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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Antalet personer som årligen söker vuxenpsykiatrin för utredning av ADHD har 

ökat de senaste 10 åren och det beräknas att upp emot 2.5% av den vuxna befolkningen är 

drabbade. Tidigare forskning visar att en icke diagnosticerad ADHD kan leda till lägre 

utbildningsnivå samt lägre inkomst. Barker och Buchanan-Barkers omvårdnadsteori 

Tidvattenmodellen har använts då denna bygger på den mänskliga berättelsen och fokus 

ligger på livsproblemen och inte en diagnos. Syfte: Syftet med denna studie var att ur ett 

personperspektiv beskriva erfarenheter av att stå på väntelistan till en ADHD-utredning, samt 

ta reda på vilket behov av stöd dessa personer ger uttryck för. Metod: Studien har genomförts 

enligt metoden för kvalitativ innehållsanalys med semistrukturerade intervjufrågor. Resultat: 

redovisas i fyra kategorier; att inte kunna hantera vardagen, att leva i ovisshet, att längta efter 

att bli sedd och bekräftad samt att hitta sina egna strategier.  Slutsatser: I studien framkom att 

forskningspersonerna kände en ovisshet relaterat till en upplevt dålig kommunikation mellan 

dem och vården. Det fanns även en upplevelse av brist på information och stöd under 

väntetiden för utredning. Detta skapade ett utanförskap där forskningspersonerna sökte egna 

strategier för att hantera sin situation. Det framkom även att ovissheten kunde leda till ett 

destruktivt beteende i form av självmedicinering och missbruk. 

Nyckelord: Erfarenhet, Kvalitativ innehållsanalys, Odiagnostiserad ADHD, Psykiatrisk 

klinik, Väntetid, Vuxna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

Background: The number of people seeking adult psychiatry for ADHD is increased over the 

past 10 years, and it is estimated that 2.5% of the adult population is affected. Previous 

research shows that non-diagnosed ADHD can lead to lower education levels and lower 

income. Barker and Buchanan-Barker's Nursing Theory The tide model has been used as this 

is based on the human story and focuses on life problems and not a diagnosis. Purpose: The 

purpose of this study was to describe, from a patient perspective, the experience of standing 

on the waiting list for an ADHD investigation, as well as identifying the need for support 

these people express. Method: The study has been conducted according to the method of 

qualitative content analysis with semi- structured interview questions. Results: The results are 

reported in four categories: unable to handle everyday life, to live in uncertainty, to long for 

being seen and confirmed, and to find their own strategies. Conclusion: The study found that 

the researchers felt an uncertainty related to an experienced poor communication between 

them and the care. There was also a lack of information and support during the waiting period 

for investigation. This created an exclusion where the researchers sought their own strategies 

to handle their situation. It also emerged that uncertainty could lead to destructive behavior in 

the form of self-medication and abuse. 

Keyword: Adult, Experience, Psychiatric Clinic, Qualitative Content Analysis, Undiagnosed 

ADHD, Waiting time.  
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1 INLEDNING   

Att utreda Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är ofta en avancerad process 

vilken kan medföra långa väntetider för de som utreds. Detta kan skapa oro och innebära 

lidande för personer med denna problematik. Författarna som skriver detta arbete arbetar idag 

inom den psykiatriska vården och sitter båda på stor erfarenhet av att möta personer med 

diagnosen ADHD. Det innebär ofta förekommande kontakter med personer som på olika sätt 

uppvisar och även lider av en eller flera av de karakteristiska ADHD-symtomen. Att leva med 

ADHD kan för många innebära en upplevelse av att deras vardag är svårhanterlig. Problemen 

ligger vanligtvis i svårigheter med exekutiva funktioner, svårigheter att planera dagen samt 

okontrollerbara beteenden. 

ADHD diagnosticeringen har under de senaste 10 åren ökat dramatiskt och visar inga tecken 

på att avstanna. Avsaknaden av kunskap och forskning rörande väntan inför utredning var en 

bidragande orsak till varför vi valde att fördjupa oss på detta område. Fokus kommer att riktas 

mot den grupp som misstänks vara drabbade av denna diagnos och går i väntan på en ADHD-

utredning. Som sjuksköterska är ett ansvarsområde att hela tiden se till personens bästa och att 

kontinuerligt hålla sig ajour med nya rön. Så hur kan vi som specialistsjuksköterskor inom 

psykiatrin vara till stöd för denna grupp under de långa väntetider som ADHD utredningar 

ofta för med sig? 

Författarnas förhoppning är att ta reda på forskningspersonernas upplevelser, erfarenheter av 

svårigheter de upplever och vad de har för behov av stöd under väntetiden, för att på så vis 

utveckla en grund för mottagningens fortsatta arbete. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden kommer definitionen av ADHD och tidigare forskning presenteras samt den 

valda teoretiska referensramen, Barker och Buchanan- Barkers Tidvattenmodellen (2005).   

2.1  Definition av ADHD 

Antalet personer som sökt till vuxenpsykiatri för utredning av ADHD har ökat de senaste 10 

åren (Smer, 2012) och det beräknas att cirka 2–2,5 procent av den vuxna befolkningen är 

drabbade av ADHD (Smer, 2012; Socialstyrelsen, 2014). Personer med odiagnostiserad 

ADHD har rapporterats ha en lägre utbildningsnivå och lägre inkomst jämfört med de som 

blivit diagnostiserade samt att de utan diagnos också i ökad grad led utav större funktionella 

och psykosociala funktionsnedsättningar. Arbetslöshet och sämre kvalité på livet var vanligt 

för samma grupp av människor och en uppföljningsstudie påvisade att ADHD faktiskt 
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fortsätter i vuxenålder hos en majoritet av patienterna (Able, Johnston, Adler, & Swindle, 

2007). Det finns två huvudsakliga yttringar av ADHD hos vuxna där den första var 

överaktivitet och impulsivitet medan den andra visar sig genom svårigheter med 

uppmärksamhet. Gruppen med uppmärksamhetsbesvär blev oftare föremål för sjukvårdens 

insatser, medan den andra gruppen blev kriminalvårdens. Detta då den överaktiva/impulsiva 

gruppen löpte större risk att utveckla antisociala drag och missbruk (Bejerot, 2016. Det har 

visat sig att för personer som fått en ADHD diagnos i vuxen ålder kunde detta innebära en ny 

insikt om sig själv samt en ny start i livet. Detta kunde bidra till en känsla av frihet och 

innebar en möjlighet till att kunna gå vidare med eller utan hjälpinsatser från vården (Bejerot, 

2004).  

Att vara drabbad av ADHD kunde skapa problem i flera viktiga livsområden, så som 

utbildning, ekonomi och relationer. Med uteblivet stöd kunde problemen öka och ledde till 

bland annat arbetslöshet, ekonomiska problem, missbruk och kriminalitet. Konsekvenserna av 

obehandlad ADHD kunde bära med sig ett stort lidande för personen själv och hens 

närstående (Brar, 2013). 

2.2 ADHD hos vuxna  

Enligt socialstyrelsen (2014) krävs det en noggrann utredning av vuxna med ADHD. För att 

få diagnosen ADHD skall personen ha stora svårigheter med koncentrationen och andra 

svårigheter som kan kopplas till diagnosen och som ställer till problem i vardagslivet.  

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är en variant av neuropsykiatriska 

funktionshinder (NPF). Vid NPF-utredningar används DSM 5- eller ICD 10-manualerna för 

att fastställa om personerna uppfyller de kriterier som krävs för att ställa diagnos. Några av 

dessa kriterier är: problem med uppmärksamhet, nedsatt impulskontroll och hyperaktivitet. 

För att kunna uppfylla kriterierna skall dessa observeras i minst två olika miljöer, t ex hem 

och arbete, detta för att kunna utesluta andra eventuella problem eller funktionshinder 

(Bejerot, 2015). Hos vuxna är den egna berättelsen central men det är viktigt att ta kontakt 

med föräldrar för att se om det funnits symtom redan i barndomen (SBU, 2016). För att få 

klarhet i vilka svårigheter varje person har så intervjuas inte bara de själva vid ADHD 

utredningen utan även deras närstående för att få en klar bild av hur dessa problem påverkat 

dem genom livet (Bejerot, 2015). 

Avsikten med utredningen är att öka förståelsen för personens svårigheter och ge lämpligt 

stöd. För att göra utredningen måste information samlas in från olika håll, t ex historier om 

svårigheter, hur personen fungerar i vardagen, de kognitiva och intellektuella förutsättningar 

som finns, ställningstaganden till skydds och riskfaktorer samt samtal med personen och 

dennes anhöriga, t.ex. föräldrar. För att få diagnosen ADHD som vuxen begärs minst ett av 

följande: 1. Fem av nio kriterier på bristande uppmärksamhet enligt DSM-5, 2. Fem av nio 

symtom på hyperaktivitet och impulsivitet enligt DSM-5 och att symtom ska ha förelegat sex 

månader tillbaka. Utöver detta måste bevis finnas att dessa svårigheter har påverkat personens 

liv negativt och har gett sämre kvalité i dennes sociala omgivning, arbetslivet och sämre 

prestationer i andra sammanhang. Svårigheterna är komplexa för dessa vuxna, därför är det 

viktig att kunna skilja på symtom på ADHD och differentialdiagnoser för andra psykiatriska 

tillstånd. ADHD är ingen sjukdom som kan botas, men för många vuxna kan livet bli mer 

hanterligt i familjen, i arbete, i studier och i sociala situationer. Om rätt hjälp hittas, så som 

strategier och strukturer för att bemästra svårigheterna.  



 3  

Inom diagnosen ADHD finns det tre undergrupperingar enligt ICD-10 manualen: ADHD med 

uppmärksamhetsproblem, ADHD med hyperaktivitets- och impulsivitetsproblem och ADHD 

med såväl uppmärksamhetsproblem som hyperaktivitet och impulsivitetsproblem. För att 

kunna behandla dessa symtom krävs en korrekt diagnos. Hos vuxna är 

koncentrationssvårigheter det vanligaste symptomet. Symtombilden skiljer sig mellan män 

och kvinnor och risken är att kvinnor förbises eftersom de inte i lika hög grad uppfyller 

diagnosens kriterier enligt DSM-IV. Hos kvinnorna är nämligen symptomen svårare att 

urskilja (Bejerot, 2015). 

2.3 Tidigare forskning 

Studier av Forsberg, Fernell, Waters, Waters och Tedroff (2006) har visat att förändringar i 

hjärnmönstret och dopaminsyntesen hos manliga vuxna med uppmärksamhetsbrist och 

hyperaktivitetstörning har en viktig roll i en mängd olika motoriska och kognitiva funktioner. 

Beteendeproblematiken hos vuxna diagnostiserade med ADHD förknippas med just dessa 

förändrade dopaminsynteser. Dopaminsystemet spelar en modulerande roll i 

uppmärksamhetsprocesser, medan impulskontrollen är mer kopplad till andra 

neurotransmittorsystem, som t.ex. serotonin. Forskningen visar att det är denna rubbning i 

signalsubstanserna som ger en stor påverkan hos personer som har en ADHD-diagnos, och det 

har visat sig att hos patienter med ADHD-diagnos är frekvensen av dopaminsyntesen lägre än 

hos de utan diagnos. 

En studie visade på att personer med ADHD-diagnos, som kunde hitta strategier för att utföra 

vardagliga aktiviteter uppgav hur deras engagemang varierade från dag till dag. Det framkom 

också att dessa personer själva hittade mening i vardagliga aktiviteter samt gjorde egna val 

som bidrog till ökad känsla av välbefinnande i deras vardag (Ek, & Isaksson, 2013). En 

motsägande studie fann dock att i vissa fall kunde diagnosen ADHD orsaka förvirring och 

försämring då personerna kände sig utpekade och inte kunde relatera sina problem till 

diagnosen (Fleischmann, Erez & Miller, 2013). I de flesta fall innebar dock ändå ADHD 

diagnosen att läkarna fick ett verktyg för att stätta in specifik behandling för tillståndet. 

(Nielsen, 2017).    

Viss forskning anser att ADHD bör behandlas mer innovativt då symptomen är många och 

komplexa. Medicinering är inte den rätta vägen att gå, utan personer med ADHD-problematik 

bör lära sig att förstå hur deras tillstånd påverkar deras sätt att fungera i sociala situationer och 

i samhället över lag. Vidare anses det vara en del av specialistsjuksköterskornas roll att 

systematiskt bedöma patienter som väntar på diagnos samt planera deras behandling 

(Keoghan, 2011). Medan en annan studie lyfter fram vikten av att medicinera ADHD-

personer för att linda deras symtom (Young, Braham, Gray & Esther, 2008). 

ADHD anses vara ett utvecklingspsykiatriskt tillstånd som ofta kvarstår från barndomen till 

vuxen ålder. Brattberg (2006) har dragit slutsatsen att ADHD är den mest odiagnostiserade 

psykiatriska störningen hos vuxna.  En växande mängd forskningsresultat tyder på att vuxen-

ADHD och dess symtom bidrar till svår funktionsnedsättning inom flera områden, inklusive 

beteendemässiga, känslomässiga och personliga. Även akademisk eller yrkesmässig 

underprestation länkas till resultatet. Dessa problem fanns vara nära förknippade med låga 

nivåer av livskvalitet. I studier läggs vikten på att betona livskvalité, som sällan 

uppmärksammas hos denna grupp, istället för att lägga fokus på symtom (Gjervan & Nordahl, 

2010; Moffitt m.fl. 2015).  En annan forskning har visat att många kvinnor med 
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odiagnostiserade ADHD kunde ha ett framgångsrikt liv, ha familjer samt kunde slutföra sin 

utbildning utan hinder. Påverkan på jobbet kunde tydligt utskiljas hos flertalet av kvinnorna 

med ADHD problematik, då de visade en ökad tendens att byta jobb oftare på grund av att 

rastlöshet gjorde det svårare för dem att hitta jobb som matchar deras personligheter (Henry & 

Jones, 2011). 

Vuxna med ADHD som funktionshinder kunde ha känslan av att vara olika andra vilket i 

vissa fall ledde till dålig självkänsla och nedvärdering av sig själva (Toner, O’Donoghue & 

Houghton, 2006). I likhet med studien av Cook, Knight, Hume och Qureshi (2014) kunde låg 

självkänsla vara en konsekvens av de svårigheter som personer hade. Självkänslan minskade 

hos personer med ADHD problematik. Svårighetsgraden av symtomen kunde variera hos 

dessa personer och hade stor betydelse för självkänslan. 

 

Enligt Brod, Schmitt, Goodwin, Hodgkins och Niebler (2012) framkommer det att ADHD 

kunde vara en belastning för vuxna genom att beskriva vuxnas erfarenhet av livsproblemen. 

Resultaten avslöjade en betydande inverkan av ADHD på vuxna inom en rad områden, 

inklusive sociala, familje- och arbetsförhållanden, arbetsproduktivitetsminskning och ökad 

användning av sjukvårdsresurser, med en allmänt ökad sjukdomsbörda. Även Fleischmann 

m.fl., (2013) beskriver att personer med svårigheter såsom hyperaktivitet och 

ouppmärksamhet hade svårt att behålla jobb vilket ledde till minskat självförtroende. För 

många personer med odiagnostiserad ADHD kunde konsekvenserna vara allvarliga. Dessa 

konsekvenser kunde bidra till besvär i exempelvis studier, i arbete, i sociala situationer samt 

även i trafiken. Detta skapar ett hälsoekonomiskt problem i samhället eftersom denna grupp 

personer hade en hög sjukvårdskonsumtion, vilket i sin tur krävde stora resurser (Edebol, & 

Norlander, 2013; Moffitt m.fl. 2015).  

En annan studie som genomfördes på två grupper, en som hade ADHD-diagnos och en grupp 

utan diagnos. Gruppen med ADHD hade mer sociala problem och svårt att hålla vänner kvar 

(Young, Toone, & Tysonl, 2003). Även detta bekräftas av Van der Linden, 2000; Toner, O 

Donoughue & Houghue, 2006; Young, Bramham, Gray, & Esther, 2008. Enligt dem har 

personer med ADHD mer problem i relationer till medmänniskor och familj. De uppvisar 

även en större känslomässig labilitet. I en annan studie av Gjervan och Nordahl (2010) 

betonas planeringssvårigheter, svårigheter med att fullfölja saker och svårigheter med att 

interagera socialt som ofta leder till besvikelse, ängslighet, nedstämdhet och dålig självkänsla. 

Det framkommer också att personer som har blivit diagnostiserade i barndomen hade bättre 

förutsättning än de som har fått diagnosen i vuxen ålder (Fleischmann & Fleischmann, 2012). 

Enligt Fleischmann m.fl., (2013) samt Henry och Jones, (2011) kunde personer med ADHD 

som inte vet orsaken till beteendet ha svårt att klara sociala situationer och även uppleva sin 

situation som förfärlig. Likaså upplevde odiagnostiserade kvinnor med ADHD skamkänslor, 

ensamhet, isolering och känner sig annorlunda jämfört med andra (Henry & Jones, 2011). 

Samma studie visade att många kvinnor med odiagnostiserad ADHD kunde ha ett 

framgångsrikt liv, ha familjer samt lyckats slutföra sin utbildning utan hinder. 

I en studie som gjordes i sju olika länder framkom att forskningspersonerna med ADHD hade 

problem med lärandet, sociala interaktioner, rastlöshet, mobbning, samt kände sig 

missförstådda och hamnade i drog och alkoholmissbruk i tidig ålder. Många vuxna med 

ADHD upplevde att de efter diagnostisering blev annorlunda behandlade i livet. (Brod, 

Pohlman, Lasser & Hodgkins, 2012). 
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2.4 Väntetider inom vården 

I en rapport från socialstyrelsen framkommer det att väntetiderna inom vården är 

otillfredsställande vilket lett till att var och varannan patient drabbats av uppskjutna besök och 

långdragna utredningar (Socialstyrelsen (2018). Vården har försökt väga upp detta genom att 

införa det som kallas för vårdgaranti, den syftar till att reducera väntetiderna från nya besök 

till behandling. Det finns dock en risk med detta då den medicinska prioriteringen riskerar att 

förbigås (Socialstyrelsen, 2014). Det framkommer att i vissa landsting är väntetiderna för 

ADHD-utredning uppemot 2 år. Orsaken till den utdragna väntetiden anses vara att ADHD 

inte tas på tillräckligt stort allvar och att det på grund av detta åsidosätts. Det finns även en 

brist på resurser inom psykiatrin för att kunna utföra dessa utredningar vilket leder till att de 

resurser som finns är högt belastade (Riksdagen, 2006). 

2.5 Teoretisk referensram 

Vi har valt att använda oss av Barker och Buchanan-Barkers (2005) omvårdnadsteori 

”Tidvattenmodellen”. Teorin fokuserar på personens egen berättelse utifrån hens upplevelser 

och erfarenhet samtidigt som den utgår ifrån att människan är i ständig förändring. Här ska 

vårdaren inta en roll som lärjunge och sätta personens livsvärldsperspektiv i fokus, oavsett 

vilken diagnos personen har eller om hen har någon diagnos överhuvudtaget. Teorins fokus 

ligger också på personens livsproblem istället för diagnosen. Tidvattenmodellen kan ses som 

ett verktyg som bygger på att människan berättar om sitt liv och om sina livsproblem. Genom 

personens berättelser träder problem och resurser fram. Sjuksköterskans roll blir här att hjälpa 

personen att hitta vägen till att hantera dessa problem med hjälp av de identifierade resurserna 

som framkommer i berättelsen (Barker & Buchanan-Barker 2005).  Barkers omvårdnadsteori 

anses passa in väl i studiens syfte då den kan användas för att fördjupa förståelsen av de 

livsproblem och svårigheter som lyfts fram.  

3 PROBLEMFORMULERING 

Långa väntetider för ADHD-utredning är ett faktum. Likaså finns det ett uttalat lidande och 

ångest hos dessa personer som förstärks av ovissheten som dessa utdragna utredningsförlopp 

för med sig. Detta lidande kan även leda till svårigheter i vardagslivet, till exempel känslor av 

att vara en belastning och en ökad känsla av utanförskap. 

Tidigare forskning belyser det utdragna händelseförloppet i en ADHD-utredning och visar på 

att detta medför negativ påverkan på patientens vardag och livskvalité. Det finns dock få 

beskrivningar av upplevelsen av denna ADHD-utredningsprocess ur ett patientperspektiv. 

Även om händelseförloppet och dess vanliga följder beskrivits väl är patientperspektivet 

något som uppsatsförfattarna anser behöver belysas och utvecklas på ett djupare plan. Detta 

för att öka förståelsen för patientens upplevelser och tidigare kunna erbjuda stödinsatser åt 

denna grupp.   
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Barkers omvårdnadsteori beskriver vikten av att lyssna till personens berättelse och, oavsett 

diagnos eller inte, identifiera såväl livsproblem som resurser med hjälp av berättelsen. Med 

hjälp av denna teoretiska referensram kan upplevelser av livsproblem identifieras hos 

personer, som ännu inte fått någon diagnos, och är i väntan på ADHD-utredning. På så sätt 

kan även lämpliga stödåtgärder identifieras. Enligt Psykiatriska Riksföreningen för 

sjuksköterskor ska specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård se till personens perspektiv. 

Genom att undersöka hur personerna som väntar på ADHD-utredning upplever sin situation, 

samt vilka utmaningar de har i livet belyses detta perspektiv. I sjuksköterskerollen inom 

psykiatrin finns det en stor sannolikhet att få ansvaret att vårda patienter i något av ADHD-

utredningens olika skeden. Därför bör studiens resultat vara till nytta för både denna 

yrkeskategori, men även för andra professioner inom samma område. 

4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med detta arbete är att beskriva hur personer som står på väntelista till ADHD-

utredning erfar sin livssituation. 

Frågeställningar  

1. Hur upplever forskningspersonerna väntetiden? 

2. Vilken typ av stöd/hjälp beskriver  forskningspersonerna  att de behöver?  

5 METOD OCH MATERIAL 

I kommande avsnitt beskrivs studiens metod under underrubrikerna design, datainsamling, 

urval och analys av data samt etiska övervägande.  

5.1 Design 

Syftet med detta arbete var att ur ett personperspektiv beskriva erfarenheter av att stå på 

väntelistan till ADHD- utredning, samt vilket behov av stöd dessa personer ger uttryck för. 

Därför använde vi oss av en kvalitativ induktiv design för att identifiera, beskriva och förstå 

personernas upplevelser (Olsson & Sörensson, 2011). Med induktiv ansats menas en 

förutsättningslös analys av datamaterialet, forskningspersonernas upplevelser och inte utifrån 

någon teori (Graneheim & Lundman, 2017). 
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5.2 Datainsamling och urval 

Denna studie har genomförts med deltagande av forskningspersoner tillhörande två olika 

psykiatriska mottagningar. Initialt togs kontakt med den gemensamma verksamhetschefen för 

att se över om det fanns ett intresse hos verksamheten för att genomföra studien. Efter att ett 

muntligt godkännande per telefon erhölls, skickades en skriftlig förfrågan med mer utförlig 

information gällande studien till verksamhetschefen via mejl (bilaga A). Även så kallade 

missivbrev skickades till forskningspersonerna där en samtyckesblankett bifogades. 

Inklusionskriterierna för denna studie var att forskningspersonerna redan skulle stå i kö för en 

ADHD-utredning. Ambitionen var även att finna forskningspersoner av båda könen samt med 

olika åldrar. Önskvärt var även en spridning av utbildningsnivå, arbetslösa samt 

yrkesverksamma. Ett krav för deltagande var även att de skulle kunna förstå och göra sig 

förstådda på det svenska språket för att minska risken för missuppfattning mellan författarna 

och forskningspersonerna.  

Författarna blev av verksamhetschefen hänvisade till verksamhetens psykolog då denne 

ansvarade för de personer som väntade på en ADHD-utredning. Det framkom att det hos båda 

psykiatriska mottagningarna vid tidpunkten för studiens start stod 37 personer i kö. 

Författarna har inte själva inkluderat eller exkluderat forskningspersonerna utan 

forskningspersonerna blev utsedda av psykologen på ADHD-teamet utefter de önskemål på 

deltagare som uppgivits av författarna.  

Ett brev med information samt inbjudan för att delta i studien skickades i slutändan ut till 15 

personer av dessa 37. Av 15 potentiella forskningspersoner fick författarna återkoppling från 

10. En forskningsperson drog sig sedan ur och valde att inte medverka på grund av sjukdom. 

Av dessa 9 forskningspersoner fanns 6 manliga och 3 kvinnliga vilka slutligen intervjuades. 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer då det skapade möjligheter till 

att ställa följdfrågor vid oklarheter samt få forskningspersonerna att utveckla sina berättelser. 

Frågorna utformades så att en dialog skulle uppstå för att på detta sätt få ut mer av 

intervjuerna än om exempelvis en enkät med slutna svar använts. Intervjuguiden utformades 

av båda författarna och med hjälp av handledaren. Detta för att fånga studiens syfte (Bilaga 

C). Det är viktigt att få forskningspersonerna att känna sig trygga genom att författarna 

förmedlar ett lugn med sin närvaro under intervjun, samt visar intresse för det som 

forskningspersonerna berättar. Detta för att få forskningspersonen att känna sig så bekväm 

som möjligt (Dahlberg, 2014). Intervjuerna ägde dels rum i lokaler som tillhandahölls av en 

av de psykiatriska mottagningarna samt i forskningspersonernas hem. Tiden för intervjuerna 

varierade mellan 30 minuter till upp emot 1.5 timme. De första fyra intervjuerna genomfördes 

gemensamt av båda författare för att författarna skulle skapa en uppfattning om processen och 

för att kommande intervjuer som skedde enskilt skulle vara så lika de kunde vara i utförandet. 

Resterande tre intervjuer delades upp mellan författarna beroende på vem som kunde utföra 

den. Intervjusamtalen spelades in för att lättare komma ihåg vad som sagts. Nackdelen med 

att spela in intervjun är att det som sägs med kroppsspråket inte dokumenteras. Författarna har 

dock gjort små notiser i transkriberingen angående kroppsspråket. 
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5.3 Etiska övervägande 

Vid genomförande av en forskningsstudie finns det fyra etiska principer att ta hänsyn till: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet kravet som 

beskrivs i Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning 

enligt Vetenskapsrådet, (2004).   

Informationskravet tillgodoses genom att forskningspersonerna i denna studie blev 

informerade om studiens syfte, vilket skedde både muntligt samt att en skriftlig bilaga på 

informationen erhölls vid intervjutillfället (bilaga B). Forskningspersonerna har även skrivit 

under missivbrevet för att kunna visa på att de erhållit all relevant information gällande 

studien. Detta görs för att säkerhetsställa att forskningspersonerna förstått innebörden av 

studien samt var medvetna om att deltagandet var frivilligt. Detta är också en del av 

samtyckeskravet som innebär att forskningspersonerna skall ha godkänt sitt deltagande i 

studien samt att vara informerade om möjligheten till att avbryta deltagandet när som helst 

utan särskilda orsaker. Konfidentalitetskravet innebär att forskningspersonernas personliga 

uppgifter samt materialet som inhämtats förvarats otillgängligt för icke behöriga personer. I 

konfidentialitetskravet ingår även att forskningspersonerna informerades om att författarna 

arbetar under tystnadsplikt och att deras ålder, kön, etnicitet och andra personuppgifter inte 

kommer att göras publika under några omständigheter. All data och alla personuppgifter 

avidentifierades så eventuell identifiering och igenkänning från obehöriga ej skall vara möjlig. 

Nyttjandekravet säkerhetsställer att den insamlade informationen endast har använts för 

studiens avsiktliga ändamål (CODEX, 2015). 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) bör informationen till forskningspersonerna vara mycket tydlig 

vilket gjorde att författarna undvek svåra begrepp för att forskningspersonerna skulle förstå 

innehållet i studien. Enligt forskningsetiska principer har författarna vägt in nackdelar och 

fördelar av studien och fördelarna har vägt tyngst. Författarna anser att fördelen med denna 

studie är att det är ett relevant ämne som är viktigt att belysa. Nackdelen kan vara att 

intervjuerna kan väcka känslor som kan orsaka ytterligare lidande och påfrestningar hos 

forskningspersonerna, då de behöver återuppleva eventuella negativa upplevelser de haft 

under tuffa processen. 

5.4 Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats har använts för bearbetning av materialet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Centrala begrepp som använts för att beskriva 

analysprocessen är analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, 

kategori och tema. Analysprocessen innebär rörelse fram och tillbaka mellan dessa nivåer, 

och därmed mellan helheten och delar av texten. 

Intervjumaterialet lästes igenom vid upprepade tillfällen för att få en övergripande bild över 

vad det handlade om. Analysen började med att identifiera meningsenheter som var i 

samklang med uppsatsens syfte. Meningsbärande delar av text, ord, och meningar 

kondenserades sedan genom att förkorta dem för att få fram kärnan i innehållet. 

Kondenserade meningsenheter märktes med koder som kortfattat beskrev innehållet. Koder 

med liknande innehåll sattes samman till kategorier eller teman. Kategorierna delades sedan 

in i subkategorier utifrån olika nyanser av innehåll i kategorin. Kategorier är kärnan i en 

kvalitativ innehållsanalys, en kategori är en grupp av innehåll som delar en gemensamhet.  
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Tema begreppet kan ha flera betydelser och att skapa teman är ett sätt att kategorisera 

underliggande meningar. Ett tema handlar om textens helhet där forskarna inte kan bestämma 

sig i förväg om vilka teman ska finnas med i texten. Författarnas tolkning av det latenta 

kärnbudskapet kan ses som en växande process under hela analysarbetet (Graneheim & 

Lundman, 2004).Exempel på analysarbetet ses i tabell 1. 

Tabell 1: Analysarbete 

Meningsenheter Kondensering Koder Subkategori Kategori 

Ett väldigt 

aggressiv 

beteende till o 

från som även 

eskalerar sig till 

att jag inte riktigt 

ha kontroll på 

situationerna. 

Aggressiv 

beteende, 

eskalerar till att 

tappa 

kontrollen över 

situationen 

Tappar 

kontrollen över 

situationerna 

Att inte kunna 

hantera känslor 

och relationer 

Att inte kunna 

hantera 

vardagen 

Och den 

ovissheten späder 

på ilskan och 

oron och stressen 

över att, kommer 

jag att slå någon 

om jag blir arg 

eller kan jag 

hantera det. 

Ovissheten 

späder på 

ilskan, oron 

och stressen 

över om jag 

skall kunna 

hantera 

situationen 

eller inte. 

Ovisshet 

förvärrar oron 

för att inte 

kunna hantera 

sin situation 

Att inte veta vad 

som händer 

Att leva i 

ovisshet 

 

I denna studie har också en modifiering av Graneheim och Lundmans innehållsanalys gjorts i 

syfte att fördjupa analysen och förståelsen av resultatet. Denna modifiering är inspirerad av 

den tolkade helhet som Lindseth och Norberg (2004) beskriver, men vi har för att undvika 

sammanblandning mellan metoderna kallat den analys av helheten. I den avslutande analysen 

har vi relaterat kategorierna till den teoretiska referensramen och till varandra. 

6 RESULTAT 

Analysen ledde till fyra kategorier vilka benämndes som: att inte kunna hantera vardagen, att 

leva i ovisshet, att längta efter att bli sedd och bekräftad och att söka egna strategier. Dessa 

kategorier fick i sin tur ett antal subkategorier. Kategorier och subkategorier redovisas i tabell 

2. Varje subkategori innehöll citat för att beskriva och belysa de resultat som framkommit i 

arbetet. Analysen i resultatet byggde på forskingsperoneras upplevelser och erfarenheter av att 

vänta på ADHD-utredning. För att fördjupa förståelsen använts Barker och Buchanan-Barkers 

(2005) omvårdnadsteori Tidvattenmodellen som stöd i resultatdiskussionen. 

Författarna till denna studie konstaterade att forskningspersonerna uppvisade en känsla av att 

de inte hade tillgång till stöd under väntetiden på ADHD-utredningen. Resultatredovisningen 
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belyste svårigheter och utmaningar hos forskningspersonerna så som att inte kunna hantera 

vardagen, att leva i ovissheten och att längta efter att bli sedd och bekräftad. För att göra det 

lättare för läsaren och följa med i analysen och bedöma giltigheten i resultatet markerades 

subkategorier med fet stil. De valda citaten från forskningspersonerna avkodades och 

representerades med siffror i löpande text. 

Tabell 2: redovisning av resultat 

Att inte kunna hantera vardagen  Att inte kunna hantera känslor och relationer 

 Att inte klara arbete och utbildning 

Att leva i ovisshet  Att känna sig bortglömd 

 Att inte veta vad som händer 

 Att vilja förstå sig själv 

Att hitta egna strategier  

Att längta efter att bli sedd och 

bekräftad 

• Att få samtala 

• Att någon hör av sig och ha tillgång till andra 

hjälpmedel 

• Att få hjälp med andra svårigheter/ diagnos 

 

 

6.1  Att inte kunna hantera vardagen 

Under analysarbetet framkom det att forskningspersonerna hade svårigheter med att hantera 

sin vardag. Dessa svårigheter yttrade sig i form av att forskningspersonerna hade svårt att 

interagera med sin omgivning. Till exempel svårt att koncentrera sig eller sitta still. Detta 

skapade hinder och försvårade deras vardag. Känslan av att de inte kunde påverka den 

nuvarande situationen var tydligt påfrestande hos forskningspersonerna. Erfarenheter av att 

leva ett kaotiskt liv samt strävan efter en strukturerad vardag gjorde det svårare för 

forskningspersonerna att ha kontroll över sin vardag.   

Erfarenheter av Att inte kunna hantera känslor och relationer handlar om hur impulsivitet 

och aggressivitet orsakade konflikter som i sin tur påverkade både relationer och personer i 

närheten negativt. En annan svårighet var att forskningspersonerna försökt dölja sina 

symptom eller sina problem för partnern, men utan framgång. Dessa svårigheter i relationen 

gjorde att forskningspersonerna hade svårt att få ihop vardagen och få den att fungera normalt.  

Ska en sambo vara rädd för sin partner för att han inte får hjälp av psykiatri när man har sökt vård gång 

på gång men inte får någonting, är det mitt fel om hon åker på stryk för att jag inte har fått hjälp (2). 

När forskningspersoner inte får rätt hjälp i rätt tid från psykiatrin bidrar det till en ohållbar 

situation. Detta gör att relationen i hemmet skadas vilket gör att forskningspersonen kan börja 
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uppvisa aggressiva beteenden. Relationen försvåras när forskningspersonerna har svårigheter 

att föra en dialog och istället använder sig av våld som ett sätt att kommunicera. 

Ett väldigt aggressiv beteende till o från som även eskalerar sig till att jag inte riktigt ha kontroll på 

situationerna (2). 

Forskningspersonerna beskrev svårigheter med att hantera sitt beteende i sina förhållanden. 

Detta skapade en instabil och otrygg miljö i relationen vilket gjorde att det var svårt att hålla 

kvar förhållandet. Maktlöshetskänsla över att personen inte kunde påverka, eller hade 

förutsättningar till att förbättra relationen framkom. Erfarenheter av att inte kunna hantera 

känslor präglade forskningspersonernas berättelser. Detta bidrog till att forsknings-

personernas vardag blev svårhanterlig och en ökad känsla av frustration uppstod.  Att inte 

kunna sätta ord på känslor och avsaknaden av förmåga att hantera dem förvärrades under 

väntan på utredningen. Forskningspersonerna tappade kontrollen över svåra situationer genom 

att agera först och tänka sen på grund av deras impulsivitet. Detta skapade en rädsla och oro i 

omgivningen som i sin tur bidrog till att forskningspersonerna hamnade i konflikter och bråk. 

Att inte klara arbete och utbildning 

Forskningspersonerna hade svårt att klara av arbete och utbildning på grund av svårigheter 

med att hålla arbetstider och långa sjukskrivningar. Detta ledde till osämja med arbetsgivaren 

samt arbetskollegorna. Stressen över att hinna till jobbet samt svårigheter att komma ihåg 

arbetstider gjorde att forskningspersonerna upplevde en känsla av att de inte räckte till. Det 

framkom av forskningspersonernas berättelser att deras hyperaktivitet och deras sätt att arbeta 

orsakade irritation samt missförstånd i arbetsgruppen vilket bidrog till att 

forskningspersonerna hade svårt att få en fast anställning.   

Det går inte hålla vanliga dagar till vanliga dagar utan det blir pannkaka av allt det är så att vartenda 

jobb innan har jag bara vart timanställningar och det har bara gått tokigt (3).  

Att klara av studier eller slutföra en utbildning har varit utmanade för forskningspersoner. Att 

sitta stilla på skolbänken var påfrestande. Prestationssvårigheter och svårigheter att kunna 

koncentrera sig under lektionerna gjorde att forskningspersonerna hamnade efter i sina 

studier. Avsaknaden av insatser och individuella anpassningar försvårade för 

forskningspersonerna att ta sig vidare till högre studier.    

Äh, men jag hade ju problem i skolan med koncentration, alltså jättedåliga betyg och sånt (2). 

På grund av svårigheterna så som koncentrationssvårigheter och rastlösheten kunde inte 

forskningspersonerna slutföra sina studier, som exempelvis gymnasieutbildning eller kurser 

som kräver koncentration och tid. Istället har de studerat med anpassningsbarstudieteknik och 

tagit korta kurser. Att studera var utmanande, och svårigheter att hantera situationen kan leda 

till att personerna avstår från att fortsätta sina studier. 

6.2 Att leva i ovisshet 

Processen för ADHD-utredningen är lång och ännu längre är väntetiden. Att inte veta vad 

som händer, skapade ovisshet hos forskningspersonerna då de började undra om de var kvar 

på väntelistan och om de någon gång kommer att kallas till ADHD-utredningen. Väntetiden 

kunde kännas som en evighet för forskningspersonerna och skapade en känsla av att leva i 
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ovisshet. Att vänta på en ADHD-utredning i 2 år gjorde att forskningspersonerna kände att det 

var jobbigt och frustrerande att inte veta vad som händer. 

Utmanande i väntan det är nog egentligen att det aldrig händer något (5). 

Väntetiden och långa köer orsakade ett stort lidande för forskningspersonerna. 

Forskningspersonerna upptäckte själva sina svårigheter först i vuxen ålder, vilket gjorde att de 

självmant sökte sig till psykiatrin för att få reda på orsaken till deras svårigheter. Att 

överlämna ansvaret över sig själv till någon annan upplevdes som jobbigt. Det beskrevs som 

en känsla av maktlöshet och otrygghet. Tankarna kring att inte ha kontroll i kombination med 

den långa väntetiden gjorde att forskningspersonerna kände sig övergivna. Att inte veta vad 

det är som händer och sker under väntetiden bidrog till att forskningspersonerna började 

förlora sin energi och uppvisade en känsla av att leva i osäkerhet.  

Just den här ovissheten att man inte vet när det händer tycker nog jag är jobbig i alla fall (6). 

Att känna sig bortglömd handlade om att ingen hörde av sig, forskningspersonernas situation 

- deras liv i ovisshet, ledde till att de kände sig bortglömda. Att inte veta var de stod i 

väntelistan, hur långt de hade kommit i väntan och om de kommer till utredning 

överhuvudtaget orsakade stor ovisshet. Känslan över att bli förbisedd och inte prioriterad 

bidrog till att ovisshet och tvivel ökade hos forskningspersonerna. 

Undrar om de har glömt bort att jag står på kö(skrattar) men det är synd att det tar så lång tid (1). 

Att vilja förstå sig själv ansågs viktigt av forskningspersonerna som väntade på ADHD-

utredning. Kunskap om funktionshindret ADHD skulle upplevas som en trygghet. 

Forskningspersonernas svårigheter kunde begränsas genom att de förstod sig själva och fick 

en förklaring till sina symtom. När forskningspersonerna får svar på frågor gällande sin 

problematik kan det underlätta i förståelsen av sig själv samt förstå varför de kände sig som 

de gjorde och betedde sig på vissa sätt. Bristen på information och självinsikt kunde leda till 

negativa konsekvenser för forskningspersonerna inom sociala sammanhang. Att inte förstå sig 

själv samt inte få möjligheten att slappna av kan försvåra oron och ovissheten för 

forskningspersonerna. 

Man vill ju ha ett svar på varför man är som man är (7). 

Forskningspersonerna uppvisade en önskan om att förstå vad det var som gjorde dem 

annorlunda från omgivningen och om de svårigheter de upplevt hade samband med diagnosen 

ADHD eller inte. Forskningspersonerna satte sin tro till att livet skulle se annorlunda ut om de 

fick diagnosen då det skulle ge en förklaring till varför de var som de var. De fanns även ett 

hopp hos forskningspersonerna att de genom denna diagnos skulle kunna hitta nya sätt att 

hantera sina svårigheter. Att ständigt få höra från omgivningen att de var annorlunda skapade 

en dålig självkänsla hos forskningspersonerna.  

För jag tycker inte att jag, aa är konstig men jag får höra att jag inte är som alla andra (9). 

Om diagnosen tog lång tid att sätta eller om den uteblev försämrades självkänslan ytterligare, 

då de inte fick några svar på de frågor de hade om sina symtom. Forskningspersonerna 

uppgav en medvetenhet om sina problem och att de själva upplevde sig annorlunda från 

omgivningen men att de inte kunde sätta fingret på vad det var. 



 13  

6.3 Att hitta egna strategier 

Viljan att studera och skapa en bra karriär var drömmen hos forskningspersonerna. De kunde 

själva bedöma och identifiera sina förmågor utifrån sin unika situation samt hitta lösningar på 

olika utmaningar som de mötte. Genom att forskningspersonerna själva identifierade framtida 

planer för hur de skulle fortsätta med sina studier när deras livssituation och svårigheterna 

började lugna ner sig så tog de därmed ansvar för sitt framtida liv. 

När väntetiden blir lång kan personen hitta egna strategier för att hantera livsproblemen. Att 

överkonsumera alkohol var ett sätt att dämpa känslan av ovisshet i väntan på en utdragen 

ADHD-utredning. Forskningspersonerna uppgav att de gjorde det för att de inte kunde sova, 

var rastlösa och osäkra över vad som skulle ske framöver. En annan anledning till 

överkonsumtionen av alkohol var för att kunna hantera sin livssituation och för att försöka 

lindra symtomen.  

Självmedicinering och sen var det missbruk av det (5). 

Forskningspersonernas berättelser vittnar om en ökad användning av substanser i form av 

bland annat hasch och amfetamin för att dämpa de upplevda svårigheterna och ovissheten. 

Forskningspersonerna uppgav sig känna en god effekt, så som att känna lugn och avkoppling 

av att använda de olika substanserna. Missbruket kunde i sig dock bidra till ekonomiska 

problem och gav forskningspersonerna skulder som i sin tur kunde leda till att kriminalitet 

samt en utveckling av beroendeproblematik.  

Att testa hasch och amfetamin i syftet att hantera svårigheterna men knark är inte min grej (2). 

Forskningspersonerna uppgav sig hitta egna strategier för att hantera väntetiden och 

svårigheterna både på bra och dåliga sätt.  

Nu har jag hittat andra sätt för det, nu har jag hittat träningen istället så det kör jag stenhård på (5). 

Att träna kunde ses som ett sätt för att bli av med överaktiviteten och impulsivitet. 

Forskningspersonerna uttryckte att det fanns ett stort behov av att hitta och utveckla strategier 

för att kunna hantera de olika svårigheterna under väntetiden. 

6.4 Att längta efter att bli sedd och bekräftad  

Att längta efter att bli sedd och bekräftad framkommer i resultatet genom att 

forskningspersonerna gav uttryck för ett behov om att få samtala. Forskningspersonerna 

önskade stöd i form av att få samtala med någon om måendet samt att få tips och råd för att 

kunna hantera de olika svårigheterna som upplevdes under väntetiden.  

Känner man att man behöver prata av sig, ja fine erbjud det då tills någonting funkar (3). 

Behovet av att någon hör av sig och att ha tillgång till hjälpmedel framkom under 

analysarbetet. Forskningspersonerna gav en känsla av att deras behov behövde bekräftas 

genom att få telefonsamtal eller brev hemskickat. Enligt forskningspersonerna kunde detta 

göra skillnad för deras mående. Den allmänna uppfattningen hos forskningspersonerna var 

dock att ingen hörde av sig eller brydde sig vilket gjorde att forskningspersonerna hade en 

känsla av att de blev utelämnade. Forskningspersonernas uppfattning var att ett icke 
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fungerande vårdsystem var orsaken till de långa väntetiderna. Ett välfungerande vårdsystem 

skulle uppfylla forskningspersonerna behov. En ständig kontakt för att upplysa om att 

forskningspersonen är inskriven i systemet skulle underlätta för forskningspersonen under 

väntetiden. Att ha tillgång till en mobilapplikation som är direkt kopplat till väntelistan kunde 

vara ett alternativ för forskningspersonerna att veta vart de stod i kön. Forskningspersonerna 

som väntade på ADHD-utredning kände att deras behov inte blev sedda på grund av att ingen 

från vården hörde av sig för att bekräfta dem och deras existens. Det framkommer också att 

forskningspersonerna är i stort behov av stöd och hjälp under väntetiden.  

Jag skulle behöva att någon hör av sig och kollar liksom hur mår du? Hur går det? Känner du att du har 

kontroll över just nu (8). 

Att få hjälp med andra svårigheter/ diagnos. Forskningspersonerna uttryckte ett behov av att 

få hjälp med ångest, sömnsvårigheter och affektiva svängningar under väntetiden. Ur 

resultatet framkom också att forskningspersonerna även behövde ha en ständig kontakt med 

vården för att utesluta andra problem. Forskningspersonerna hade under tiden utvecklat 

ytterligare problem när de väntade på utredningen, så som missbruk och ekonomiska 

svårigheter. Behovet av att få stöd och hjälp med missbruket var något som 

forskningspersonerna saknade under väntetiden.  

De skulle kanske erbjuda hjälp för missbruket då och sen utredning, att ska inte behöva ta hand om å 

vara nykter själv under utredningen. Alltså du ska få det stödet från de och hjälpen från de att sluta 

dricka (4). 

Detta bidrog i sin tur till att forskningspersonerna tappade förtroende för psykiatrin och 

upplevde svårigheter med att försöka bygga upp detta förtroende. 

6.5 Analys av helheten 

De olika kategorier och subkategorier som finns i resultatet ger tillsammans en bild av hur 

personer som väntar på ADHD-utredning upplever väntetiden, men också hur deras tillvaro 

påverkats och vilka livsproblem de ser i vardagen. Detta kännetecknas av det som Barker och 

Buchanan-Barker (2005) beskriver som ”problems in living”, d.v.s. psykisk ohälsa. Detta syns 

hos forskningspersonerna t ex genom svårigheter att hantera vardagen i form av arbete och 

studier. Livsproblemen grundade sig i att de inte upplevde sig kunna hantera känslor och 

relationer bland annat på grund av impulsivitet och aggressivitet. Det ansågs vara livsproblem 

vilka begränsade forskningspersonerna från att uppleva sig ha möjligheten till en meningsfull 

vardag och ett mer strukturerat liv. 

I resultatet framträder dock även exempel på hur forskningspersonerna själva försöker hantera 

livsproblemen på egen hand, detta kan kopplas till det Barker och Buchanan-Barker (2005) 

beskriver som att människan i sig är kapabel och sitter på de resurser som behövs för att 

kunna hantera sin situation. Detta visade sig genom både positiva strategier i form av 

fysiskträning medan andra beskrev mer negativa strategier så som självmedicinering vilket 

ytterligare kan förstärka livsproblemen. Barker och Buchanan-Barker (2005) beskriver i sin 

teori vikten av att identifiera problemet för att ha möjligheten att hjälpa personen övervinna 

eller anpassa sig till de beskrivna livsproblemen. Det framkommer hos forskningspersonerna 

att de själva försökt identifiera sina livsproblem men att de i olika utsträckning lyckats med 

detta. Teorin beskriver vidare att vägen till återhämtning sker genom att få möjligheten till att 

avgränsa vad som anses vara livsproblemet och genom att identifiera på vilket sätt det anses 
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vara en begränsning. Ett livsproblem vilket beskrevs av forskningspersonerna var att bristen 

på utbildning ansågs vara hämmande samtidigt som koncentrationssvårigheter orsakade 

svårigheter i att prestera bra i studier. Ett annat livsproblem som påtalades var känslan av 

ovisshet och att detta orsakades av brist på information och rådgivning under väntetiden för 

utredningen. För att vården i framtiden skall ha möjligheten till att hjälpa till med detta 

behövs en lyhördhet för patientens berättelse och att genom den tidigare ha möjligheterna att 

identifiera eventuella livsproblem men även de resurser som finns för att komma vidare.  

Tidvattenmodellen syftar till att ge personcentrerad vård, vilket betyder att vården är 

individuell och anpassningsbar. Utifrån Barker syn är hälsan aldrig i jämnvikt, utan att 

möjligheten till att må bättre alltid finns närvarande. Barkers omvårdnadsteori lägger fokus på 

de människliga behoven hos personer med upplevd psykisk ohälsa, vilket innebär att 

eventuell diagnos eller avsaknaden av diagnos ej står i centrum. 

7 DISKUSSION 

Under diskussionsdelen kommer författarna att inleda med metoddiskussion, etisk diskussion 

och resultatdiskussion. Barker & Buchanan-Barker(2005)  omvårdnadsteori samt tidigare 

forskning kommer att diskuteras i resultatdiskussionen. Den valda metoden och dess styrkor 

och svagheter kommer att diskuteras och reflekteras över under metoddiskussion. Under den 

etiska diskussionen kommer författarna att ta upp etiska ställningstaganden som upptäcktes 

under uppsatsskrivandet. 

7.1 Metoddiskussion 

Syftet med detta arbete är att ur ett personperspektiv beskriva erfarenheter av att stå på 

väntelistan till ADHD- utredning, samt vilket behov av stöd dessa personer ger uttryck för.  

Valet föll på att genomföra en kvalitativ studie då denna gav möjlighet till att genom 

individuella intervjuer identifiera skillnader och likheter i forskningspersonernas upplevelser 

och erfarenheter. Fördelen med den kvalitativa metoden är författarnas möjlighet att ställa 

följdfrågor och ifrågasätta sin förförståelse. En annan fördel med vald metod var 

forskningspersonernas unika erfarenhet som beskrevs med ord. Nackdelen med 

intervjustudien är att den är tidskrävande då intervjun behöver genomföras, spelas in och 

transkriberas (Dahlberg, 2014). Intervjuerna var uppbyggda av frågor med så kallad 

semistrukturerad karaktär, denna metod anses skapa en öppenhet där forskningspersonerna 

inte styrs av frågorna utan utrymme ges för mer avslappnade samtal (Trost, 2010). Genom 

detta tillvägagångssätt gavs även författarna möjligheten att följa upp oklarheter i 

forskningspersonernas berättelser samt ställa följdfrågor. Forskningspersonerna fick också en 

möjlighet att förtydliga vad som annars eventuellt skulle ha riskerats ha feltolkats om studien 

hade baserats på exempelvis en enkätundersökning med redan utstakade svarsalternativ. 

Intervjufrågornas struktur diskuterades och utformades i samråd med författarnas handledare. 

Detta bidrog till att frågorna i viss omfattning kunde omformas för att ge en större möjlighet 

att besvara syftet. Författarna satte sig själva och frågorna på prov genom att var och en 
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utförde en testintervju på den andre. Detta bidrog till att en tydlig och flytande struktur kunde 

arbetas fram inför genomförandet av de verkliga intervjuerna.  

Intervjuerna ägde dels rum i lokaler vilka tillhandahölls av en av de psykiatriska 

mottagningarna samt delvis i forskningspersonernas hem. Valet av plats gjordes av 

forskningspersonerna själva. I efterhand upplevdes det att de som intervjuades i hemmet var 

aningen mer avslappnade och dessa forskningspersoner betraktades ha lättare för att dela med 

sig av sina upplevelser och erfarenheter än de som intervjuades vid psykiatrimottagningen. 

Författarna var förberedda på att innehållet i de olika intervjuerna kunde komma att skilja sig 

avsevärt vilket visade sig stämma. Detta kan ses som en fördel eftersom olika nyanser och 

mångsidighet i forskningspersonernas berättelser gjorde att insamlade data fick olika 

variationer. För att en studie skall anses vara trovärdig skall studien bevisas innehålla det den 

utger sig för att innehålla, i detta fall olika erfarenheter av att vänta på ADHD-utredning 

(Graneheim & Lundman 2017). Att insamlingsmetoden var ändamålsenligt för syftet och att 

analysen har varit nära forskningspersonernas berättelser och erfarenheter anser författarna att 

studien är trovärdig. Trovärdigheten syftar även till om författarna är påverkade av eventuellt 

förförståelse, för att bidra till en utökad vetenskaplig kunskap behöver därför förförståelsen 

granskas kritiskt och ställas mot det framkomna resultatet. Då författarna arbetar inom 

psykiatrin och utifrån arbetet med bland annat personer med diagnostiserad ADHD fanns en 

förförståelse samt även förutfattade meningar hos båda författarna avseende den grupp som 

kom att granskas. Genom att ständigt reflektera och ställa den nya kunskapen mot den tidigare 

skapades en ny och fortgående läroprocess hos författarna som kommer vara även efter 

arbetet med denna studie. Genom att studien är baserad på intervjuer med utgångspunkt i 

semistrukturerade frågeställningar kunde ett utförligt material tas fram där 

forskningspersonernas upplevelser på ett tydligt sätt framkommer, varför författarna upplevde 

att denna metod lämpligast besvarade syftet i denna typ av studie.  

Tillförlitlighet syftar till att det finns en kvalitetssäkring av studien men också att det finns en 

möjlighet att utifrån beskriven metod återskapa resultatet vid en senare tidpunkt (Henricson & 

Billhult, 2012). Författarna upplevde inga direkta svårigheter i att utvinna meningsenheter och 

koder som var relevanta för syftet, men att sedan bryta ner dessa i kategorier och 

subkategorier upplevdes vara svårare. Den insamlade och avidentifierade data från 

intervjuerna bearbetades av båda författarna samt via rådfrågande och vägledning från 

handledaren. Detta anses ha skapat väl genomarbetade kategorier och underkategorier vilket i 

sig även anses bidra till en höjning av studiens tillförlitlighet. Tillförlitligheten i en studies 

resultat baseras även på den förförståelse och kunskap som författarna sedan tidigare besitter. 

Författarna anser att yrkesrollen som sjuksköterska har skapat en bred grund samt bidragit till 

en ökad förmåga att lyssna till personens berättelse och genom den bygga vidare på samt 

inhämta kompletterande information via följdfrågor. Vilket i denna studie varit fördelaktigt då 

följdfrågorna vid oklarheter upplevdes komma naturligt, på så sätt kunde, som ovan nämnts, 

eventuella frågetecken redas ut och risken för feltolkningar minskade. 

Överförbarhet syftar till att det framtagna resultatet skall kunna appliceras även i andra 

grupper under liknande förhållanden (Graneheim & Lundman, 2017). Studiens överförbarhet 

kan ses som god i det avseende att forskningspersonerna som intervjuats varit inskrivna vid 

två olika psykiatriska mottagningar vilket bidrar till en större geografisk variation. Då 

tillgången på vården och väntetiderna ser olika ut i olika delar av landet anser författarna att 

överförbarheten av denna studie ökar genom att den inkluderar fler än en psykiatrisk 

mottagning Samtidigt kan omständigheterna att det var ett lågt deltagarantal vara en svaghet 

eftersom att intervjuerna på så sätt begränsades till nio forskningspersoner. Författarna har 

genom hela studien gått igenom arbetet upprepade gånger samt bearbetat analysen ut efter 
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riktlinjerna för hur en kvalitativ innehållsanalys skall utföras (Granaheim & Lundman, 2017). 

Detta systematiska tillvägagångssätt ökar överförbarheten då strukturen lättare kan efterföljas 

av andra författare och forskare. I enlighet med Grandheim och Lundman (2017) anser vi 

studien vara överförbar, eftersom genomförandet (urval, deltagare, datainsamling och analys) 

är tydligt beskrivet och resultatet har förstärkts med citat. Även om resultatet beskriver ett 

fåtal personer vid två enheter kan läsaren ta ställning till om detta också kan vara möjligt att 

tillämpa på andra ställen. 

En fördjupad analys av helheten har använts för att utveckla förståelsen av resultatet. Detta för 

att beskriva forskningspersonernas levda erfarenheter med stöd av den teoretiska 

referensramen. Författarna har inspirerats av Lindseth och Norbergs (2004) metod som stöd 

för den fördjupade analysen av helheten. Detta kan ses som en stryka för studien eftersom 

denna metod har en dialektisk karaktär som innebär en rörelse mellan förståelse och tolkning 

av textens helhet. Med hjälp av denna metod har författarna kunnat beskriva en fördjupad 

förståelse av fenomenet.  

Det upplevs enligt författarna vara svårt att utläsa vilka svårigheter som var direkt relaterade 

till väntan på utredning eller vilka karaktärsdrag som funnits hos forskningspersonerna sedan 

innan. Detta då ingen information mer än den egna utsagan given vid denna studie finns 

gällande hur personerna besvärats av dessa svårigheter sedan tidigare eller om det är 

nytillkommet. Önskvärt vore att en noggrannare kartläggning gjorts i ett tidigt skede för att 

tydligare utskilja nytillkomna svårigheter kopplade till väntetiden samt för att särskilja redan 

existerande problem. Det nämns dock att förmågan att uttrycka känslor samt hantera dem 

upplevdes ha försämrats ytterligare sedan forskningspersonerna hamnat på väntelistan för 

utredning. Här nämns en uttalad upplevd skillnad relaterat till just väntan på en ADHD-

utredning men likt det som nämnts ovan finns inga tidigare data insamlade som kan styrka 

eller motbevisa detta.       

7.2 Genomförande och samarbete 

Samarbetet under detta arbete har varit väl fungerande trots boende på olika orter. Det mesta 

av arbetet har utformats tillsammans genom pendling från ena orten till den andra för att 

kunna ha fysiska möten på plats. Eventuella svårigheter med att ses fysiskt, relaterat till bland 

annat vädret, har istället lösts via kontakten per mejl och per telefon. Förarbetet med 

sökningar i databaser efter tidigare forskning och aktuella vetenskapliga artiklar skedde 

gemensamt på plats vid högskolans bibliotek. De artiklar som var av relevans och värde för 

studien delades sedan rättvist upp sinsemellan författarna. Artiklarna och den tidigare 

forskningen bearbetades därefter på varsitt håll av författarna och den information som 

svarade till studiens syfte bedömdes av den författare som läste. Fynden som framtagits av 

respektive författare bearbetades grundligt igenom vid nästa gemensamma fysiska möte.  

Gällande genomförandet av intervjuerna med forskningspersonerna utfördes fyra av nio 

gemensamt med båda författare närvarande. Resterande intervjuer skedde av den författare 

som hade möjlighet att närvara. Konsekvenserna av detta kan vara att kvalitén på intervjuerna 

skiljer sig åt då författarna utfört dem på olika sätt samt att en del saker kan ha missats då 

författarna ej kunde komplettera varandra vid intervjutillfället. Var och en av författarna 

transkriberade därefter självständigt intervjuerna efter att resterande intervjuer delats upp 

mellan författarna för att kunna arbeta mer tidseffektivt. Transkriberandet av de första två 

ljudinspelningarna från intervjuerna skedde gemensamt för att båda skulle vara införstådda 
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och bemästra processen samt för att öka förutsättningen att likheten mellan transkriptionerna 

skulle öka. Författarna har bearbetat meningsenheterna tillsammans med de två första 

intervjuerna och övriga var för sig och reflekterade med varandra. 

7.3 Etisk diskussion 

Det material som använts och de resultat som framtagits och redovisats i denna studie anses 

inte kunna spegla tillbaka negativt eller ge upphov till skada för forskningspersonerna eller de 

psykiatriska mottagningarna studien genomförts vid. De etiska överväganden som togs i 

studiens metod del anses ha kunnat följas. Att studien genomfördes på en klinik där en av 

författarna arbetar på anses inte ha påverkat studien eftersom det inte fanns någon tidigare 

relation mellan studiens författare och forskningspersonerna. Forskningspersonernas 

utgångsposition kan anses ha satt dem i ett underläge där ett deltagande i studien kunnat 

upplevas som ett krav för vidare behandling och utredning. Detta anses ha kunnat undvikas 

genom att författarna tidigt gick ut med tydlig information om forskningspersonernas 

rättigheter och att ett deltagande i studien var frivilligt. Författarna anser sig ha varit tydliga 

med att informera att deltagandet inte under några omständigheter kommer påverka deras 

väntetid eller prioritering för att erhålla ADHD-utredning. Informationen nådde 

forskningspersonerna muntligt vid telefonkontakten samt skriftligt via missivbrevet som 

sedan skickades ut. Gällande konfidentialitetskravet har forskningspersonerna avidentifierats 

så att personliga uppgifter och information i den insamlade data inte kan leda tillbaka till den 

enskilda personen. Författarna anser att studien är etisk möjlig att försvara och slutföra. 

Sårbarheten hos forskningspersonerna iakttogs av författarna för att kunna ge de olika 

känslouttrycken utrymme i studien (Holloway & Freshwater, 2007).  Forskningspersonerna i 

studien har, så vitt författarna vet, inte väckt negativa känslor hos forskningspersonerna. 

Uppföljande samtal erbjöds samtliga forskningspersoner efter att intervjuerna sammanställts 

för att studien skall utgå ifrån forskningsetiska överväganden. En av forskningspersonerna 

valde även att på grund av egna omständigheter gå ur studien. Nyttoaspekten i denna studie 

ligger i att resultatet kan bidra till en utökad förståelse för upplevelserna hos personerna som 

väntar på ADHD-utredning och deras livssituation. Risken ligger i att de som deltar behöver 

återuppleva de negativa känslorna och att intervjun på så sätt blir en påfrestning för 

forskningspersonerna. 

7.4 Resultatdiskussion 

Under resultatdiskussionen kommer författarna att använda sig av resultatet som redovisades i 

denna studie. Författarna redovisar resultatet mot Barker och Buchanan-Barkers (2005) 

Tidvattenmodell samt utgår ifrån tidigare forskning. 

Det framträdande i denna studie var att forskningspersonerna upplevde att de inte fick det stöd 

de hade önskat under tiden de stod på väntelistan för att genomgå en ADHD-utredning. 

Resultatet belyser även att forskningspersonerna till följd av väntetiden upplevde att de levde 

i ovisshet vilket ledde till svårigheter att hantera vardagen samt skapade en längtan efter att 

bli sedd och bekräftad. 
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7.4.1 Upplevelsen av en svårhanterlig vardag 

Som tidigare nämnts kännetecknas väntetiden av svårigheter att hantera vardagen, eller det 

Barker och Buchanan-Barker (2005) talar om som ”problems in living”. Detta syns såväl i 

kategorin att inte kunna hantera vardagen som i kategorin att leva i ovisshet. I dessa 

kategorier framkom att det fanns svårigheter hos de som väntade på en ADHD-utredning att 

hantera vardagen på grund av rastlöshet, nedsatt koncentrationsförmåga, svårigheter att 

hantera känslor samt problem med att interagera med sin omgivning. Tidigare forskning 

bekräftar att det finns en koncentrations och social problematik hos denna grupp, då det visats 

på att det finns ett samband med denna form av psykisk ohälsa och sämre prestationer både i 

studier och arbetsliv (Gjervan & Nordahl, 2010). Den visar även på att det finns en känd 

problematik med att hitta en struktur gällande den sociala samvaron hos dessa personer vilket 

också gav sämre förutsättningar för att hantera vardagen(Henry & Jones, 2011; Fleishmann 

m.fl. 2013). 

Gjervan och Nordhal (2010) och Moffitt m.fl. (2015) beskriver att personer som är drabbade 

av ADHD lägger stor vikt vid att ha en strukturerad vardag, ett framgångsrikt liv samt en 

stabil familjesituation. Då de anser att dessa faktorer ligger till grund för en ökad livskvalité. 

Forskningspersonerna upplevde att väntetiden för ADHD-utredning skapade en oro och en 

ovisshet och dessa känslor kunde i vissa fall rubba vardagsstrukturen och skapa en 

känslomässig instabilitet, vilket i sin tur upplevdes minska livskvalitén.  

För att ha möjligheten att bryta denna negativa spiral framkommer det i resultatet att 

forskningspersonerna efterfrågar individuellt anpassade insatser, då detta skulle skapa bättre 

förutsättningar och verktyg för att kunna hantera dessa svårigheter och uppnå en vis 

livskvalité. Samtidigt visar Henry och Jones (2011) att en större grupp kvinnliga deltagare 

med tidigare odiagnostiserad AHDH upplevde att de uppnått en livskvalité, i den ovan nämna 

betydelsen, utan hjälp eller stödinsatser utifrån. Detta kan diskuteras mot att 

forskningspersonerna i denna studie ännu är under utredning och att det ej med säkerhet kan 

fastställas att ADHD är orsaken till den uttalade problematiken utan att det lika gärna kan 

vara någon annan form av psykisk ohälsa som ligger bakom beteendet och symtomen. 

Forskningspersonerna i denna studie visade dock på att de hittade egna strategier för att klara 

av sin vardag. Strategierna var dock inte alltid positiva då ett beskrivet sätt för att hantera 

känslorna var att trubba av dem eller helt stänga av dem genom olika former av 

självmedicinering. 

7.4.2 Att vara i ovisshet 

Forskningspersonerna gav uttryck för att de upplevde sig stå utanför systemet och att det 

fanns en brist i kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare. Det efterfrågades 

information samt återkoppling från vårdgivaren och bristen på denna bidrog till en ökad 

känsla av utanförskap samt känslan av att vara bortglömd. Henry och Jones (2011) bekräftar 

att det finns en uttalad ensamhet hos personer med ADHD och att känslan av att vara skild 

från gemenskapen bidrar till att dessa personer känner sig isolerade och utanför gemenskapen. 

Hos forskningspersonerna i denna studie tärde detta utanförskap på dem vilket visade sig 

genom att det fanns en benägenhet till att ta ut dessa frustrationer genom utåtagerande mot 

familj och anhöriga. Larsson m.fl. (2007) menar på att väl informerade vårdtagare skapar en 

bättre förutsättning för att de skall uppleva sig trygga och att det i större utsträckning bidrar 

till att vårdtagaren känner sig delaktig och i kontroll över sin egen situation. Även Brod m.fl. 

(2012) visar på att när en diagnos väl är satt var upplevelsen att förhållningssättet mot dem 
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och behandlingen av dem förändrats till det bättre. I denna studie var det tydligt att 

forskningspersonerna hade en uttalad önskan av att bättre försöka förstå sig själva och att 

ovissheten i att inte veta vad de bakomliggande faktorerna var försämrade livskvalitén. 

Detta vore något att sträva mot i vården av människor som står på väntelistor för ADHD-

utredning, då det är just bättre information samt en ökad delaktighet och förmåga att påverka 

sin situation självständigt som efterfrågats av forskningspersonerna. Att det finns en brist i 

nuläget kan relateras till det faktum att det enligt socialstyrelsens rapport (2014) är långa 

väntetider allmänt inom svensk hälso- och sjukvård. I nuläget används så kallade 

vårdgarantier som lösningar för att åtgärda långa väntetider. Syftet med vårdgarantin är att få 

väntetiderna korta inom sjukvården och att behandlingsbeslut fattats på kort tid. Rapporten 

visar också att det finns skillnader i hanteringen av vårdgarantin mellan olika landsting i 

landet. Vårdgivaren är skyldig att uppfylla vårdgarantin och när vårdgivaren inte kan uppfylla 

vårdgarantin ska den se till en annan vårdgivare tar ansvaret över personens vård utan att 

kostnads belägga personen. 

7.4.3 Kortsiktiga lösningar 

Vi fann att drevforskningspersonerna hittade egna strategier för att fly ifrån lidandet och för 

att hantera svårigheterna i vardagen. Dessa strategier kunde dels vara gynnsamma för 

personerna så som fysisk aktivitet eller ett ökat engagemang i dagliga aktiviteter. Detta visade 

sig kunna ha en positiv påverkan på forskningspersonerna i den mening att de upplevde 

väntetiden mindre belastande. Detta har likheter med Ek och Isakssons (2003) studie där de 

beskriver att personerna själva hittade mening i vardagliga aktiviteter genom att hitta 

strategier som bidrog till en ökad känsla av välbefinnande hos dem. Andra strategier så som 

självmedicinering i form av alkohol och substansmissbruk ses som negativa då syftet med 

dessa var att dämpa känslorna istället för att behöva möta dem. Dessa lösningar ses även som 

kontraproduktiva då de bekräftas kunna leda till en rad andra problem så som ekonomisk 

ostabilitet och kriminalitet (Bejerot, 2015). 

Forskningspersonerna som författarna träffade har ännu ingen diagnos och det är därför oklart 

om ADHD-diagnosen kan spela en roll i deras substansmissbruk. Brar (2013) menar i en 

studie att personer som inte får stöd med sin problematik löper en större risk att hamna i 

ekonomiska problem samt kriminalitet. Resultatet är i samklang med detta då skulder och 

betalningsanmärkningar framlades i forskningspersonernas berättelser. Författarna ser en 

koppling mellan substansmissbruket och eventuella skulder, samt svårigheter att finna 

anställning som potentiellt skulle tänkas kunna leda till egenförsörjning. 

Tidigare forskning lyfter tydligt fram vikten av sjuksköterskans roll, att utgå ifrån personernas 

perspektiv och samtidigt systematiskt bedöma samt planera behandling åt personer som 

väntar på diagnos (Keoghan, 2011). Forskningspersonerna i denna studie upplevde inte att de 

någon gång under väntetiden fått adekvat behandling, de upplevde att de inte blev tagna på 

allvar och att de önskade att de fått mer gensvar för sin oro.  

7.4.4 Att tillgodose behoven 

Forskningspersonerna uttryckte ett stort behov av att få hjälp och stöd i form av att få samtala, 

för att hantera svårigheterna under väntetiden.  Forskningspersonerna ansåg vidare att samtal 

skulle kunna underlätta vardagen och ge vägledning i att hantera svårigheterna. Genom att en 
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person blir sedd får denne en möjlighet att se sig själv som människa och inte som en 

svårighet eller ett symtom. Detta kan knytas till Barker och Buchanan-Barker (2005) 

omvårdnadsteori som beskriver vikten av att lyssna till personens berättelse oavsett diagnos 

eller inte, identifiera såväl livsproblem som resurser med hjälp av berättelsen. Med stöd av 

denna teoretiska referensram kan upplevelser av livsproblem hos personer som väntar på 

ADHD-utredning identifieras och lämpliga stödåtgärder arbetas fram. I detta fall exempelvis 

erbjuda forskningspersonerna samtal, där de dels blir sedda och bekräftade, vilket bidrar till 

att de kan se sig själva som människa och inte symtom. Med hjälp av sjuksköterskan kan 

personens resurser och dennes egen kunskap bidra till att kunna hantera sina livsproblem och 

synliggöra behoven. Tidvattenmodellen används för att möjliggöra för personen att forma 

livet på egna villkor för att minska svårigheter. Bristen på stöd och hjälp gjorde att personerna 

hittade på egna strategier, dels positiva som gjorde att personerna hittade mening i livet och 

dels negativa som gjorde att väntetiden upplevdes mer belastande utan stöd och hjälp. Utifrån 

personens livssituation bör stödinsatser sättas in och personen behöver själv vara delaktig för 

att stödet skall kunna identifieras (Socialstyrelsen, 2014). 

Genom kontakt med psykiatrin och stöd av sjuksköterskan kan personens resurser för att 

kunna hantera svårigheter klargöras samt tillgodose personens behov och stödja till en 

meningsfull vardag. I studiens resultat framkommer i alla kategorier att forskningspersonerna 

saknar stöd samt har svårigheter att hantera vardagen. 

7.4.5 Resultat i ett vidare sammanhang 

De erfarenheter som forskningspersonerna har i väntan på ADHD- utredning och behovet av 

stöd och hjälp som framkommit i resultatet kan användas för att se de svårigheter som 

begränsar personernas vardag och som upplevs som psykisk ohälsa. Det framkom i resultatet 

att personerna inte fick det stöd de hade önskat under tiden de stod på väntelistan för att 

genomgå en ADHD-utredning. Att underlätta deras vardag genom samtal och individ anpassat 

stöd skulle kunna öka livskvalitén hos dessa personer (Gjervan & Nordahl, 2010). Bristen på 

stöd och hjälp kan bidra till mer psykisk ohälsa, detta kan knytas till tidigare forskning (Brar, 

2013) som beskriver hur personer med odiagnostiserad ADHD har svårigheter till exempel i 

arbete och utbildning men även i sociala situationer, i trafiken, hamnar i missbruk och 

kriminalitet. Detta orsakar samhället ett hälsoekonomiskt problem då denna grupp av personer 

har en hög sjukvårdskonsumtion som kräver mycket resurser. Att få tidig hjälp med 

livsproblemen kan potentiellt minska höga kostnader för sjukvården och samhället. ADHD 

kan leda till betydande psykiska och sociala svårigheter som påverkar många områden i det 

dagliga livet. De sociala nackdelarna och höga kostnaderna för allmänheten gör ADHD till ett 

relevant ämne när det gäller hälsa och ekonomi.  

Ett sätt att använda studiens resultat i ett vidare sammanhang är att på psykiatriska kliniker 

arbeta utifrån Barker och Buchanan-Barker (2005) omvårdnads teori som fokuserar på 

livsproblem och att personerna kan leva ett optimalt liv trots svårigheter och begränsningar. 

Att använda personens berättelse som ett verktyg i att hjälpa personen, då det genom 

berättelsen träder fram livsproblem de upplever i väntan på utredning. Även identifiera 

resurserna och tillsammans med vården kunna underlätta situationen i att hantera 

svårigheterna. 
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8 SLUTSATSER 

Syftet med detta arbete var att ur ett personperspektiv beskriva erfarenheter av att stå på 

väntelistan till ADHD- utredning, samt vilket behov av stöd dessa personer gav uttryck för. 

Det framkom i denna studie att forskningspersonerna efterfrågade en tydligare 

kommunikation med vården. Känslan var att de ej fått tillräcklig information gällande hur 

utredningen skulle gå till eller vad de skulle förvänta sig. Det fanns även ett uttalat behov av 

stöd och hjälp under väntetiden för att kunna bearbeta de känslor av ovisshet och det 

utanförskap som upplevdes till följd av den nedsatta kommunikationen. När detta ej kunde 

tillgodoses av vården började forskningspersonerna själva leta efter strategier för att hantera 

dessa livsproblem. Strategierna kunde vara fysiskträning men även självmedicinering i form 

av alkohol och narkotika förekom. 

Att bli diagnostiserad med ADHD anses inte alltid vara lösningen på dessa livsproblem, utan 

snarare ses ett behov av att förstå sin sjukdom och att det är här den psykiatriska vården kan 

spela en större roll. Ett förändringsarbete här anses värdefullt för att på ett bättre sätt fånga 

upp erbjuda stöd och information tidigare åt personerna som väntar på en ADHD-utredning i 

framtiden. 

8.1 Kliniska implikationer 

Denna studie påvisar att långa väntetider kan leda till att patienterna upplevde sig vara utanför 

och förbisedda.  Enligt Barker och Buchanan-Barker (2005) behöver patienten inte ha fått en 

diagnos för att anses ha psykisk ohälsa. Genom att utgå från Tidvattenmodellen och dess 

fokus på personens livsproblem snarare än själva diagnosen, kan man skapa förståelse för 

personen och stötta denne redan under väntetiden. 

Genom att förändra arbetssättet och tidigare fånga upp personerna, och börja bygga på en 

vårdande relation, skulle negativa livsproblem orsakade av att vänta på en ADHD-utredning 

förhoppningsvis kunna minskas, Detta genom att om personen fångas upp tidigare skulle 

förhoppningsvis känslan av utanförskap och förbiseddhet kunna förebyggas. Att information 

och planering behöver komma igång snabbare än det gör i nuläget är tydligt, då det medför att 

patienten har möjlighet att bli mer delaktig i sin vård. Genom tidig information om dels 

vårdkedjan men även om vad som kan förväntas, finns det en möjlighet att skapa en bättre 

förståelse för processen hos patienten. 

Det behövs även en ökad förståelse hos sjukvården för personers livsproblem redan tidigt i 

vårdkontakten.  I Tidvattenmodellen ligger fokus på personens livsproblem och inte på själva 

diagnosen. Vården ska våga bli personens ”lärjunge”, med det menas att vården ska ge 

personen expertstatus och samtidigt stärka personens förmåga att bemästra livsproblemen 

(Barker & Buchanan-Barker, 2005). 

8.2 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna anser att det finns behov av vidare studier av patienter inom detta område i andra 

delar av Sverige för att skapa en helhetsbild över situationen men även för att se om 
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problemet kan påvisas under andra förutsättningar. Då tidigare forskning var svår att hitta vid 

efterforskningarna till denna studie anses det finnas en kunskapslucka som behöver fyllas. I 

denna studie framkom det att forskningspersonerna upplevde en ovisshet och ett utanförskap, 

vilket även tyder på att det finns ett behov av att ta fram strategier för hur man kan förebygga 

och hjälpa framtida patienter att bearbeta dessa upplevelser. 
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BILAGA A 

 

Förfrågan till verksamhetschef 

Till vederbörande verksamhetschef 

Förfrågan om tillåtelse att genomföra studie 

Vi heter Dany Al-Qrana och Kamari Hamid och är studenter i 

specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola, Västerås. I 

utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en magisteruppsats. Syftet med vår 

studie är att beskriva upplevelser av att stå på väntelistan till ADHD- utredning och vilket 

behov av stöd dessa personer i väntan på utredningen ger uttryck för. 

Vi ber därför om tillåtelse att genomföra studien vid er enhet. Rent konkret skulle det 

innebära att vi kommer träffa ca 10 personer som står i kö till ADHD-utredning vid er 

mottagning. För att värna om presumtiva deltagares integritet kommer den första kontakten 

och en skriftlig förfrågan om deltagande i studien att distribueras av personal inom ADHD-

teamet. De kommer att sända ett missivbrev med information om projektet till personer som 

står på väntelista för ADHD-utredning. De personer som tackar jag kommer att intervjuas av 

någon av oss. Intervjuerna som beräknas ta ca 1 timme, kommer att spelas in. Intervjuerna 

transkriberas sedan och blir föremål för analys innan de sammanställs till en rapport där vare 

sig enskilda personer eller enheter kan identifiera. 

 

Deltagande i projektet är frivilligt och deltagarna kan dra sig ur när som helst utan förklaring.   

Hantering av data och sekretess 

All insamlad data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, samt avidentifieras 

med respekt för konfidentialitet enligt Personuppgiftslagen (PUL 1998:204).  

Eventuell risk/nytta 

Eventuella nackdelar kan kopplas till att rekrytering av deltagare tar av verksamhetens tid. 

Fördelar hänger samman med att projektet kan bidra med kunskap som kan komma till 

användning i det fortsatta arbetet i ADHD teamet på mottagningen. 

Nytta i ett vidare perspektiv 

Då forskningen inom området är begränsad kan uppsatsens resultat också vara till nytta för 

andra verksamheter.  

Information om studiens resultat  

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola 

samt elektroniskt via DIVA. Den kan också komma att publiceras i form av en artikel i svensk 



 

 

och/eller internationell tidskrift. Ni kommer också, om ni så önskar, att få ta del av det 

färdiga resultatet. 
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handledare, Lena Wiklund Gustin var god se nedan.  
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BILAGA B 

 

Tillfrågan om deltagande i vår studie i väntan på ADHD utredning- Vuxnas erfarenheter och 

upplevelser 

Vi heter Dany Al-Qrana och Kamari Hamid och är studenter i 

specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola, Västerås. I 

utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en magisteruppsats. Syftet med vårt arbete 

är att ur ett patientperspektiv beskriva erfarenheter av att stå på väntelistan till ADHD- 

utredning, samt ta reda på vilket behov av stöd dessa personer ger uttryck för.  

Vår fråga till dig är om du vill delta i denna studie. 

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev. 

Att delta i studien skulle för din del innebära att du under februari månad träffar en av oss för 

intervju som kommer att ta ca en timma.  Intervjun, som kommer att handla om dina 

erfarenheter av att vänta på ADHD-utredning, kommer att spelas in på mobil. Dessutom 

kommer minnesanteckningar att skrivas. Intervjun kommer att skrivas ut ordagrant, och sedan 

bearbetas för att vi sedan skall kunna sammanställa resultatet.  

Intervju är helt frivillig att medverka i. Nackdelen är att den tar tid, ungefär en timma och 

fördelen är att du får göra din röst hörd på ett sätt som kan bidra till att personal och blivande 

specialistsjuksköterskor får kunskap om patienters behov. Att du deltar i studien kommer inte 

att påverka just din behandling, eftersom förändringsprocesser tar tid. Dina erfarenheter är 

emellertid viktiga för att vården skall kunna utvecklas. 

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att du behöver ange någon orsak. 

Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas och förvaras 

inlåst så att ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. I den färdiga uppsatsen 

kommer inga uppgifter att kunna härledas till enskilda personer eller enheter.   

Om du är intresserad av att delta så kan du ta kontakt med oss Kamari Hamid eller Dany Ql-

Qrana via telefon eller skicka mejl. Om du ger ditt muntliga samtycke till att medverka i 

studien så kommer jag i samråd med dig bestämma tid i februari så att vi kan ses för intervju. 

Vi kommer ge ytterligare information om studiens syfte och genomförande vid träffen.  

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig/ oss eller vår handledare, Lena Wiklund Gustin. 

För mer information om telefonnummer eller mejl adress var god se nedan. Om du har frågor 

eller synpunkter om intervjun det går bra att ringa på angivna mobilt nummer eller skriva mejl 

till mig/oss och skicka till angivna mejladress längs ner.  

 



 

 

Med vänliga hälsningar 

       Student/ Dany Al-Qrana                                        Student/ Kamari Hamid 

Sjuksköterska                                                          Sjuksköterska 

073- xxx xxx                                                           070- xxx xxx 

Mail: daa17003@student.mdh.se                          Mail: khd16003@student.mdh.se 

                                                  

Handledare  

                                                       Lena Wiklund Gustin 

      Tel: 46-21107332                                                                                                     

mail: lena.wiklund@mdh.se  

 

                                                                   

 



 

 

Samtycke till att deltaga i projektet, ” studie i väntan på ADHD utredning- Vuxnas 

erfarenheter och upplevelser” 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i 

lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den 

skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär. 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 

orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 JA, jag vill delta i studien studie ”i väntan på ADHD utredning- Vuxnas 

erfarenheter och upplevelser” och jag samtycker till att de uppgifter jag lämnas behandlas på 

det sätt som beskrivits på föregående sida. 

_______________________________ 

Datum 

____________________________    _______________________________  

Underskrift   Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA C 

FRÅGAGUID 

 

1.      Vilka besvär/problem/svårigheter har du som får dig att tro att du har ADHD? 

2.    När började de här problemen? 

3.      Hur ser din nuvarande livssituation ut? Hur påverkar svårigheterna din vardag? Jobb, 

familj, socialt  

4.  På vilket sätt tänker du att du skulle vara hjälpt av en utredning/diagnos? 

5.      Hur är det för dig att vänta på utredning?  

Ber dem beskriva om något är speciellt utmanande med att vänta och vad som fungerar bra? 

6.      Vad betyder vänta tiden för dig? och sen ha uppföljningsfrågor här där ni ber om 

exempel 

7.     Eftersom det är en lång väntetid för denna typ av utredning- finns det något som vården 

skulle kunna göra för att stödja dig under väntetiden?  

 8.  Idag finns det ju en del appar och annat som kan vara stöd i relation till de svårigheter 

man kan ha vid olika typer av diagnoser. Har du erfarenhet av någon sådant? Har du idéer om 

vas vad en app som du skulle ha nytta av under väntetiden skulle innehålla?                                                                                                              
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