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Bakgrund: I Sverige idag uppskattas det att 1-2 % av alla vuxna lever med ADHD, som 
innebär en problematik kring uppmärksamhet och hyperaktivitet samt impulskontroll. För 
att sjuksköterskan ska kunna vårda på bästa sätt krävs det en kunskap kring ADHD. Syfte: 
Syftet med studien var att beskriva vuxnas erfarenheter av att leva med ADHD. Metod: 
Studien var en litteraturöversikt med en kvalitativ metod. Tio vetenskapliga artiklar har 
analyserats för att uppnå ett resultat. Resultat: I resultatet framkom det fem teman. Att 
försöka förstå sig själv, att inte få förståelse från andra, att leva med sin skiftande självkänsla, 
att leva med sina symptom samt strategier för att hantera vardagen. Resultatet visar att vuxna 
med ADHD upplever dagligen en kamp mot sin diagnos och dess symptom. Att få förståelse 
från sig själv och andra är betydelsefullt. Självkänslan påverkas genom att de inte känner sig 
som alla andra och inte alltid klarar vardagliga uppgifter. Vuxna med ADHD använder sig 
av olika strategier i sin vardag för att klara av de svårigheter som diagnosen bär med sig. 
Slutsats: För att kunna vårda en vuxen med ADHD måste sjuksköterskor se personen bakom 
diagnosen. Genom att förstå människans livsvärld och hens behov kan en personcentrerad 
vård möjliggöras
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Background: In Sweden today, it is estimated that 1-2% of all adults live with ADHD, 
which involves a problem of attention and hyperactivity, as well as impulse control. In order 
for the nurse to care in the best way, knowledge about ADHD is required. Purpose: The 
purpose of the study was to describe the adults' experiences of living with ADHD. Method: 
The study was a literature review with a qualitative method. Ten scientific articles have been 
analyzed to achieve a result. Result: In the result, there were five themes. To try to 
understand oneself, to not get understanding from others, to live with their changing self-
esteem, to live with their symptoms, and strategies to handle everyday life. The results show 
that adults with ADHD experience daily a fight against their diagnosis and its symptoms. 
Getting an understanding of yourself and others is important. Self-esteem is affected by the 
fact that they do not feel like everyone else and cannot always handle everyday tasks. Adults 
with ADHD use different strategies in their daily lives to cope with the difficulties that the 
diagnosis brings with them. Conclusion: In order to care for an adult with ADHD, nurses 
must see the person behind the diagnosis. By understanding human life and needs, a person-
centered care can be made possible. 
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INLEDNING 

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) innebär en annorlunda vardag för 
personer med diagnosen på grund av symptom såsom överaktivitet och svårigheter att kunna 
koncentrera sig en längre stund. Inom hälso- och sjukvården idag finns det fördomar om att 
ADHD är en diagnos som drabbar barn och att det är något som försvinner med åldern. Det 
finns inte tillräcklig kunskap för att kunna bemöta dessa vuxna. Fördomarna som finns och 
att symtomen inte sammankopplas med diagnosen gör att många vuxna med ADHD inte 
återkommer till vården. Mer kunskap borde finnas om hur vuxna med ADHD upplever mötet 
med vården, detta för att sjuksköterskor ska kunna möta och fånga upp de vuxna som inte 
återkommer till vården i vuxen ålder. För att kunna bemöta dessa vuxna behövs kunskap 
kring diagnosen och hur det är som vuxen att leva med ADHD.  

BAKGRUND 

ADHD 

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder är det faktiska namnet på ADHD och innebär 
problematik kring uppmärksamhet och hyperaktivitet (Allgulander, 2014). Denna 
problematik innebär även en svårighet att sitta ner en längre stund och lyssna, samt en 
avsaknad av impulskontroll (Socialstyrelsen, 2014). Några av riskfaktorerna som finns för 
att drabbas utav ADHD är att barn föds för tidigt, att föräldrarna har ett missbruk eller att 
modern har rökt under graviditeten (Gustafsson & Källen, 2010). Det finns även ett 
dokumenterat genetiskt riskbidrag, där det anses att särskilda gener för dopamintransport 
samverkar. En förändrad dopaminomsättning har funnits på hjärnan hos personer med 
ADHD (Allgulander, 2017). 

År 2014 var statistiken över hur många barn i skolålder som hade ADHD cirka 5% 
(Socialstyrelsen, 2014). Ungefär hälften av alla barn har kvar diagnosen i vuxen ålder. I 
Sverige uppskattas det att det är 1–2 % av alla vuxna som är i åldern 18–35 år som har 
ADHD, vilket betyder att 20 000 till 40 000 individer har diagnosen. Av dessa är det hälften 
som har uttalade sociala problem (Allgulander, 2017). Att vara vuxen innebär att åldern 18 
har passerats och därmed slutar man räknas som barn (Unicef, u.å). Enligt Fields, Johnson 
och Hassig (2017) har vuxna med ADHD svårigheter med att anpassa sig till det vardagliga 
livet genom olika begränsningar såsom svårt att passa tider, svårigheter på arbetet, svårt att 
hantera sin ilska, missbruk, svårt med sociala relationer, svårigheter med att förstå andra 
människor och problem inom familjen. Enligt Pedersen et al. (2016) har vuxna som 
diagnostiserats med ADHD som barn en större risk att hamna i ett alkoholmissbruk. Detta 
till följd av impulsiviteten som är del av symptombilden hos ADHD. Enligt Fergusson och 
Boden (2008) finns det ett samband mellan vuxna med ADHD och drogmissbruk. De vuxna 
med ADHD som har svåra symptom använder sig av cannabis för att lindra dessa. Forskarna 
fann att de personer som använder sig av cannabis för att lindra sina symptom har en större 
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risk att vända sig till andra sorters droger och hamna i ett djupare missbruk. Levander & 
Rasmussen (2004) poängterar att det aldrig får glömmas att ADHD inte enbart innebär 
problematik, utan kan även vara till en människas nytta genom sitt unika tänkande och 
brinnande engagemang för intressen. 

Diagnostisering 

Diagnosen ställs vanligtvis efter år av inlärningssvårigheter som har uppmärksammats 
(Allgulander, 2014). Vid vuxen ålder krävs det information och kunskap om hur det varit 
under barndomen för att få en korrekt bild som kan leda till en diagnos, gärna från en 
närstående (Beckman & Fernell, 2004). Målet med en utredning är att ge personen 
självförståelse och därmed få verktyg som kan underlätta vardagen (Beckman & Fernell, 
2004). 

Behandling 

När en utredning är klar, bearbetas den igenom grundligt och sammanfattas. Den vuxna 
personen får ta del av resultatet och en behandling påbörjas (Beckman & Fernell, 2004). 
Enligt Hellström (2004) är det viktigaste för vuxna som blivit diagnostiserade att få stöd i 
deras vardag. Ett av verktygen som kan användas för detta är att lära sig planera sin vardag, 
sätta upp rutiner som möjliggör att stressen minskar. Det är av stor vikt att personalen som 
behandlar patienterna är tydliga och kortfattade för att ingen viktig information ska missas 
(Hellström, 2004). Den farmakologiska behandling stimulerar transmittorsubstanserna 
dopamin och noradrenalin, vilket leder till minskade symptom (Allgulander, 2014). Enligt 
Bueno et al. (2015) visar det att meditation och mindfullness påverkar vuxna med ADHD på 
ett positivt sätt genom att humöret förbättras, hyperaktiviteten kan kontrolleras och att 
livskvalitén ökar. Trots att det finns kunskap om olika behandlingsformer anser Fields, 
Johnson och Hassig (2017) att vuxna med ADHD oftast inte får den behandling de behöver 
för att hantera sin diagnos. Som en del av behandlingen är en förståelse av sin diagnos av 
stor vikt, att som vuxen få sin diagnos kan leda till en förklaring av de svårigheter och 
motgångar som har upplevts tillsammans med diagnosen (Hellström, 2004). Övergången 
mellan barn som har diagnosen ADHD till vuxen ålder inom vården har studerats. Det 
framgår att det inte finns tillräckligt med kunskap för att bemöta dessa vuxna och att många 
inte återkommer till sjukvården. Detta beror det på att det finns fördomar inom vården, att 
ADHD är en diagnos som drabbar barn och att symptomen hos vuxna inte kan 
sammankopplas med diagnosen (Swift, Sayal & Hollis, 2014). Här har sjuksköterskor en 
viktig roll att informera och stödja personen i sin diagnos (Hedelin, 2006). 

Sjuksköterskans profession 

Sjuksköterska är ett yrke som utgår från vetenskap och kunskap kring professionen. Denna 
profession är således så specialiserad att det krävs en legitimation för att få titulera sig 
sjuksköterska. Kunskapen som finns har sina rötter i den humanistiska människosynen, 
vilket innebär att hela människan ska ses och tas i beaktande. Att se hela patienten innebär 
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ett personcentrerat vårdande. Sjuksköterskan har ett ansvar att vårda patienten på ett adekvat 
sätt som möjliggör att patientens behov tillfredsställs (Swenurse, 2009). Att utgå ifrån 
personcentrerad vård innebär att människan ses och inte enbart sjukdomen. Patientens 
upplevelser ska bejakas och tillsammans med sjuksköterskan ska mål sättas för att främja 
hälsan (Swenurse, 2016). 

Enligt ICN:s etiska kod har sjuksköterskan fyra ansvarsområden som är grundläggande för 
själva yrket. Sjuksköterskan ska främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 
lidandet hos den enskilda patienten. Sjuksköterskan ska arbeta med respekt för de mänskliga 
rättigheterna vilket betyder att god omvårdnad skall ges oberoende av etnisk eller kulturell 
bakgrund, tro, ålder, kön, sjukdom eller funktionsnedsättning, social ställning, politiska 
åsikter, sexuell läggning eller nationalitet. Sjuksköterskan ansvarar för 
omvårdnadsprocessen som utövas i vården, vilket betyder att hen har ansvar att tillgodose 
patientens sociala, fysiska och psykiska behov (Swenurse, 2017). 

Sjuksköterskans omvårdnad vid ADHD 

För att vårda vuxna personer med ADHD krävs det av sjuksköterskan att hon har kunskap 
om dess diagnos och symptom. Genom att ha expertkunskaper inom ämnet kan 
sjuksköterskan ge en personcentrerad vård och kunna möta personer med ADHD på ett 
adekvat sätt. Kunskapen leder till att sjuksköterskan kan ge förståelse av relationen mellan 
diagnosen och dess symptom (Keoghan, 2011). 

Enligt Sleath et. alt (2017) ville ungdomar med ADHD att sjuksköterskor skulle prata direkt 
med dem, istället för vårdnadshavarna som sjuksköterskor ofta vände sig till. Ungdomar med 
ADHD kände sig obekväma i mötet med sjuksköterskor då de inte visste vilka frågor de 
skulle ställa och ville att sjuksköterskor skulle ställa mer frågor om hur ungdomarna 
upplevde diagnosen och dess symptom. Ungdomar med ADHD upplevde att sjuksköterskor 
ibland inte lyssnade och istället pratade för mycket. Enligt Dahlberg och Segesten (2017) 
uppstår ett lidande när patienten inte blir sedd i mötet med sjuksköterskan, ett lidande som 
är förknippat med vårdande. Ett vårdlidande uppstår. 

Lidande 

Enligt Wiklund (2003) är lidandet en del av människan. Lidandet uppstår när människans 
helhet hotas. Människan upplever lidande när den egna personen, hens identitet hotas. När 
människans kontroll förloras blir lidande dess konsekvens. Det blir ett lidande när människan 
inte kan leva som hen vill och när livets planer och dess förväntningar försvinner. Detta gör 
att människan tappar fotfästet och vet inte längre hur hen skall leva. Att som vuxen leva med 
symptomen till ADHD innebär svårigheter genom olika begränsningar i det vardagliga livet 
(Fields, Johnson & Hassig, 2017).  Begränsningar som påverkar människan med ADHD och 
leder till ett lidande. Lidandet kan delas upp i olika delar beroende på vart lidandets kärna 
finns. Lidande kan kategoriseras i vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande (Wiklund, 
2003). 
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Vårdlidande 

Utgångspunkten i vårdandet är att ge en god vård, vilket betyder att vårdande möten skall 
erbjudas. Trots goda ambitioner är det inte alltid så att vården blir vårdande. Resultatet av 
detta är att patienten drabbas på ett negativt sätt. Hälsoprocessen blir inte stärkt av vården 
utan istället uppstår ett lidande (Dahlberg och Segesten, 2017). Med hälsoprocessen menas 
en process av inlärning hos patienten som ska främja patientens egen hälsa. Målet med 
vårdandet är att få en rörelse i hälsoprocessen. Dels kan hälsoprocessen ske utan påverkan 
av vårdare och dels kan en vårdhandling ske utan att uppnå en hälsoprocess (Eriksson, 1996). 
I vården finns en utsatthet hos de som söker vård genom att de redan upplever ett lidande 
och blir mötet otillräckligt kan känslan av att inte vara värd vårdandet uppstå. Känslor som 
övergivenhet och ensamhet kan förknippas med vårdlidandet. Det är inte bara negativa 
känslor som kan uppstå utan även hälsoprocessen som påverkas negativt av ett vårdlidande. 
Det är vårdaren som bär ansvaret för en positiv vårdrelation. Ett vårdlidande sker när 
patienten inte förstår meningen i vårdandet, utan information och kunskap kring vårdandet 
är otillräcklig. Här måste vårdaren låta patientens lidande vara i centrum. Det är viktigt att 
som vårdare inte bara ge information och kunskap till patienten utan egentligen veta om 
patienten är i behov eller har förståelse av kunskapen. Vanligtvis behövs inte stora 
vårdinsatser utan det räcker att som vårdare stanna upp och lyssna på patienten (Dahlberg & 
Segesten, 2017). 

Sjukdomslidande 

Sjukdomslidande innebär att människan blir lidande till följd av sjukdomens symptom och 
dess problem. Människan upplever då att sjukdomen begränsar deras liv, att de inte längre 
kan göra saker de gjort förut. En känsla av att inte kunna leva sitt liv till fullo. De fysiska 
begränsningar som en sjukdom kan bära med sig gör att människan hittar orsaker som inte 
har med sjukdomen att göra för att förklara sina besvär. På så vis kan människan fly från sitt 
lidande. Sjukdomslidandet gör att människan upplever en otillfredsställelse gentemot livet. 
Sjukdomslidande är sammankopplat med livslidandet då det är den egna personens värde 
och identitet som är förknippat med prestation som blir lidande (Wiklund, 2003). 

Livslidande 

Enligt Wiklund (2003) kan livslindandet uppkomma när livet inte längre kan levas som det 
gjorts och vardagen blir drabbad. Tankar kring varför just jag drabbats av sjukdomen och 
om hur resten av livet kommer se ut reflekteras över. Det är inte ovanligt att det hela mynnar 
ut i sorg, en sorg över att allt inte längre är som förut. Viljan av att slåss för livet och glädjen 
blir därför en viktig del, att trots sjukdomen våga leva livet. Att inte orka eller vilja slåss för 
livet kan innebära en skam. En skam över att ge upp den person som kroppen bär på. 
Skammen kan även vara en konsekvens över att genom ha slutit sig så förloras kontakten 
med de människor som står en närmast. Människorna som står en närmast utgör en trygghet 
och när denna trygghet försvinner, förloras känslan av att vara sedd och bekräftad. När en 
ofrivillig ensamhet sker det är enklare att dra sig undan. Att samtala med människorna i sin 
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närhet gör att ensamheten kan skingras och en känsla av bekräftelse kan uppstå. Livslidandet 
är sammankopplat med människans livsvärld (Wiklund, 2003). 

Livsvärld 

Enligt Dahlberg och Segesten (2017) är det omöjligt att vårda en människa utan att först ha 
kunskap och förståelse för hur individen upplever sin situation. För att kunna främja 
patientens hälsoprocess måste en förståelse för vad som är välbefinnande och hälsa för just 
hen finnas. Att vårda utifrån vårdvetenskaplig praxis betyder att vårda med patientens 
livsvärld som grund. Med livsvärld menas att varje individ ser sig själv och sin omgivning 
på ett unikt vis. Det som kan vara negativt för en människa kan uppfattas som positivt för 
någon annan. Kroppen kan ses som människans hjälpmedel. Kroppen är sammankopplad 
med personen på insidan. Detta betyder att det som drabbar kroppen även påverkar personen 
på insidan och det som sker på insidan påverkar kroppen på utsidan. Kroppen är starkt 
förknippad med identitet och självkänsla. Det vill säga vem människan är. Identiteten och 
självkänslan i sin tur påverkas av en grundstämning. Det är själva grundstämningen som ger 
färg till människans personlighet, vilket kan förklaras med att det beskriver hur människan 
är och uppfattas. Existensen hos människans identitet och självkänsla hotas av ohälsan, där 
sjukdomar kan påverka på så vis att människan förlorar en del av sig själv. Att se människan 
bakom sjukdomen ger en inblick människans livsvärld. Livsvärld kan beskrivas av det levda 
sammanhang som människan befinner sig i, där både hälsa och sjukdom har en betydande 
roll (Dahlberg & Segesten, 2017). Enligt Swenurse (2016) ska sjuksköterskor utgå från en 
personcentrerad vård, där människan ses och inte enbart sjukdomen, vilket betyder för att 
kunna ge adekvat vård måste sjuksköterskor ha en förståelse för vuxna med ADHD och deras 
livsvärld. 

PROBLEMFORMULERING 

I Sverige är det 1 – 2 % av alla vuxna som har diagnosen ADHD. Hälften av dessa har sociala 
problem och det finns en högre risk för personer med ADHD att hamna i någon form av 
missbruk. Både alkohol och droger används för att lindra symptomen hos ADHD. Inom 
vården finns en fördom om att ADHD är en diagnos som drabbar barn och som växer bort. 
Detta leder till att en problematik finns i övergången mellan barn och vuxen sjukvården, där 
ett stort antal patienter inte återkommer till vården. En patient som inte blir sedd eller hörd 
av sjuksköterskor upplever ett lidande. Grunden för sjuksköterskeprofessionen är att vårda 
och det är omöjligt att vårda utan att förstå patientens livsvärld. För att som sjuksköterska 
kunna bemöta och ge adekvat vård måste en ökad kunskap och förståelse finnas kring vuxnas 
erfarenheter av hur det är att leva med ADHD. Genom att beskriva vuxna personers 
erfarenheter av att leva med ADHD kan deras livsvärld ge en ökad förståelse.  
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SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva vuxnas erfarenheter av att leva med ADHD  
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METOD 

För att besvara syftet användes en kvalitativ litteraturöversikt som metod. Att använda 
kvalitativ metod innebär att studien utgår ifrån ett mindre antal personers jämfört med en 
kvantitativ forskning där fler antal personer frågas. Forskningen baseras på intervjuer och 
berättelser för att få fram varje persons unika upplevelser och detta möjliggör en djupare 
förståelse (Dahlborg Lyckhage, 2017). En kvalitativ ansats valdes då meningen med studien 
var att beskriva vuxnas erfarenheter av att leva med ADHD (Friberg, 2017a). En 
litteraturöversikt enligt Friberg (2017b) är det en metod för att skapa en strukturerad översikt 
över valt ämne. 

Urval 

I studien användes inklusions- och exklusionskriterier. I inklusionskriterierna ingick ålder 
och kön. Ålder på deltagarna skulle vara över 18 år då syftet med studien var att beskriva 
vuxnas erfarenheter av att leva med ADHD. Både kvinnor och män inkluderades, då studien 
ville beskriva både kvinnor och mäns upplevelser. Artiklarna som användes till studien 
skulle vara publicerade på 2000-talet, detta för att kunna relatera till den sjukvård som 
bedrivs idag. Ett annat inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara peer reviewed för att 
säkerhetsställa kvaliteten på artiklarna. Med Peer reviewed menas att artiklarna blivit 
vetenskapligt granskade innan publicering (Östlundh, 2017). I studien inkluderades artiklar 
med både kvalitativ och kvantitativ ansats, detta för att få en bredare grund (Friberg, 2017a). 
I exklusionskriterierna ingick artiklar som hade ett annat perspektiv än studiens syfte, såsom 
ett sjuksköterske- och närståendeperspektiv. Artiklar som inte hade en teoretisk referensram 
valdes bort. I studien togs ingen hänsyn till de länder som forskningen hade utförts i.  

Datainsamling 

Sökningen av artiklar skedde i databaserna Cinahl, Eric (EBSCO) och Eric som fanns att 
tillgå via högskolan i Skövde. Cinahl var relevant då den har vårdvetenskaplig inriktning 
och ligger till grund för vår profession. Eric och Eric (EBSCO) användes då databaserna har 
en kognitiv neurovetenskaplig inriktning, vilket var ett komplement till Cinahl och den 
vårdvetenskapliga inriktningen. Sökorden som användes var adults, ADHD, qualitative 
studie, experience, experience of ADHD, exploring och living. Operatören AND användes 
för att kombinera de olika sökorden. Med hjälp av sökorden hittades relevanta artiklar och 
möjliggjorde en systematisk sökning. Sökningarna resulterade i 184 stycken artiklar totalt, 
varav alla titlar lästes och 27 abstract lästes, bilaga 1. Slutligen valdes 10 artiklar ut för att 
analyseras, bilaga 2. De sökta artiklarnas kvalitet granskades med hjälp av Fribergs (2017c 
s. 187-188) kvalitetsgranskningsmall, bilaga 3. Att använda kvalitetsgranskningsmallen 
innebär att frågor ställs för att se om artikeln uppfyller kraven på kvalitet. Olika frågor ställs 
beroende på om det är en kvalitativ eller kvantitativ studie (Fribergs, 2017b). Då både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar användes till resultatet har samtliga frågor inkluderats. 
Vi som arbetade med denna studie valde att hjälpas åt med granskningen för att det skulle 
bli så korrekt som möjligt. 
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Analys 

Till analysen användes Fribergs analysmodell. Enligt Friberg (2017b) skall analysarbetet ses 
som en rörelse där helheten blir till delar för att sedan bli en ny helhet. Den nya helheten 
utgör sedan studiens resultat. Artiklarna som valdes ut till resultat lästes först i sin helhet för 
att få en övergripande bild. Alla artiklar lästes av båda var för sig, för att bilda en egen 
uppfattning utan att påverkas av varandra. Därefter tog båda ut de delar som svarade till 
studiens syfte och varje artikel sammanställdes. Vidare gjordes en sammanfattning av bådas 
sammanställningar gemensamt. Likheterna i sammanställningarna resulterade i fem olika 
teman varav ett av dem har underteman. Temana blev till studiens helhet, det vill säga 
studiens resultat. Ett exempel på hur teman växte fram visas i tabell 1. 

Tabell 1, Exempel på framväxt av teman 

Text Meningsbärande Tema 
“Det är en strävan. Till 
exempel, i fjol hade jag ett 
jobb, eller jag har ett nytt 
jobb varje år och jag tänkte: 
"Åh nej, jag ska dö här, jag 
måste lämna eller jag 
kommer att döda mig själv!" 
Och varje gång tänker jag: 
nu ska jag hitta ett jobb som 
passar mig bättre, jag är 
inte där än, men jag tog ett 
steg i rätt riktning och jag 
kommer inte att hoppa ner 
från mitt tak just nu. ” 
(Schrevel, Dedding, Aken & 
Broerse, 2016, s 45) 

Ett ständigt behov av att 
byta arbete till följd av sina 
symptom som impulsivitet 
och ouppmärksamhet. 

Att leva med sina symptom 

 

Etiska överväganden 

I en litteraturbaserad studie måste reflektioner över etiska övervägande finnas med. 
Studierna som ska användas som grund till resultatet måste innefatta ett godkännande från 
berörda deltagare samt ett godkännande från etiska kommittéer. Enligt Vetenskapsrådet (u.å) 
finns det fyra krav på en studie, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Dessa krav innebär att tydlig information måste ges till deltagarna 
angående studiens syfte, ett samtycke måste finnas. Samt att alla uppgifter om deltagarna är 
skyddade och enbart kommer användas för studiens syfte.  
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Fusk eller ohederlighet får inte förekomma i samband med forskning. En god forskningsetik 
ska förekomma (Vetenskapsrådet, u.å). Med detta som grund har referenshanteringen i 
studiens resultat varit tydlig samt vikten har legat på att datamaterialet som analyserats i 
möjliga mån inte blivit förvanskat. Då de vetenskapliga artiklarna som resultatet bygger på 
var skrivna på engelska så har översättningen gjorts så noggrant som möjligt, detta för att 
feltolkningar skall undvikas. Innan studien hade vi en viss förförståelse kring sjukdomen 
genom att barn med ADHD har funnits i omgivningen. Genom en återkommande dialog 
kring förförståelsen av det valda ämnet kan förförståelsens inverkan på resultatet minimeras. 
Med förståelse menas att det undermedvetna påverkar hur personer ser på saker (Thurén, 
2007). En studies pålitlighet påverkas av huruvida författaren till studien påvisat sin 
förförståelse och sina erfarenheter av problemområdet (Mårtensson & Fridlund, 2017).  
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RESULTAT 

Utifrån analysen framkom fem teman, med undantaget att leva med sina symtom som har 
underteman för att underlätta läsning.  Resultatet bygger på de valda temana (Tabell 2).  

 
Tabell 2, Resultatets teman 

Att försöka 
förstå sig 
själv 

Att inte få 
förståelse från 
andra 

Att leva med en 
skiftande 
självkänsla  

Att leva med sina symptom Strategier för 
att hantera 
vardagen  

   • Att inte kunna 
koncentrera sig 

• Svårigheter med 
socialt samspel 

• Att inte kunna 
koncentrera sig och 
sitta still 

• Att inte kunna 
organisera, planera 
och fullfölja planen 

• Relationer 

 

Att försöka förstå sig själv 

Vuxna med ADHD upplever att en diagnos är viktig för att kunna förstå sig själv och varför 
de känner sig annorlunda gentemot andra människor. Diagnosen gör det möjligt att förstå 
varför de känner och beter sig som de gör (Sandell, Kjellberg & Taylor, 2013; Schrevel, 
Dedding, Aken & Broerse, 2016, Henry & Hill Jonas, 2011). De upplever att de inte längre 
behöver vara någon annan, diagnosen ger en trygghet att vara sig själv och acceptera sin 
diagnos (Sandell, Kjellberg & Taylor, 2013). För att kunna förstå och acceptera sin diagnos 
är det är viktigt med information och kunskap. Ju mer kunskap och information som de 
införskaffar sig ju lättare är det att leva med diagnosen. Dock anser de att informationen från 
hälso och sjukvården är bristfällig. Att de är tvungna att själva leta efter den information de 
vill ha och behöver (Meaux, Green & Broussard, 2009; Henry & Hill Jonas, 2011). 
Informationssökningen sker till stor del på internet, dock upplever de att de finns mycket 
information som inte är trovärdig och ger en felaktig bild av diagnosen. Samtidigt är det 
vanligt att de vänder sig till andra människor för att få förståelse för diagnosen och sig själva 
(Meaux, Green & Broussard, 2009). Att prata med andra människor om fördelar och 
nackdelar med diagnosen är ett sätt att förstå och leva med diagnosen. De anser även att 
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genom förstå sig själv och sina svårigheter är det lättare att ta ansvar för sina handlingar. En 
ökad förståelse för diagnosen ger en möjlighet att öka sin självkännedom (Sandell, Kjellberg 
& Taylor, 2013; Schrevel, Dedding, Aken & Broerse, 2016; Henry & Hill Jonas, 2011; 
Meaux, Green & Broussard, 2009). 

Att inte få förståelse från andra 

Vuxna med ADHD beskriver att en svårighet med att leva med diagnosen är att de känner 
att de inte får förståelse från andra. De känner ett behov att behöva dölja sin diagnos. Detta 
förklarar de är en följd till att de som barn fick rådet av föräldrar och omgivning att dölja sin 
diagnos för att vara som alla andra. De tror att de fick rådet för att föräldrar och omgivning 
ville skydda dem. Dock beskriver de att försöka dölja sin ADHD bara leder till en större 
känsla av att omgivningen inte förstår deras diagnos och svårigheterna som följer (Meaux, 
Green & Broussard, 2009). Genom att prata med sin omgivning och öppet förklara sin 
diagnos upplever de att de får en större förståelse. En frustration uppstår när de får höra 
orden “du kan om du vill” (Schrevel, Dedding, Aken & Broerse, 2016, s 44), detta trots att 
de försöker få omgivningen att förstå. De vill ha en förståelse och att de blir sedda utifrån 
både deras svagheter och styrkor. De vill att omgivningen skall se dem för den människa de 
är och inte enbart en person med ADHD (Sandell, Kjellberg & Taylor, 2013; Schrevel, 
Dedding, Aken & Broerse 2016; Henry & Hill Jonas, 2011; Meaux, Green & Broussard, 
2009). De anser att det är svårare att leva med en känsla av att inte bli förstådd än själva 
symptomen till diagnosen (Schrevel, Dedding, Aken & Broerse, 2016). 

Att leva med en skiftande självkänsla 

Att inte få förståelse från sin omgivning leder till att självkänslan påverkas. De upplever att 
när de inte klarar av enkla vardagsuppgifter, påverkas deras självkänsla. Att ständigt påbörja 
uppgifter utan att kunna fullfölja förklarar de leder till att de känner sig misslyckade och att 
deras självkänsla påverkas negativt. När de inte når upp till sina egna förväntningar känner 
de sig ofullständiga och dåliga, detta leder till en känsla av misslyckande. Det blir en ond 
cirkel med att de ständigt startar om men kan inte slutföra uppgifterna (Schrevel, Dedding, 
Aken & Broerse, 2016; Toner, O´Donogue & Houghton, 2006). Vuxna med ADHD 
beskriver att de försöker bygga upp sin självkänsla men att det räcker med att de får en 
negativ kommentar eller att något negativt sker för att självkänslan ska brytas ner (Toner, 
O´Donogue & Houghton, 2006). De upplever att självkänslan ökar när de får stöd av sin 
omgivning för att utföra vardagliga uppgifter (Ek, Isaksson & Taylor, 2013). Det är även 
viktigt att få stöd och uppskattning från omgivningen, såsom lärare, medarbetare och chefer 
för att höja sin självkänsla. Stödet gör att det känner att de klarar av studier och 
arbetsuppgifter. Stöttningen ger en känsla av att jag kan, vilket i sin tur leder till att den egna 
personen uppskattas (Schreuer & Dorot, 2015; Gallo, Mahar, Chalmers, 2014; Meaux, Green 
& Broussard, 2009; Sandell, Kjellberg & Taylor, 2013;). Självkänslan blir påverkad negativt 
när de känner sig annorlunda från andra människor. Känslan att vara annorlunda leder till att 
de drar sig undan och hellre är ensamma än att vara med andra människor. De upplever att 
det blir ett ofrivilligt utanförskap och att det är symptomen som gör att de hellre vill vara 
ensamma. Genom att inte delta i gemenskapen påverkas självkänslan på ett negativt vis 
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(Henry & Hill Jonas, 2011; Toner, O´Donogue & Houghton, 2006; Perry & Franklin, 2006; 
Scheuer & Dorot, 2015). 

Att leva med sina symptom 

Vuxna med ADHD erfar att det är en utmaning att leva med symptomen. Framförallt 
beskriver de symptom som, att de upplever en brist på förmåga att generalisera och behandla 
information. De upplever svårigheter att reglera tankar och känslor samt ser 
ouppmärksamheten och impulsiviteten som ett hinder. Att ha dåligt minne, läs och 
skrivsvårigheter är symptom som de sätter samman med ADHD diagnosen. De upplever 
även att de har svårigheter med att koncentrera sig. Genom att alltid tänka på sina symptom 
och svårigheter påverkas vardagen samt att de upplever en vilja av att göra rätt men ändå 
blir det fel (Perry & Franklin, 2006). 

Att inte kunna kontrollera sig 

Maktlöshet är ett ord som många använder för att beskriva oförmågan av att kunna 
kontrollera sina tankar och känslor. De förklarar att det känns som tankarna lever sitt egna 
liv (Shrevel, Dedding, Aken & Broerse, 2016). Till följd av att inte kunna kontrollera sina 
känslor upplever de att de ofta överreagerar, pratar för högt och vid fel tillfälle. Bristen på 
kontroll leder i sin tur enligt dem själva till pinsamma situationer (Schreuer & Dorot, 2015; 
Henry & Hill Jonas, 2011; Schrevel, Dedding, Aken & Broerse, 2016). 

Svårigheter med socialt samspel 

Det sociala samspelet upplever vuxna med ADHD som en svårighet. Dels upplever de att de 
är annorlunda och dels att de känner att de inte passar in. Svårigheterna med det sociala 
samspelet är att de inte förstår vad som är korrekt eller inte korrekt att säga. De förklarar 
vidare att när tankarna går för fort i huvudet är det vanligt att de avbryter mitt i ett samtal för 
att inte tanken ska glömmas bort. De känner att det är pinsamt att avbryta människor som 
talar men att de inte kan stoppa sig själva. De upplever då att omgivningen blir irriterad, 
vilket kan leda till en konflikt. På arbetsplatsen upplevs svårigheter med att förstå den 
outtalade hierarkin som råder, svårt att förstå vilka regler som gäller och vilka förväntningar 
som finns (Toner, O´Donogue & Houghton, 2006; Schreuer & Dorot, 2015; Meaux, Green 
& Broussard, 2009; Gallo, Mahar & Chalmers, 2014). 

Att inte kunna koncentrera sig och sitta still 

De upplever en utmaning i att hantera sina arbetsuppgifter då de har svårigheter med att 
koncentrera sig på en uppgift i taget. Dels känner de att de förlorar koncentrationen när de 
får för mycket stimulans runt omkring och kan då inte fullfölja sin uppgift och dels är det 
svårt att sitta stilla allt för länge. Att inte kunna sitta stilla under längre stunder gör att de fort 
blir rastlösa och under långa möten behöver de ta flera raster (Toner, O´Donogue & 
Houghton, 2006; Schreuer & Dorot, 2015; Meaux, Green & Broussard, 2009; Gallo, Mahar 
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& Chalmers, 2014). Samma problematik finns hos de vuxna med ADHD som studerar, de 
har svårt att sitta stilla under föreläsningar samt svårt att utföra de uppgifter som ska göras. 
De uppgifter som ska utföras måste vara intressanta för annars förloras intresset och 
koncentrationen (Gallo, Mahar & Chalmers, 2014; Perry & Franklin, 2006). De upplever att 
de ofta fastnar i saker som de anser är roliga och intressanta. Till följd av detta missar de 
uppgifter som egentligen ska göras. Det som är roligt tar upp all deras tid (Meaux, Green & 
Broussard, 2009; Gallo, Mahar & Chalmers, 2014; Toner, O´Donogue & Houghton, 2006; 
Ek & Isaksson, 2013). 

Att inte kunna organisera, planera och fullfölja planen 

Att planera sin tid är svårt, detta gör att de upplever att det är svårt att passa tider och att 
organisera sin dag. Att ha gränser och disciplin ökar deras känsla av osäkerhet och de 
upplever att det gör att deras kreativitet försämras. De menar att det leder till en inre konflikt 
hos sig själva, då det är bra för dem att ha regler för att hantera sin ADHD men samtidigt 
vilja bestämma över sig själv (Schreuer & Dorot, 2015). Det som gör att vuxna med ADHD 
upplever att de trivs och att de blir framgångsrika är arbetsplatser som passar symptomen, 
där kreativitet och många ideér uppskattas. Till följd av impulsiviteten byter de arbeten 
frekvent och om ett arbete är tråkigt eller ostimulerande så slutar de. De hoppar gärna på nya 
saker, dock har de svårt att fullfölja planen. De hamnar i en cirkel av att ständigt leta efter 
nya arbeten och har svårt att stanna på ett och samma ställe (Toner, O´Donogue & Houghton, 
2006; Schreuer & Dorot, 2015; Ek & Isaksson, 20013; Henry & Hill Jonas, 2011). 

Relationer 

Relationer är något som de vuxna med ADHD upplever kan vara svårt att hantera. Men det 
är inte enbart romantiska relationer som kan vara svåra, utan även relationer med 
familjemedlemmar, medarbetare och vänner. De beskriver att vänskapliga förhållande kan 
vara komplicerade på grund av att de säga saker utan att tänka efter, vilket kan leda till att 
de sårar utan att egentligen mena det. Svårigheterna med att förstå det sociala samspelet 
påverkar vänskapliga relationer negativt. De hamnar i konflikter som de inte förstår och inte 
vet hur de ska göra för att reda upp dem (Gallo, Mahar & Chalmers, 2014; Bruner, Kuryluk 
& Whitton, 2015; Meaux, Green & Boussard, 2009; Perry & Franklin, 2006; Henry & Hill 
Jonas, 2011). Kvinnorna med ADHD upplever en utmaning i mammarollen och berättar att 
de har en komplicerad relation med sina barn. Flera av kvinnorna har inte pratat med sina 
barn på flera år. De berättar att deras barn har svårt att förstå deras beteeende och har svårt 
att acceptera att de inte är som vanliga mammor (Henry & Hill Jonas, 2011). Kvinnor med 
ADHD upplever att romantiska relationer blir drabbade negativt genom att de har svårt att 
kontrollera sina känslor och tankar. De beskriver sina relationer som stormande och 
intensiva. Dock har männen med ADHD inte samma syn utan de anser att deras romantiska 
relationer inte blir påverkade till följd av symptomen (Bruner, Kuryluk & Whitton, 2015). 
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Strategier för att hantera vardagen 

För att klara av vardagen används olika strategier. En strategi är att sätta upp tydliga mål för 
att hela tiden ha något att sträva efter (Ek & Isaksson, 2012). Att få medicinsk behandling 
beskriver de vuxna med ADHD kan vara en hjälpande strategi. De beskriver att medicinen 
ger dem en chans att fokusera och kunna sitta still en längre stund. Dock är det många som 
upplever en oro, dels för att medicinen ger biverkningar och dels för att de inte ville känna 
sig som en levande zombie. Medicinen ses som ett komplement för att klara sin vardag och 
hantera diagnosen. De förklarar vidare att de förstår att diagnosen inte går att bota men i 
bästa fall kan medicinen lindra (Schreuer & Dorot, 2015; Perry & Franklin 2006; Meaux, 
Green, & Broussard, 2009). En ytterligare strategi är att ha ett socialt nätverk. Detta nätverk 
kan bestå av familj, medarbetare och vänner som är stöttande i de svårigheter som uppstår 
tillsammans med diagnosen. Genom att sitta i grupper och samtala om sina svårigheter och 
vardagen hjälper det dem att förstå sin diagnos och sig själva.  De vuxna som studerar finner 
att handledare på universitet är betydelsefulla för att få hjälp med att strukturera och 
organisera sina studier. Handledarna möjliggör att de kan fullfölja sin utbildning. Som ett 
komplement till det mänskliga stödet kan en annan strategi vara att använda sig av post it 
lappar, alarm på mobilen, scheman och listor för att organisera sin vardag. En ytterligare 
strategi är att få mer tid för uppgifter som de skall utföras. Mer tid gör att de upplever att de 
får en möjlighet till att kunna fullfölja det de har påbörjat (Ek & Isaksson, 2013; Perry & 
Franklin, 2006; Meaux, Green & Boussard, 2009). 

Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att vuxna med ADHD upplever att det är viktigt med en diagnos för att förstå 
sig själv och acceptera sin diagnos, då de känner sig annorlunda gentemot andra människor. 
Information och kunskap har stor betydelse för att kunna förstå sin diagnos. Informationen 
som de får från hälso-och sjukvården är inte alltid tillräcklig utan de vänder sig till internet 
och andra människor med samma diagnos för att få mer kunskap kring diagnosen. En 
svårighet med att leva med ADHD är att inte få förståelse från sin omgivning. Detta hanteras 
genom att dölja sin diagnos. Att inte bli förstådd upplevs som svårare än att leva med själva 
symptomen, vilket även påverkar självkänslan negativt. Vidare upplever de att självkänslan 
påverkas negativt när de inte klarar av enkla vardagsuppgifter. Att påbörja uppgifter och 
ständigt misslyckas är även det något som gör att de känner sig otillräckliga och dåliga. 
Positivt för självkänslan är när de är i en gemenskap och när de får stöd från andra människor. 
Att som vuxen leva med ADHD innebär en utmaning då symptomen styr mycket av deras 
tankar och vardag. De symptom som är mest uttalade är svårigheter att reglera tankar och 
känslor, ouppmärksamhet, impulsivitet, dåligt minne, läs och skrivsvårigheter samt 
koncentrationssvårigheter. För att kunna hantera sina symptom använder de sig av olika 
strategier. Så som att sätta tydliga mål för att klara av att utföra dagliga sysslor. Medicinering 
är ett sätt att hantera och lindra symptomen. Att ha ett nätverk kring sig är även det en 
strategi, dels får de stöttning och dels får de hjälp att strukturera och organisera sin vardag. 
Förutom mänsklig hjälp använder de sig av hjälpmedel som alarm på mobilen, listor och 
post it lappar. Tid är även det en viktig del för att hantera sjukdomen, får de mera tid är det 
lättare att fullfölja uppgifter samt större chans att de kommer i tid. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att kunna besvara syftet utfördes en litteraturöversikt. En medvetenhet måste finnas när 
en litteraturöversikt väljs som metod, då det finns en viss kritik riktad mot metoden. Kritik 
som menar att artiklar väljs för att passa egna ståndpunkter och att mängden forskning är 
begränsad (Friberg, 2017b). Trots kritiken valdes litteraturöversikt som metod men med en 
dialog och reflektion över de risker som finns. En kvalitativ ansats kändes relevant då det 
var vuxnas erfarenheter som ville undersökas, vilket stämmer överens med Friberg (2017a) 
beskrivning av vad en kvalitativ studie innefattar. Genom att använda artiklar med både 
kvantitativa och kvalitativa studier genererades en större kunskapsgrund till resultatet. Att 
kunskapsgrunden blir större är på grund av att i de kvantitativa studierna används 
mätinstrument som kan visa på hur personer har upplevt något (Segesten, 2017a). I den 
kvalitativa studierna eftersöks den djupgående unika informationen från personerna som är 
med (Segesten, 2017b). 

För att studiens resultat skulle bygga på så ny forskning som möjligt inkluderades artiklar 
som var skrivna efter år 2000. Då studien handlade om vuxnas erfarenheter av att leva med 
ADHD inkluderades artiklar med deltagare över 18 års ålder. Både kvinnor och män 
inkluderades då båda könens erfarenheter ville beskrivas. Kan tänkas att resultatet visat 
något annat om enbart ett kön var representerat i resultatet. Databaserna som användes i 
sökningen var Cinahl, Eric och Eric (EBSCO). Cinahl var relevant då den har en 
vårdvetenskaplig inriktning och ligger till grund för sjuksköterskeprofessionen. Eric och 
Eric (EBSCO) användes då databaserna har en kognitiv neurovetenskaplig inriktning, vilket 
var ett komplement till Cinahl samt gav fler artiklar som svarade till studiens syfte. Fler 
databaser kunde ha använts men med hjälp av de valda databaserna hittades relevanta och 
användbara vetenskapliga artiklar och fler databaser kändes överflödiga. Att använda fler än 
en databas till datainsamlingen stärker arbetets trovärdighet, då det genererar i ett större 
utbud av relevanta artiklar (Henricsson, 2017). Genom att använda de valda sökorden kunde 
artikelsökningen bli mer inriktad och artiklar med relevant innehåll hittas. Enligt Henricson 
(2017) är sökorden av stor betydelse för att hitta de artiklar som svarar till studiens syfte. 
Det viktigt att översättningen från svenska sökord till engelska sker på ett sådant vis att 
ordets betydelse inte påverkas. Då det finns mycket forskning kring barn och ADHD var det 
svårt att hitta artiklar som bara utgick från vuxnas erfarenheter, detta krävde att fler och mer 
inriktade sökord användes. Genom att tydligt beskriva datainsamlingens olika steg styrker 
det studiens bekräftelsebarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Att använda artiklar från olika länder styrker vår studie, då det ger en övergripande bild av 
hur människor runt om i världen erfar att leva med ADHD. Då artiklarnas resultat liknade 
varandra ökar studiens överförbarhet (Petersson, 2017). Dock finns det en risk att 
upplevelserna kan ha påverkats av kulturella aspekter och miljön personen vistas i, vilket 
kan leda att upplevelserna ändå skiljer sig åt och detta kan påverka studiens överförbarhet 
negativt. För att ge studien en tillförlitlighet användes endast artiklar som var Peer-Rewied. 
De artiklar som valdes och svarade till studiens syfte granskades med hjälp av Fribergs 
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(2017c) granskningsmall. Genom att använda en granskningsmall var det lättare att granska 
artiklarna och upptäcka artiklar som inte nådde upp till kraven av kvalitet. För att en 
vetenskaplig artikel ska hålla en god kvalitet ska läsaren till exempel kunna tydligt följa hur 
forskaren gick tillväga för att utföra forskningen (Friberg, 2017d). Genom att använda sig 
av en kvalitetsgranskningsmall för att säkerställa artiklarna kvalité ökar pålitligheten av 
studiens resultat (Henricsson, 2017). Vi valde att hjälpas åt med granskningen för att det 
skulle bli så noggrant som möjligt. Det styrker studien att vi var två personer som arbetat 
tillsammans, då enligt Polit och Beck (2016) styrks en studies tillförlitlighet om fler än en 
person är delaktiga i arbetet. 

De artiklar som valdes ut lästes individuellt, för att förståelsen av artiklarna inte skulle 
påverkas av varandra. För att sedan mötas och diskutera artiklarna och dess mening. Här 
diskuterades förförståelsen för att den inte skulle påverka studiens resultat. Genom att påvisa 
förförståelse och diskutera erfarenheter av valt ämne kan studien få en pålitlighet 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). Översättningen gjordes grundligt så att artiklarna var 
noggrant översatta så att ingen viktig kunskap gick förlorad. Bådas sammanfattningar 
sammanställdes gemensamt för att hitta likheter och skillnader. Då enligt Friberg (2017b) 
ska likheter och skillnader identifieras i artiklarnas resultat. För att ge studien en trovärdighet 
diskuterades resultatets rimlighet och om det som framkom kändes giltigt (Mårtensson & 
Fridlund, 2017). Detta genererade i fem teman. Med teman menas att hitta den meningsfulla 
essensen (Friberg, 2017b). 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer delar från alla teman i resultatet diskuteras. 

Resultatet visade på att informationen som gavs ut från vården inte var tillräcklig och innebar 
en svårighet att få en sjukdomsinsikt. Istället vände de sig till alternativa källor såsom 
internet. Men den informationen kunde visa sig vara missvisande och ge en felaktig bild av 
diagnosen (Meaux, Green & Broussard, 2009; Henry & Hill Jonas, 2011). 
Sjuksköterskeprofessionen har en grund i att ge patienter förståelse, detta kan fås genom att 
en tydlig och adekvat information ges (Swenurse, 2017). Genom att bringa en förståelse till 
patienten om hens diagnos kan ett vårdlidande förebyggas. Ett vårdlidande som har sin grund 
i att tillräckligt med information inte ges. Detta leder till att hälsoprocessen och patientens 
lärande påverkas negativt. Detta kan motverkas genom att lyssna på patienten och därmed 
säkerhetsställa patientens behov av information (Dahlberg & Segesten, 2017).  

De vuxna med ADHD ansåg att de kunde få en förståelse om sin diagnos efter en diagnos 
var satt och därmed få en självacceptans (Sandell, Kjellberg & Taylor, 2013). Förståelsen 
för diagnosen gav möjligheten för dem att kunna ansvara för handlingarna de gjorde och 
förstå varför handlingarna skedde på de sätt de gjorde (Sandell, Kjellberg & Taylor, 2013; 
Schrevel, Dedding, Aken & Broerse, 2016; Henry & Hill Jonas, 2011; Meaux, Green & 
Broussard, 2009). Genom att förstå sin diagnos kan en sjukdomsinsikt och en förståelse för 
sin livsvärld ske. Livsvärlden är unik för varje person, vilket innefattar både kroppen och 
personen som finns på insidan. En diagnos kan påverka insidan och därmed påverkas också 
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utsidan då dessa hör ihop. Hur personen lever sitt liv i relation med hälsa och ohälsa har en 
stor roll i livsvärlden (Dahlberg & Segesten, 2017). Tar ohälsan en för stor plats i livsvärlden 
finns en risk för att ett sjukdomslidande sker. Det vill säga att när vardagen präglas av 
symtom från diagnosen och därmed begränsar livet är ett resultat av sjukdomslidande 
(Wiklund, 2003).  

Att få förståelse från omgivningen var betydelsefullt. I resultatet framkom det att de kunde 
känna ett behov av att dölja sin diagnos från omgivningen för att en förståelse saknades. En 
upplevelse från barndomen var att det var vanligt att föräldrarna ville att diagnosen skulle 
vara dold. Detta för att de inte skulle vara annorlunda gentemot de andra barnen. I vuxen 
ålder fick de en förståelse för deras föräldrars val. Att deras föräldrar inte valde det för att 
ändra dem utan för att skydda dem mot omvärlden (Meaux, Green & Broussard, 2009).  

Att behöva dölja sin diagnos är inget som ska behövas. Enligt Regeringen (2011) har alla en 
rätt till att få vara den personen som de är och detta utan att bli kränkt i enlighet med FN:s 
konvention om mänskliga rättigheter. Ett sätt för att motverka att en person blir kränkt eller 
att ha ett behov utav att vara någon annan är att ge tydlig och adekvat information om 
diagnosen. För att sjuksköterskor ska kunna ge den information som krävs måste tillräcklig 
kunskap finnas hos sjuksköterskor. Enligt Keoghan (2011) måste en kunskap om ADHD 
finnas för att en adekvat information ska kunna vidarebefordras till patienten. Denna 
kunskap ger möjligheten för förståelse för patienten och dess anhöriga. Dock får aldrig 
patienten glömmas bort, det är viktigt att alltid vända sig direkt till patienten. Enligt Sleath 
et. alt (2017) kunde just ungdomar uppleva att målsmännen fick informationen och att de 
glömdes bort under mötet. Att glömmas bort innebär inte enbart en kränkning för personen 
utan även handlar det att delaktigheten påverkas. En delaktighet som sjuksköterskor ska ge 
enligt svensk lagstiftning. Patientlagen säger att patienter ska i den mån det går få vara 
delaktiga i vården som ges (SFS 2014:821). Att få förklara sin diagnos möjliggjorde en 
förståelse men denna var inte alltid tillräcklig. De vuxna med ADHD önskade att inte bara 
deras svagheter sågs utan även styrkorna de bar på, att personen bakom diagnosen var den 
personen som faktiskt sågs (Sandell, Kjellberg & Taylor, 2013; Schrevel, Dedding, Aken & 
Broerse 2016; Henry & Hill Jonas, 2011; Meaux, Green & Broussard, 2009). 

Det framkom att de upplevde en dålig självkänsla till följd av diagnosen och dess symptom.  
När de inte fick förståelse från sin omgivning påverkades deras självkänsla negativt 
(Schrevel, Dedding, Aken & Broerse, 2016). Då människans livsvärld är unik är det av 
betydelse att för sjuksköterskor att få kunskap och förståelse för hur individen upplever sin 
livsvärld. Detta för att kunna främja patientens hälsoprocess genom att få förståelse för vad 
som är hälsa och välbefinnande för den enskilde patienten (Dahlberg & Segesten). Då de 
upplevde en känsla av utanförskap är det viktigt att sjuksköterskor har en förståelse för 
utsattheten som kan finnas hos de som söker vård. För att sjuksköterskor inte ska skapa 
ytterligare lidande för patienten är det viktigt att möta och se patienten. Blir mötet mellan 
sjuksköterskor och patienter otillräckligt kan ett vårdlidande uppstå, vilket kan leda till att 
känslor som övergivenhet och ensamhet uppstår (Wiklund, 2003). Ytterligare aspekt som 
sjuksköterskor behöver tänka på i mötet med vuxna med ADHD är att de arbetar under 
patientsäkerhetslagen. Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska patienten skyddas 
mot vårdskada. Med vårdskada avses lidande, kroppsligt eller psykisk skada eller sjukdom 
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samt dödsfall som kan undvikas om adekvata åtgärder har vidtagits inom hälso- och 
sjukvård. 

Resultatet påvisade även att när vuxna med ADHD känner sig annorlunda gentemot andra 
människor påverkar det självkänslan negativt. En konsekvens av detta var att de drog sig 
undan från sin omgivning och gemenskapen (Henry & Hill Jonas, 2011; Toner, O´Donogue 
& Houghton, 2006; Perry & Franklin, 2006; Scheuer & Dorot, 2015). Problematiken ligger 
i att diagnosen hotar existensen av människans självkänsla och identitet som i sin tur gör att 
de förlorar en del av sig själv. För att motverka detta är det betydelsefullt att omgivningen 
ser människan bakom diagnosen så att dess livsvärld kan förstås och att de finner hälsa i det 
sammanhang de lever i (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Vuxna med ADHD fann en utmaning i att leva med diagnosen och symptomen tog stor plats 
i deras vardag. De symptom som de beskrev främst var svårigheter med att reglera tankar 
och känslor, ouppmärksamhet, impulsivitet, dåligt minne, läs och skrivsvårigheter samt 
koncentrationssvårigheter (Perry & Franklin, 2006). Detta stämmer överens med tidigare 
forskning där Fields, Johnson och Hassig (2017) beskriver att vuxna med ADHD har 
svårigheter med att anpassa sig till det vardagliga livet genom olika begränsningar såsom 
svårt att passa tider, svårigheter på arbetet, svårt att hantera sin ilska, missbruk, svårt med 
sociala relationer och svårigheter med att förstå andra människor. Diagnosens symptom 
gjorde att de upplevde en känsla av att tappa kontrollen och impulsiviteten gjorde att de inte 
kunde styra sina handlingar på det sätt de önskat (Schreuer & Dorot, 2015; Henry & Hill 
Jonas, 2011; Schrevel, Dedding, Aken & Broerse, 2016).  

Att ständigt kämpa med sina symptom och försöka hantera vardagen ledde till ett lidande. 
Lidandet uppstår när människans kontroll förloras och människan inte kan leva som den 
önskar (Wiklund, 2003). Lidandet kan lindras genom behandling och kunskap kring 
diagnosen. Där delar av behandlingen består i att få verktyg till att lära sig leva med ADHD. 
Genom att lära sig planera och sätta upp rutiner för sin vardag kan symptomen hanteras och 
en känsla av kontroll kan eftersträvas. Den personal som behandlar patienten måste ha en 
tydlighet och vara kortfattad i sin information. Detta för att ingen information skall missas 
(Hellström, 2004). Detta är något som sjuksköterskor måste ta till sig i vårdandet av 
patienten. Sleath et. alt (2017) beskriver att ungdomar med ADHD upplevde att 
sjuksköterskor pratade för mycket istället för att lyssna. Swift, Sayal och Hollis (2014) 
beskriver att vuxna med ADHD som blivit diagnostiserade som barn inte återkommer till 
vården som vuxna, kan detta vara till följd av att sjuksköterskor missar den viktiga aspekten 
av att lyssna, som kan generera i ett vårdlidande. Vårdlidandet uppstår när patienten inte 
förstår meningen i vårdandet. Vårdaren måste låta patientens lidande vara i centrum, 
information och kunskap ska vara anpassat till patienten så att den kan få en förståelse för 
sin diagnos. Det är inte stora vårdinsatser som behövs utan det räcker att sjuksköterskor 
stannar upp och lyssnar (Wiklund, 2003). 

I resultatet framkom det att det att vuxna med ADHD försökte hitta strategier för att klara 
av sin vardag. Där det var viktigt att sätta tydliga mål för de uppgifter som skulle utföras (Ek 
& Isaksson, 2012). Genom att hitta ett sätt att hantera sin sjukdom, kan ett sjukdomslidande 
förhindras (Dahlberg & Segesten, 2010). Den medicinska behandlingen gav en lindring till 
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symptomen av diagnosen, dock upplevdes en oro inför medicinering då de var rädda att de 
skulle påverka dem negativt genom olika biverkningar. De förklarade att de var rädda för att 
de skulle känna sig som levande zombies (Schreuer & Dorot, 2015; Perry & Franklin 2006; 
Meaux, Green, & Broussard, 2009). Det är viktigt för sjuksköterskor att se och bemöta 
patientens oro för att lindra ett lidande då oron inför biverkningarna ger ett sjukdomslidande. 
Ett sjukdomslidande innebär att människan blir lidande till följd av sjukdomens symptom 
och dess problem (Dahlberg & Segesten, 2010). Här har sjuksköterskor en betydande roll, 
då sjuksköterskor har ansvar för att tillgodose patientens psykiska behov (Swenurse, 2017). 
Genom att sjuksköterskor har expertkunskaper inom ämnet är det lättare att bemöta patienter 
och sjuksköterskor kan då ge en förståelse av relationen mellan diagnosen och dess 
symptom. Detta kan i sin tur leda till att ett livslidande kan lindras då det blir påverkat av ett 
sjukdomslidande. Livslidande uppkommer när symtomen påverkar vardagen så att livet 
drabbas av sjukdomen (Wiklund, 2003). Det mänskliga stödet var även det väldigt 
betydelsefullt, med det menas ett nätverk som består av familj, medarbetare och vänner. Här 
visar ytterligare forskning att familjen upplever att det kan vara svårt att stödja en vuxen med 
ADHD, då svårigheten ligger i att helt förstå hur de upplever sin vardag. Trots detta ser 
familjen utmaningarna och problemen som följer symptomen till ADHD (Elias & White, 
2018). Här är det viktigt att sjuksköterskor stöttar familjemedlemmar så att de kan stödja 
sina närstående, så att en ofrivillig ensamhet kan förhindras. Då enligt Wiklund (2003) är 
det människorna som står en närmast som utgör en trygghet och det är viktigt att som 
människa bli sedd och bekräftad. Att bli sedd och bekräftad ger en positiv bild av människans 
livsvärld. 

Konklusion 

Resultatet visar att vuxna med ADHD dagligen har en kamp mot sin diagnos. Symptomen 
som diagnosen ger innebär att deras liv på olika sätt begränsas. En begränsning som kan 
innebära allt från att inte kunna kontrollera sina tankar och har svårt för sociala tillställningar 
till att ha ett behov av att byta arbete ofta på grund av uttråkning för uppgifter de har framför 
sig. Informationen som ges om ADHD är inte alltid tillräcklig och detta leder till en minskad 
förståelse för diagnosen och ett sjukdomslidande. Genom tydlig information främst från 
vården kan detta motverkas och knapphändig information från alternativa källor kan sluta 
användas. Att ge tydlig och adekvat information är något sjuksköterskor måste utveckla. 
Kunskapen hos sjuksköterskor måste bli ännu bättre. För att förstå vilken typ av information 
som krävs för den enskilda patienten måste sjuksköterskorna se personen som finns bakom 
diagnosen. Detta görs genom att förstå deras livsvärld och därmed kunna ge en 
personcentrerad vård. Detta gör att sjuksköterskor kan se behovet just hen har och vårdandet 
kan utgå från den enskilde individen. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Studiens resultat kan möjliggöra förståelsen för sjuksköterskor i mötet med en vuxen person 
med diagnosen ADHD. Genom en ökad förståelse kring patientens livsvärld och erfarenheter 
kan en personcentrerad vård ges samt lindra lidandet hos patienten. Då det finns en fördom 
om att ADHD-diagnosen enbart innefattar barn, behövs kunskap över att så är inte fallet. 
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Det behövs mer forskning över hur vuxna med ADHD upplever sin diagnos och de 
svårigheter det bär med sig. Framförallt behövs mer vetskap och kunskap om att även vuxna 
kan ha diagnosen ADHD. För att det kunna möta och fånga upp de vuxna med ADHD som 
inte återkommer till vården behövs mer forskning kring hur de upplever mötet med vården. 
Detta för att kunna förbättra vårdandet och se till deras behov. Men även behövs forskning 
kring hur de upplever mötet med sjuksköterskor och vad sjuksköterskor ska göra för att möta 
dessa människor. Det behövs mer evidens på omvårdnaden kring vuxna patienter med 
diagnosen ADHD. 
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Författare: 
Schrevel, S. J. C.; 
Dedding, C.; Aken, 
J. A.; Broerse, J. E. 
W. 
Titel: Do I need to 
become someone 
else?' A qualitative 
exploratory study 
into the experiences 
and needs of adults 
with ADHD. 
Tidskrift: Health 
Expectations  
Årtal: 2016 
Land: Holland 

Att belysa 
vuxnas 
perspektiv, 
problem och 
behov med 
ADHD ur deras 
perspektiv. 

Kvalitativ studie 
med 
fokusgruppdiskussi
oner (FGD metod). 
Antalet deltagare 
var 65 stycken med 
en ålder över 21 år 
med primär 
ADHD. Dessa 
personer delades in 
i 8 stycken 
fokusgrupper.   

Personerna 
upplevde 
begränsningar i 
det dagliga livet, 
ett liv som kantas 
med 
okontrollerade 
känslor och 
tankar. Det sociala 
samspelet kunde 
vara svårt att 
avläsa och därmed 
krävdes det 
anpassning för att 
tillhöra normen. 
Till denna 
tillhörande 
okunnighet för 
diagnosen i 
samhället. Fokuset 
är ett ständigt 
problem med 
saker som inte blir 
klara i tiden eller 
inte alls. 

JA HÖG 

Författare: Ek, A.; 
Isaksson, G. 
Titel: How adults 
with ADHD get 
engaged in and 
perform everyday 
activities 
Tidskrift: 
Scandinavian 
Journal of 
Occupational 
Therapy 
Årtal: 2013 
Land: Sverige 
 

Att förstå vuxna 
med ADHD 
engagemang 
och beskriva 
hur dagliga 
aktiviteter 
utförs ur deras 
perspektiv. 

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer på 12 
personer.  

Aktiviteterna bör 
vara roliga och 
givande för att 
personerna skulle 
lättare kunna 
utföra dem och 
behålla focusen. 
Det svåraste var 
att börja på en ny 
uppgift. För att få 
en uppgift klar var 
det viktigt att sätta 
upp mål, ett mål 
som kunde strävas 
efter. Ett socialt 
nätverk med stöd 
var även detta en 
viktig del i livet, 
ett stöd som kunde 
hjälpa till att 
strukturera. 
Verktyg som 

JA HÖG 



 

 

kunde hjälpa till 
för strukturen var 
till exempel listor 
och tydliga 
scheman. Att sätta 
rimliga krav på sig 
innebar en chans 
till ökad 
självständighet.  

Författare: Sandell, 
C.; Kjellberg, A.; 
Taylor, R. R. 
Titel: Participating 
in diagnostic 
experience: Adults 
with 
neuropsychiatric 
disorders. 
Tidskrift: 
Scandinavian 
Journal of 
Occupational 
Therapy 
Årtal: 2013 
Land: Sverige 

Beskriva vuxnas 
erfarenheter av 
att aktivt delta i 
en stödjande 
utvärderingspro
cess där de fick 
sin diagnos 
antingen ASD 
och/eller ADHD 
ur ett 
patientperspekti
v 

Kvalitativ 
forskning där 15 
patienter får efter 
sin diagnos vara 
med i en process 
med olika aktörer 
och sedan 
intervjuas. 

Diagnosen var 
viktig för 
personerna då den 
gav dem en 
förståelse varför 
saker var som de 
var. Innan de fick 
sin diagnos kände 
de sig annorlunda. 
Deras familjer 
hade en misstro 
om dem, att det till 
exempel bara var 
lathet som var 
anledningen till att 
saker ej blev 
gjorda. 

JA HÖG 

Författare:  Schreu
er, N.; Dorot, R. 
Titel: 
Experience  of 
employed with 
attention deficit 
hyperactive 
disorder: A 
phenomenological 
study. 
Tidskrift: Work 
Årtal: 2015 
Land: Israel 

Att utforska 
arbetande 
kvinnors 
upplevelse av 
ADHD samt 
belysa strategier 
för anpassning 
och bevarande 
av anställning. 

 Kvalitativ 
fenomenologisk 
studie med 
intervjuer av 11 
arbetande kvinnor. 

Kvinnorna i studie 
beskrev mötet på 
arbetsplatsen som 
förvirrande, 
överväldigande 
och kaotisk. De 
såg ADHD som ett 
hinder för att 
lyckas på 
arbetsplatsen. 
Dock fanns det en 
del av kvinnorna 
som upplevde 
ADHD som en 
fördel i arbetet. 
Det upplevde 
utmaningar i att 
hantera 
arbetskrav och 
utvecklade 
personliga 
strategier för att 
hantera dessa. 
Kvinnorna hade 
ett behov att 
känna att de var 
behövda. 

JA HÖG 

Författare: Henry, 
E.; Hill Jones, S. 

Kvinnor över 62 
års erfarenheter 
av att bli 

Kvalitativ 
forskning med 
semistrukturerade 

Under barndomen 
hade kvinnorna 
känt sig ensamma 

JA HÖG 



 

 

Titel: Experiences 
of Older Adult 
Women Diagnosed 
with Attention 
Deficit 
Hyperactivity 
Disorder. 
Tidskrift: Journal 
of Women & Aging  
Årtal: 2011 
Land: Texas, USA 

diagnostiserade 
med ADHD 
efter 60 års 
ålder. Ett 
patientperspekti
v.  

djupintervjuer 
med 9 kvinnor. 

och inte normala. I 
vuxen ålder ses ett 
samband mellan 
ADHD och 
skilsmässa. Men 
det är inte enbart 
skilsmässa som 
kan ställa till det 
utan relationen till 
sina barn. Några 
av kvinnorna såg 
eller pratade inte 
med sina barn. 
Medan andra 
berättade att 
barnen förstod när 
det var dags att 
dra sig undan ett 
tag. Skolan var 
enkel för några 
medan andra gick 
ut med sämre 
betyg, då de inte 
fick hjälpen de 
behövt. Ett 
verktyg som 
ansågs vara bra 
var gruppterapi, 
den kunde hjälpa 
till att ge 
självacceptans och 
en chans till att 
utbyta 
erfarenheter.  

Författare: Perry, 
S. N.; Franklin, K. 
K. 
Titel: I’m not the 
Gingerbread man. 
Exploring the 
experience of 
college students 
diagnosed with 
ADHD.  
Tidskrift: Journal 
of post Secondary 
Education and 
Disability. 
Årtal: 2006 
Land: Arkansas, 
USA 

Att undersöka 
hur studenter 
som 
diagnostiserats 
med ADHD 
upplever att 
leva med ADHD 
och samtidigt 
fullfölja 
utbildningen på 
universitetet.  

Kvalitativ studie 
med intervjuer av 
10 studenter.  

Studenterna 
beskrev hur det 
var att lära sig att 
leva med ADHD 
och vilka känslor 
som uppstod kring 
diagnosen. De 
ansåg att det var 
ett hinder i 
utbildning att ha 
ADHD och att det 
gjorde vardagen 
svårare. De såg 
ADHD som en 
börda. De var 
tvungna att hitta 
strategier för att 
klara av att 
planera sin vardag 
och för att ta sina 
mediciner. 
Studenterna 
upplevde att det 
ibland fanns 

JA HÖG 



 

 

fördelar med 
ADHD. De var 
viktigt för 
studenterna att de 
fick hjälp och stöd 
från sin 
omgivning, 
föräldrar och 
lärare. 

Författare: Meaux, 
JB.; Green, A.; 
Broussard, L. 
Titel: ADHD in the 
college student: a 
block in the road. 
Tidskrift: Journal 
of Psychiatric & 
Mental Health 
Nursing 
Årtal: 2009 
Land: USA 

Bestämma vilka 
faktorer som 
hjälper eller 
hindrar 
högskolestudent
er med ADHD, 
eftersom de lär 
sig att klara 
vardagslivet och 
den akademiska 
världen utan 
strukturen och 
stödet från sina 
föräldrars hem. 

Kvalitativ 
forskning med 
intervjuer på 15 
studenter mellan 
18-21 år som alla 
fått diagnosen 
innan gymnasiet.  

ADHD var en 
diagnos 
föräldrarna gärna 
valde att hålla 
hemliga. Andra 
föräldrar skydda 
barnen så gott de 
gick men 
okunskap ledde 
istället till en 
frustration hos 
barnen. Barn runt 
omkring dem i 
barndomen 
förstod inte dem 
och ofta fick de 
öknamn. 
Informationen var 
svår att hitta om 
diagnosen och 
sjukvården ansågs 
inte hjälpa till. 
Svagheterna med 
diagnosen som 
störde studierna 
var dela svårt med 
att fokusera samt 
att ett beroende på 
till exempel 
dataspel kunde 
infinna sig. Saker 
som kunde hjälpa 
till med att klara 
studierna var 
vänner, struktur, 
läkemedel och ta 
bort distraktioner. 
Föräldrarna som 
tidigare var stödet 
byts nu ut av 
vänner och 
funktionsnedsättni
ngar tjänster. Ju 
mer förståelse de 
fick utav sin 
diagnos desto 
lättare kunde de ta 
sig runt hindren. 
Sjuksköterskekont

JA HÖG 



 

 

akt var en viktig 
del i att ge 
informationen och 
att kunna lindra 
biverkningarna 
från läkemedlen.  

Författare: Toner, 
M.; O’Donogue, T.; 
Houghton, S.  
Titel: Living In 
chaos and striving 
for controllers: 
show adults with 
attention deficit 
hyperactivity 
disorder deals with 
their 
disorder.    Tidskrif
t: International 
Journal of 
Disability, 
Development and 
Education.             
Årtal: 2006 
Land: Australien 

Att svara på 
frågan hur 
vuxna som 
diagnostiserats 
med ADHD 
upplever och 
hanterar sin 
diagnos. 

Kvalitativ 
forskning med 
semistrukturerade 
intervjuer med 10 
män som 
diagnostiserats 
med ADHD. 

Känslan av kaos 
var det 
grundläggande 
problemet hos 
dessa män. De 
upplevde att de 
levde ett dubbelliv. 
Männen upplevde 
att de levde i kaos 
samtidigt som 
kontroll 
eftersträvades. 
När kontrollen 
uppnåddes var 
den aldrig 
bestående utan 
känslan av 
förlorad kontroll 
var oundviklig. 
Livet växlade 
mellan kaos och 
kontroll, vilket 
ledde till att en 
känsla av att de 
levde ett dubbelliv. 

JA HÖG 

Författare: Bruner, 
M. R.;  Kuryluk, A. 
D.;  Whitton, S.W. 
Titel: Hyper 
Attention/Deficit 
disorder symptom 
levels and romantic 
relationship quality 
in college student. 
Tidskrift: Journal 
of American college 
health. 
Årtal: 2015 
Land: USA 

Att undersöka 
om graden av 
symptom på 
ADHD hos 
högskolestudent
er har ett 
samband med 
en sämre 
relationsstatus 
samt undersöka 
om svårigheter i 
att kontrollera 
känslor, 
upplevd stress 
och aggressiva 
relationer har 
ett samband 
med graden av 
ADHD 
symptom. 

Kvantitativ studie 
med 189 
högskolestudenter 
som svarat på en 
enkätundersökning 
online. 
 

Studenterna som 
hade uttalade 
symptom på 
ADHD så som 
hyperaktivitet och 
impulsivitet samt 
ouppmärksamhet 
hade en lägre 
relationskvalité än 
de studenter som 
som inte hade 
dessa symptom av 
ADHD. Endast 
kvinnorna med 
uttalade ADHD 
symptom ansåg att 
kvalitén på 
relationen var 
sämre till följd av 
svårigheter att 
reglera känslor 
och aggressivitet i 
relationen. 

JA HÖG 



 

 

Författare: Gallo, 
M.P.; Mahar, P.; 
Chalmers, L. 
Titel: College 
student´s 
perception of living 
and learning with 
Attention deficit 
hyperactivity 
disorder. 
Tidskrift: The 
journal of special 
education 
apperenticeship 
Årtal: 2014 
Land: USA 

Att studera tre 
unga vuxna 
med diagnosen 
ADHDs 
erfarenheter av 
att studera och 
leva med 
ADHD. 

En kvalitativ 
fenomenologisk 
studie där tre unga 
vuxna blev 
intervjuade med 
öppna frågor. 

 I sina egna ord 
ger tre 
studenterna 
en inblick i vad 
som gynnar dem 
och vilka 
förutsättningar 
som behövs för att 
klara att som 
student leva och 
studera med 
ADHD. Och vad 
lärare kan göra 
för att förbereda 
barn med ADHD 
för att få en 
framgångsrik 
högskole 
erfarenhet.  

JA HÖG 

 
  



 

 

Bilaga 3 Kvalitetsgranskningsmall 

Förslag på frågor vid granskning av kvalitativa studier 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 
• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna isåfall 

beskriven? 
• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
• Hur är metoden beskriven? 
• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 
• Hur har du data analyserats? 
• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
• Vad visar resultatet 
• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 
• Vilka argument förs fram? 
• Förs det etiska resonemang? 
• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 
• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga antaganden. 

 
Förslag på frågor vid granskning av kvantitativa studier. 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 
• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven? 
• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
• Hur är metoden beskriven? 
• Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions respektive exklusionskriterier)? 
• Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 
• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? i så fall hur? 
• Vad visar resultatet? 
• Vilka argument förs fram? 
• Förs det några etiska resonemang? 
• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall. Till exempel vad gäller 

generaliserbarhet? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel omvårdnadsvetenskapliga 
antaganden? 
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