, vilken innefattar mätning av ångest, depression, Adhd, somatiska 

symtom, ängsligt personlighetsyndrom, antisocialt personlighetssyndrom, rökning, alkohol 

och droger. Därtill ingår olika psykosociala mått som arbetsstatus, relationsstatus och 

utbildningsbakgrund (Achenbach & Rescola, 2003). De psykosociala måtten har inte ingått i  

studien.  

Procedur  

Innan utredningsstart skickades ASR hem till patienten som efter ifyllande returnerade 

det till mottagningen. Resultaten sammanställdes före utredningsstart. I de fall då 

studiedeltagarna inte skickade tillbaka frågeformuläret fick de fylla i det i samband med 

utredningsstart på mottagningen.  

Databearbetning 

Studien har en kvantitativ ansats utifrån ett icke slumpmässigt urval. Databearbetning 

har skett med hjälp av SPSS och innefattar medelvärden (M), standardavvikelse (SD), 

procentberäkning samt oberoende t-test för bedömning av signifikans (p). Signifikansnivån 

för t-testen är satt till p<0,05. De värden från DSM-5-skalorna i ASR som används är t-värden 

från de olika symtomskalorna. För att ge en uppfattning om hur värdena relaterar till 

normalpopulationen anges även percentilvärden i redovisningen i texten. 
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Resultat 

I resultatdelen redovisas inledningsvis deskriptiva data för hela gruppen. Därefter 

redovisas resultat av t-test avseende jämförelse mellan kön respektive åldersgrupper. 

Deskriptiva data 

 

Tabell 1 

Hela gruppen. Åldersspridning och t-värden för problemområden 

  n Min Max M SD 

Ålder 153 18 70 34,19 10,721 

Depressiva problem 153 50 94 72,63 9,605 

Ångest problem 153 50 80 64,31 9,208 

Somatiska problem 153 50 95 65,03 10,751 

Drag av ängsligt pers.syndr. 153 50 87 62,98 8,579 

Adhd problem 153 54 100 76,25 9,952 

Antisociala problem 153 50 91 66,46 8,67 

Tobak a 141 0 91 54,46 7,935 

Berusning b 147 50 78 58,96 7,48 

Droger c 151 50 96 51,55 5,25 

 

a Tolv deltagare (n=12) uppgav inte tobaksanvändning eller angav en icke tolkningsbar frekvens  

b Sex deltagare (n=6) uppgav inte berusningsfrekvens eller angav en icke tolkningsbar frekvens  

c Två deltagare (n=2) uppgav inte droganvändning eller angav en icke tolkningsbar frekvens  

 

Adhd, med ett T-värde på 76.3 (99.6 percentilen) är, av naturliga skäl, den diagnos 

som får högst T-värde. Därefter följer depression (T 72,6, percentil 98,9) och antisociala 

problem, (T 66.5, percentil 95). 

I jämförelse med en normalpopulation är alla värden som rör psykiatriska symtom 

klart förhöjda. När det gäller skalorna som rör substansmissbruk kan man dock inte se denna 

tydliga förhöjning. 
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Könsskillnader 

 

Tabell 2 

Könsuppdelat. Ålder samt t-värden och skillnader problemområden 

  Kön n M SD p 

Ålder 
Kvinna 70 33,63 10,919 

0,56 
Man 83 34,66 10,595 

Depressiva problem 
Kvinna 70 73,91 8,987 

0,13 
Man 83 71,55 10,022 

Ångest problem 
Kvinna 70 64,89 8,098 

0,47 
Man 83 63,82 10,072 

Somatiska problem 
Kvinna 70 65,81 11,088 

0,41 
Man 83 64,37 10,481 

Drag av ängsligt pers.syndr. 
Kvinna 70 63,14 8,234 

0,83 
Man 83 62,84 8,907 

Adhd problem 
Kvinna 70 78,84 9,666 

<0,01* 
Man 83 74,06 9,715 

Antisocicala problem 
Kvinna 70 65,84 7,539 

0,41 
Man 83 66,99 9,535 

Tobak a 
Kvinna 67 55,16 7,844 

0,32 
Man 74 53,82 8,016 

Berusning b 
Kvinna 67 60,1 8,636 

0,1 
Man 80 58 6,25 

Droger c 
Kvinna 69 50,67 2,909 

0,06 
Man 82 52,22 6,549 

 

*signifikant skillnad =  p<0,05 

a Tre kvinnor (n=3) och sju män (n=7) uppgav inte tobaksanvändning eller angav en icke tolkningsbar 

frekvens 

b Tre kvinnor (n=3) och tre män (n=3) uppgav inte berusningsfrekvens eller angav en icke tolkningsbar 

frekvens 

c En kvinna (n=1) och en man (n=1) uppgav inte droganvändning eller angav en icke tolkningsbar 

frekvens 

 

 

Av delskalorna är det endast Adhd-skalan som skiljer signifikant mellan könen. 

Kvinnorna har T-värde 78.8 (99.8 percentilen) och männen har T-värde 74.1 (99.2 

percentilen) (p<.01).  
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Skillnader mellan åldersgrupper 

 

Tabell 3 

Åldersgrupper 18-30 år och 31-. T-värden och skillnader problemområden 

  
Ålders-

grupp 
n M SD p 

Depressiva problem 
18-30 70 73,14 10,14 

0,55 
31- 83 72,2 9,169 

Ångest problem 
18-30 70 63,26 8,602 

0,19 
31- 83 65,19 9,652 

Somatiska problem 
18-30 70 63,53 9,832 

0,11 
31- 83 66,3 11,374 

Drag av ängsligt pers.syndr. 
18-30 70 63,51 8,973 

0,49 
31- 83 62,53 8,26 

Adhd problem 
18-30 70 74,76 9,344 

0,09 
31- 83 77,51 10,326 

Antisociala problem 
18-30 70 64,81 8,192 

0,03* 
31- 83 67,86 8,865 

Tobak a 
18-30 65 54,83 6,961 

0,604 
31- 76 54,14 8,716 

Berusning b 
18-30 67 59,49 6,574 

0,422 
31- 80 58,51 8,177 

Droger c 
18-30 68 52,06 6,658 

0,272 
31- 83 51,06 3,717 

 

*signifikant skillnad = p<0,05  

a Fem deltagare (n=5) 18-30 och sju deltagare (n=7) 31- uppgav inte tobaksanvändning eller angav en 

icke tolkningsbar frekvens 

b Tre deltagare (n=3) 18-30 och tre deltagare (n=3) 31- uppgav inte berusningsfrekvens eller angav en 

icke tolkningsbar frekvens 

c Två deltagare (n=2) 18-30 uppgav inte droganvändning eller angav en icke tolkningsbar frekvens 

 

Av delskalorna är antisocialt personlighetssyndrom den enda delskalan som visar en 

signifikant skillnad mellan de olika åldersgrupperna (18-30  respektive 31- ). Den äldre 

åldersgruppen fick ett T-värde på 67.9 (96.3 percentilen) medan den yngre fick ett T-värde på 

64.8 (93.1 percentilen) (p=0,03). 
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka den pågående psykopatologin hos 153 vuxna 

patienter som fått Adhd-diagnos efter en Adhd-utredning vid en vuxenpsykiatrisk mottagning. 

Studien visar att patienter med, efter utredning fastställd, Adhd diagnos är en psykiatriskt 

belastad grupp där den totala pågående psykopatologin är kraftigt förhöjd i jämförelse med 

normgruppen. Den delskala i Adult self report (ASR) som får högst värden är Adhd-skalan 

som ligger högre än drygt 99% av normgruppen. Den vanligaste samsjukligheten är 

depression, följt av antisocialt personlighetssyndrom som visar värden kring 99:e percentilen 

av normgruppen. Även somatiska symtom och ångest visar höga resultat, kring 93:e 

percentilen. Substansbruk/missbruk är inom normalzonen. 

Det finns få signifikanta skillnader mellan könen. Den enda delskalan som är 

signifikant är Adhd-skalan där kvinnorna har högre värden än männen.  

Det finns även få skillnader mellan åldersgrupper. Delskalan som mäter antisocialt 

personlighetssyndrom visar dock att äldre personer (31- ) har en signifikant högre förekomst 

av dessa drag jämfört med den yngre åldersgruppen (18-30).  

Att studien visar en omfattande psykiatrisk belastning och samsjuklighet är väntat då 

urvalet utgörs av individer på specialistpsykiatrisk nivå. Resultaten ligger i linje med flera 

kliniska studier som visat pågående samsjuklighet i storleksordningen 49-71.3% (Ahnemark 

et al., 2018; Cumyn et al., 2009; Edvinsson et al., 2013; Pehlivanidis et al., 2020; Piñeiro-

Dieguez et al., 2016; Rucklidge et al., 2016). Den stora skillnaden mellan den aktuella studien 

och dessa studier är att de baserat sina resultat på diagnos som oftast satts efter en strukturerad 

psykiatrisk intervju (oftast SCID eller MINI) medan resultaten ifrån aktuell studie baseras på 

ett självskattningsformulär. Detta medför att ingen av studierna till fullo kan jämföras med 

den aktuella studien. Oavsett mätmetod står det dock klart att vuxna individer med Adhd är 

behäftade med en omfattande psykiatriskt problematik.  

Resultatet som rör ångeststörningar är lägre än förväntat. I de genomgångna kliniska 

studierna var ett genomgående fynd att ångest och depression var vanligast, däremot skilde 

sig prevalensen åt mellan 13 och 37% för depression och mellan 23 och 55% för 

ångestsyndrom. Antisocialt personlighetssyndrom var mindre vanligt där prevalensen var 

mellan 3 och 12% (Ahnemark et al., 2018; Cumyn et al., 2009; Edvinsson et al., 2013; 

Pehlivanidis et al., 2020; Piñeiro-Dieguez et al., 2016; Rucklidge et al., 2016). Att värdena i 

den aktuella studien är så höga för antisocialt personlighetssyndrom är överraskande då 

personlighetssyndrom i de ovan refererade studierna låg långt under ångest och 

depressionsförekomsten. En möjlig förklaring är åter att det är skillnad mellan att sätta en 

klinisk diagnos som baseras på att individen ska uppfylla ett antal kriterier jämfört med att 

använda sig av ett självskattningsformulär. I delskalan som mäter antisocialt 

personlighetssyndrom ingår det i ASR frågor som motsvarar kriterierna för antisocialt 

personlighetssyndrom i DSM-5 (förutom kravet på uppförandestörning före 15 års ålder) men 

samtidigt ingår det även flera andra frågor som är transdiagnostiska, till exempel frågor om 

snabba humörsvängningar. Detta i kombination med självskattningsprocessen leder sannolikt 

till en överskattning av förekomsten.  

Att substansmissbruk/bruk är inom normalspannet går emot tidigare forskning som 

visat förhöjda värden i Adhd-populationer (Ahnemark et al., 2018; Cumyn et al., 2009; 
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Edvinsson et al., 2013; Pehlivanidis et al., 2020; Piñeiro-Dieguez et al., 2016; Rucklidge et 

al., 2016). En eventuell förklaring skulle kunna vara en underskattning av det egna 

bruket/missbruket eller att patientunderlaget för mottagningen inte är representativt i detta 

avseende. 

Att ingen signifikant skillnad mellan könen rörande externaliserande respektive 

internaliserande tillstånd kan beläggas står i kontrast till flera studier (se t.ex. Williamson & 

Johnston, 2015). En möjlig förklaring är att värdena är normerade efter både ålder och kön, 

vilket gör att skillnaderna blir mindre än om jämförelsen utgick ifrån enbart diagnos eftersom 

diagnoser ställs utifrån kriterier utan hänsyn till vare sig ålder eller kön. Detta innebär att det 

är svårt att jämföra köns- och åldersskillnader på instrument som utgår ifrån separata 

normeringsgrupper.   

Kliniska implikationer  

Det centrala fyndet i denna studie är att individer som efter utredning får en Adhd 

diagnos på aktuell vuxenpsykiatrisk mottagning är belastade med en bred flora av psykiatrisk 

problematik. Samsjuklighet är snarare regel än ett undantag. Detta innebär att studiedeltagarna 

är belastade med en omfattande psykiatrisk problematik där de olika tillstånden ömsesidigt 

förstärker varandra (Caspi et al., 2014). Detta medför att det är ett komplicerat arbete att ställa 

en korrekt Adhd-diagnos hos vuxna, bland annat på grund av att den kliniska presentationen 

överlappar mellan olika tillstånd och att Adhd-diagnosen till viss del bygger på retrospektiva 

data som kan vara mer eller mindre tillförlitliga (Barkley et al., 2008; Kooij et al., 2012). 

Det för även med sig konsekvenser i ett senare skede då farmakologisk behandling 

påbörjas. Centralstimulerande medel, som är förstahandsval vid behandling av Adhd, fungerar 

sämre ju mer komplex problematiken är, speciellt är kombinationen depression och Adhd 

svårbehandlad (Sobanski, 2006). Det finns konsensus kring att det kliniskt mest signifikanta 

tillståndet ska behandlas i första hand (McIntosh et al., 2009). Detta innebär att det är viktigt 

att kartlägga patientens totala psykopatologi och inte enbart fokusera på Adhd-behandling, då 

detta riskerar att försämra behandlingseffekten. I linje med detta föreslår Goodman (2007) att 

i första hand ska substansmissbruk behandlas, i andra hand affektiva tillstånd, i tredje hand 

ångestsyndrom och sist Adhd. En annan konsekvens är att ju mer psykiatriskt belastad en 

individ är, desto mer ökar sannolikheten för att följsamheten i behandlingen minskar.  

Styrkor och begränsningar 

En av studiens styrkor är valet av instrument. ASR ingår i ASEBA testbatteri som är 

ett av världens mest använda och beforskade testbatteri och de psykometriska egenskaperna 

har flertalet gånger visat sig vara goda (Achenbach, 2009). ASR mäter flera olika diagnoser 

vilket utgör en styrka då samma instrument med samma vetenskapliga bakgrund har använts 

för att mäta de olika diagnoserna. Denna studie har gjorts inom ramen för det löpande kliniska 

arbetet och i klinisk praxis är det vanligt att flera olika diagnosspecifika instrument används. 

Detta renderar då slutsatser som är baserade på olika vetenskapliga utgångspunkter vilket 

riskerar att den diagnostiska säkerheten blir lidande. Vid genomgång av studier har jag inte 

funnit någon svensk studie som använt ASR i samband med Adhd-utredning, vilket gör att 

denna studie kan vara ett tillskott till kunskapsbasen. En annan styrka är att fördelningen män 

och kvinnor är relativt likvärdig och det totala antalet studiedeltagare är acceptabelt.  
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Metodvalet utgör också studiens svaghet. Det har inte varit möjligt att på ett adekvat 

sätt jämföra köns- och åldersskillnader (se resonemang ovan i diskussionsdelen). 

Användandet av T-värden som är köns- och åldersnormerade gör att det till exempel inte går 

att säga att kvinnorna i studien har fler eller mer belastande Adhd-symtom än männen. Det 

man kan säga är att skillnaden i Adhd-symtom mellan kvinnorna i studien och deras 

normgrupp är större än motsvarande skillnad för männen. Det har inte heller varit möjligt att 

fullt ut jämföra med andra studier eftersom deras samsjuklighetsberäkningar byggt på en 

annan metodik.  

Vidare är generaliserbarheten begränsad då kontroll för intelligenskvot, 

utbildningsbakgrund och psykiatrisk anamnes inte genomförts. Dock är studien representativ 

för de individer som får en Adhd diagnos efter utredning på aktuell mottagning.  

Sammantaget visar studien att patienter som får en Adhd-diagnos, efter utredning på 

den aktuella mottagningen, är en psykiatriskt belastad grupp och studien utgör ett 

kunskapsbidrag till den kliniska verksamheten på mottagningen.  
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