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ADHD
- en diag nose af stor betydning
Ny d i a g n o s e

Fl e r e b ø r n r e g i s t r e r e s m e d A D HD diagnos en

A DHD er en forkortels e af A ttention Deficit
Hyperactive Dis order. Det er betegnels en på en
diagnos e, der anvendes i ps ykiatrien for både
børn, unge og voks ne, der har alvorlige problemer
med opmærks omhed, koncentration, impuls ivitet
og urolig adfærd. A DHD er en diagnos e, der er
bas eret på bes krivels en af adfærd, og den giver
ikke i s ig s elv nogen forklaring på års agerne til
den belas tende adfærd.

Der er i løbet af de s ids te 15 år s ket en volds om
s tigning i antallet af børn og unge med diagnos er
bas eret på en afvigende og uhens igts mæs s ig
adfærd, fx A DHD, og der er fra mange s ider rejs t
s pørgs mål ved forklaringen på denne s tore
s tigning. Der er ikke noget entydigt s var herpå,
men der peges på flere fors kellige faktorer, s om
kan have betydning. Øget adgang til ps ykologis k
og ps ykiatris k udredning s piller en rolle, liges om
øgede krav i ins titutioner og s koler til børns
s elvregulerende adfærd kan medføre uds killels e
af en s tørre gruppe børn med en us ikker eller
umoden s ocial udvikling. En anden forklaring på
s tigningen kan være, at forældre i dag i højere
grad end tidligere kræver andres hjælp til s tøtte
for deres børn, hvis de ikke udvikler s ig
tilfreds s tillende. Ud over dis s e forklaringer, der
bas erer s ig på s ociale og miljømæs s ige forhold,
er der peget på, at der er flere tidligt fødte børn, at
gravide kan være uds at for øgede uheldige

A DHD er en forholds vis ny diagnos e, der endnu ikke
af alle er fuldt anerkendt, men i praks is er det en
meget anvendt diagnos e, der har s tor betydning
for både medicins k, ps ykologis k og ps ykiatris k
s amt pædagogis k inds ats . Tidligere anvendtes
om tils varende problemer betegnels en DA MP og
MBD, men dis s e er nu afløs t af nye og mere
differentierede diagnos er, herunder A DHD.
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påvirkninger i form af alkohol, miljøs kadelige
s toffer og s tres s . Der er ogs å peget på
følgevirkninger af vaccinationer og på mødres og
fædres s tigende alder s om medvirkende års ager
til en øget forekoms t af adfærds mæs s ige
udviklings fors tyrrels er.

af A DHD er vigtig, ikke blot for barnet, men ogs å for
forældrene og de myndigheder, der s kal s tøtte
barnet og familien. Det er vigtigt at s tille en s ådan
diagnos e, fordi den:
1. A fgræns er og bes kriver problemadfærden
2. Giver et bedre grundlag for den rette behandling
og s tøtte i hjem og ins titution
3. Fratager forældrene en uhens igts mæs s ig
s kyldfølels e og afklarer deres
handlemuligheder s amt
4. Giver barnet en mulighed for at frems tå s om alle
andre børn med en afgræns et problems tilling
og ikke blot s om en diagnos e

A DHD er en alvorlig lidels e, og diagnos en
anvendes ikke, hvis der alene er tale om uartige og
uopdragne børn, s om ikke kender regler for s ocial
adfærd. Diagnos en foruds ætter, at der er tale om
gennemgribende problemer, der medfører
væs entlige gener for barnet i form af klart
neds atte s ociale og indlærings mæs s ige
funktioner. Det er ogs å en foruds ætning for
diagnos en, at problemerne ikke er bundet til
bes temte s ituationer, men at de forekommer
kons tant og varigt uafhængigt af tid og s ted.
Endvidere foruds ættes , at problemerne har været
til s tede før det 7. år. Å rs agerne kendes ikke med
s ikkerhed, men det antages , at et væs entligt
element er arv, og at opvæks tmæs s ige og
miljømæs s ige forhold ogs å kan s pille en central
rolle for udviklingen. Hvis barnet gennem s in
opvæks t har været præget af uro, impuls ivitet og
ukoncentreret adfærd vil det ofte fremtræde s om
et uartigt og uopdragent barn, der ikke retter s ig
efter hverken forældrenes eller andres
tilrettevis ninger. Barnet og dets relationer
uds ættes derfor for en belas tning, der medfører
negative reaktioner og forventninger, og dets
hverdag bliver præget af konflikt og kaos . Dis s e
forhold vil ofte, s elv om års agen er en neurologis k
dys funktion, medføre en ps ykologis k overbygning,
s om i s ig s elv kommer til at udgøre en del af
problemerne i forbindels e med A DHD. Derfor kan
man bes krive A DHD-diagnos en s om både en
neurologis k og ps ykologis k betinget lidels e.

Diagnos en A DHD er i mange tilfælde en
foruds ætning for en pos itiv udvikling for barnet,
fordi det giver alle parter omkring barnet mulighed
for at forholde s ig mere kons truktivt og give en
bedre hjælp til barnet.
Det vurderes , at 3-5 % af alle børn har s ymptomer,
der kan medføre en diagnos e s om A DHD.
Diagnos en gives 4-5 gange oftere til drenge end til
piger. Dette kan tyde på, at der ogs å er tale om
forhold betinget af køns fors kelle, men fors kellen
kan ogs å s kyldes , at s koler og ins titutioner ikke i
s amme grad tilgodes er drenges
udviklings møns tre i deres organis ering af
pædagogik og undervis ning.
Både på internettet og i litteraturen er der mange
bes krivels er af A DHD. Der findes tilgængelige
tes ts , s om man s elv kan foretage med henblik på
at afgøre, om der kan være tale om A DHD. Dis s e
tes ts kan ikke anvendes til en diagnos e. Her
kræves ud over en bes krivels e af adfærden en
vurdering af opvæks tforhold, miljøforhold og
graden og arten af vans kelighederne, s om kun kan
foretages af s pecialis ter med erfaring og viden
inden for ps ykiatri og ps ykologi. Diagnos en kan
derfor kun s tilles af fagfolk, og betegnels en bør
ikke anvendes uden en s eriøs faglig vurdering. Der
er tale om en lidels e, der ikke kan kureres , men
hvor lidels ens virkninger kan lettes , og hvor
følgevirkninger og miljømæs s ige forhold kan
tilrettelæges , s åledes at virkningerne begræns es .
Der er tale om en diagnos e, s om forfølger
pers onen gennem opvæks ten, og s om kan have
betydning for både uddannels e, bes kæftigels e og
for den s ociale og pers onlige s tatus . Derfor er det
afgørende, at der hurtigt s ættes ind med relevant
hjælp, s åledes at unødig fejludvikling kan
reduceres . Behandlingen

Diagnos en A DHD s es ogs å ofte kombineret med
andre diagnos er i form af udviklings fors tyrrels er
og indlærings mæs s ige problemer. Det er
væs entligt for den opfølgende inds ats , at der s ker
en afklaring af, hvad der er følgevirkninger, og hvad
der er års ager til barnets vans keligheder.
Di a g n o s ti ce r i n g e r vi g ti g
Selv om der fra nogle s ider rejs es tvivl om
berettigels en af den øgede anvendels e af
diagnos er for adfærds mæs s ige lidels er, er der
næppe tvivl om, at diagnos ticering
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er flers idig og foruds ætter et s amarbejde mellem
hjem, ins titution og s kole s amt s pecialis ter.

godt s ams pil med andre, hverken voks ne eller
børn. Deres s elvtillid bliver s vækket og s elvværdet
kan blive lavt. Ofte s es depres s ioner hos dis s e
børn, af naturlige års ager, s om hænger s ammen
med erkendels en af at være anderledes og med
lav værdi i andres og egne øjne. Det er børn, s om
tidligt møder nederlag i deres s ams pil med andre,
og s om ikke opnår erfaringer med et ligeværdigt
s ocialt s ams pil. Dette afs pejles i en negativ
identitets udvikling, hvis der ikke er
opmærks omhed omkring dis s e børns s ærlige
problems tillinger. Det er børn, der s elv om de
gerne vil, ikke kan gennemføre et pos itivt s ams pil.
Derfor kan de is olere s ig for at undgå nederlag og
foretrække alene-aktiviteter, fx ved overdreven leg
med computers pil eller lignende.

Hv o r d a n v i s e r A D HD s i g ?
De almindelige kendetegn på A DHD omhandler
1. Opmærks omhed, hvor detaljer overs es , fejl
gentages , og hvor koncentrationen om at
fuldføre en opgave s vigter. Der lyttes ikke til
informationer, og opgaver færdiggøres ikke.
Informationer og ting glemmes og opgaver, der
foruds ætter opmærks omhed opgives på
forhånd. Res ultatet er, at bes keder og
information ikke fattes , og at arbejds opgaver
afbrydes og ikke gennemføres . Deltagels e i leg
opgives , fordi reglerne ikke følges .
2. Hyperaktivitet med uro i hænder og fødder, hvor
man ikke bliver s iddende eller s tående på s in
plads , hvor der er ras tløs adfærd med idelig
aktivitet og bevægels e, og hvor der kons tant
tales . Res ultatet er uro og uhens igts mæs s ig
adfærd med megen fors tyrrels e for s ig s elv og
andre.
3. Impuls ivitet, hvor der s vares uovervejet, og hvor
man ikke kan vente på s in tur, og hvor man
blander s ig i andres aktiviteter uden års ag.
Res ultaterne her er ofte, at man bliver afvis t
s om deltager i andre børns aktiviteter.

Be h a nd l i ng
I de s enere år er medicins k behandling af børn og
unge med A DHD blevet både anerkendt og udbredt.
Den medicin, der anvendes , er et
centrals timulerende middel, der øger
centralnerves ys temets vågenhed. Et af
handels navnene er Ritalin, men der findes
fors kellige mediciner med let varierende
virkninger. Den påvirker barnets
koncentrations evne og evnen til at planlægge og
gennemføre en handling. Medicinen er ofte hurtigt
virkende og kan hjælpe en del børn til en mærkbar
bedring. Der er rejs t tvivl om langtids virkningen af
en medicin, der s kal tages kontinuerligt, men der
er ikke fundet, at der er væs entlige
s kadevirkninger, og for det barn, der er i en
nærmes t umulig s ituation, kan medicinen være en
s tor hjælp. Medicinering foretages kun af lægelige
eks perter.

Dis s e forhold betyder for det barn, der har A DHD, at
det ofte ikke fagligt kan følge med i
undervis nings mæs s ige aktiviteter eller at det
fors tyrrer undervis ningen for både s ig s elv og for
andre. Det kan ikke gennemføre opgaver og
afbryder andre. Det er s tøjende og kan ikke indgå i
s amarbejde med andre børn. Det får ikke fundet
s ine s koleting frem, får ikke s at s ig på s in s tol, og
det glemmer, hvad det s kal.

Medicinering kan imidlertid s jældent alene
medføre en varig fors kel. Der er brug for både en
opretning eller ændring af omgivels ernes
holdning og forventninger s amt en målrettet
inds ats rettet mod både barnet og dets
omgivels er. Heldigvis er der god viden om, hvad
der hjælper.

Derfor kan det ikke undre, at børn med A DHD får det
vans keligt i undervis nings s ituationen og efter
nogen tid får faglige problemer. Socialt is oleres
A DHD-børn let, fordi de ikke kan indgå i de lege og
fritids aktiviteter, s om andre børn bes kæftiger s ig
med. De følger ikke reglerne, og afbryder og
fors tyrrer de andre. De kommunikerer ikke godt og
har s vært ved at omgås andre. Der ops tår
konflikter, fordi de tils yneladende ikke har
s ituations fornemmels e. Denne adfærd er ogs å
kendetegnende i fritiden og i hjemmet, hvor der
kan være s tore problemer med uefterrettelighed
og uro s amt for nogle vans keligheder med s øvn.
Det er for A DHD-børn forbundet med mange
følels es mæs s ige nederlag, at de får et

Med udgangs punkt i, at barnet har vans keligheder
med at koncentrere s ig og gennemføre en planlagt
handling, s kal der s ættes ind med pers onlig
s tøtte i s kolen. Her s kal barnet hjælpes til at få
s tyr på s in s koledag, både i undervis nings timerne
og i frikvartererne. Der er ofte ikke behov for andet
end fas tlæggels e af en række s imple rutiner - og
at fas tholde dem.
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Derfor er en konkret gennemgang af proces s en
med at s ætte s ig ned, åbne s in tas ke, finde s ine
bøger fem og markere, hvis man vil s ige noget
vigtigt. Det er s elvfølgeligheder for de fles te, men
ikke for en A DHD-elev. Skolens pers onale s kal
kende s ituationen og s ikre en klar og individuel
kommunikation til barnet. Det kan være en s tor
hjælp, hvis forældrene s ikrer, at s koletas ken er i
orden, og at der er lagt en markering ind i bogen,
hvor der s kal s lås op. I s kolen kan det for dis s e
børn være en s tor hjælp, hvis der er en
s koleas s is tent, der s ikrer, at man finder s in plads
og kommer i gang s amt forts ætter det, der er
påbegyndt. Det s amme gælder i frikvartererne,
hvor en voks ens tøtte kan forhindre nye nederlag
og konflikter. Der er ofte for dis s e børn ikke brug for
egentlig s pecialundervis ning, hvis s tøtten s ættes
ind, inden de mis ter det faglige grundlag, men
s narere en s ærlig opmærks omhed og praktis k
hjælp.

påtager s ig opgaven og får faglig s tøtte hertil,
s åledes at de kan reagere relevant overfor eleven
og tage nødvendige individuelle hens yn.
Skolen eller ins titutionen kan ikke alene løs e
opgaven med at hjælpe en elev med A DHD. Der
foruds ættes et tæt s amarbejde med forældrene.
De regler, der s kal gælde i s kolen, s kal ogs å gælde
i hjemmet. Ellers bliver det for vans keligt for
eleven. Der er behov for et tæt s ams pil, s om både
fordrer noget af s kolen og af forældrene. For en
A DHD-elev er et kons truktivt og tæt s ams pil
mellem hjem og s kole afgørende. Der vil, uans et
hvor godt arbejdet gøres , ops tå problemer, der
foruds ætter en kons truktiv og pos itiv holdning for
at finde en ordentlig løs ning. Det kan handle om, at
konflikter mellem børn s kal bilægges , eller om at
deltagels e i føds els dage eller eks kurs ioner s kal
have en s ærlig opmærks omhed. For barnet med
A DHD gælder det i høj grad om at få mulighed for at
opleve s ig s elv s om i s tand til at indgå i et s ams pil
med andre, og at få pos itive reaktioner på s ig s elv
og s ine aktiviteter. Det s kal kunne opleve s ig s elv
s om et barn med kompetencer til at gennemføre
noget, og s om et - omend s pecielt - s å alligevel et
værdifuldt barn.

For nogle elever kan det være en hjælp at have en
s kærmet arbejds plads både i s kolen og
derhjemme. Det gælder om at udelukke s å mange
uvedkommende impuls er s om muligt, fordi barnet
er let afledeligt. Brugen af computer kan ligeledes
være meget hens igts mæs s ig, fordi eleven her kan
rette hele s in opmærks omhed mod mas kinen.

Der findes en meget aktiv forening for A DHD-ramte,
og der er megen offentlighed omkring de
problemer, A DHD medfører. Der fremkommer ogs å
med mellemrum ideer til, hvordan dis s e børn og
unge s kal behandles , der afholdes kurs er, der
tilbydes trænings programmer, og der etableres
s ærlige tilbud for A DHD-ramte unge
uddannels es mæs s igt. Der lanceres kugledyner,
s om nogle med A DHD oplever glæde ved, og der
s ælges ins truktions film, der s kal hjælpe børn og
unge til en s tørre s elvfors tåels e og s elvaccept.
A lle dis s e tiltag og aktiviteter er udtryk for en
udvikling, hvor accept og fors tåels e for
følgevirkningerne af A DHD øges , og at der faktis k
kan gøres noget for at afhjælpe følgerne af
lidels en. Men tilbage s tår forts at, at der for de
fles te er tale om et langs trakt forløb med behov
for både hens yn, egeninds ats og hjælp fra andre.

Generelt handler det om overs kuelighed,
genkendelighed, s truktur og enkle s ys temer, hvor
arbejds gange og regler illus treres klart. Det
hjælper med vis uelle bes krivels er, hvor der med
s ymboler holdes rede på materialer og bøger, og
hvor dagens gang kan foruds es og følges . Nye krav
s kal formuleres enkelt og tydeligt, de s kal
illus treres og gennemgås , og s å s kal de følges
kons ekvent. Der s kal være en entydig
kommunikation, og der s kal s ikres øjenkontakt, s å
det er s ikret, at meddelels en er opfattet.
Det er klart, at et s ådant undervis nings mæs s igt
miljø kan etableres i en lille og overs kuelig
s pecialklas s e eller i en s pecials kole, og for nogle
elever er vans kelighederne s å s tore, at
henvis ning hertil kan være abs olut relevant og
den beds te løs ning for dem. Men faktis k er der
gode muligheder for at imødekomme elever med
A DHD i den almindelige klas s e, hvis der gøres en
s ærlig inds ats herfor. Ofte er der primært behov
for s tøtte af praktis k pædagogis k karakter
s uppleret med en s pecialpædagogis k bis tand.
Helt afgørende er imidlertid, at lærerne

Skrevet af Finn Christensen
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