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”Livet har varit en blandning av kaos, 
hopplöshet, bra stunder, depressioner och 

känsla av att vara värdelös och full fart framåt” 
(Från Rapport 1, ”Äldrelyftet – åldras och må bra med ADHD” Attention via 

projektledare Annika von Schmalensée, 2021)
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Vad ska du 
gamla människa

med en adhd diagnos till ?
Är det lönt ?

Är det för sent ?
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Du har ju redan levt nästan
hela ditt liv
….. varför ska du utredas och 
behandlas nu  ?
Vad är vitsen med det ?
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”Damp är bara ett nytt ord på 
ouppfostrad” (insändare i Metro 2/12-
2008)
” Dampungar har funnits i alla tider. Det är bara 

namnet på diagnosen och 
behandlingsmetoden som förändrats. Förr 
hette det inte damp utan ouppfostran, förr var 
inte behandlingsmetoden dalt utan en 
omgång stryk. Det var bättre förr.” 

KK
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Den första patienten över 65 år jag kom att vara med 
om att diagnostisera med adhd var en äldre dam som 
skulle utredas för misstänkt begynnande 
demensutveckling på en minnesmottagning, året var 
2002.

Hennes livsberättelse var en övertygande anamnestisk 
beskrivning av adhd-symtom under hela livsloppet –
adhd-symtom som hos henne förvärrats så mycket att 
minnessvårigheterna hon upplevde ledde slutligen till 
demensmisstanke. 
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Utredningen kunde utesluta en begynnande 
demensutveckling, däremot blev adhd-diagnosen den 
som bäst förklarade hennes svårigheter såväl aktuellt 
som tidigare. 
Tyvärr var det vid den här tiden mycket ovanligt att 
personer 65+ utreddes för adhd misstanke. 
Tyvärr är läget även idag, året 2022 många gånger en 
ojämn kamp de äldre lämnas att kämpa ensamma för 
att bli utredda för misstänkt adhd – ofta i konkurrens 
med yngre vuxna, där man alltför ofta i långa vårdköer 
fortfarande bortprioriterar de äldres behov. Detta är 
förstås helt oacceptabelt och inget annat än 
åldersdiskriminering. 
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Det är hög tid att på allvar uppmärksamma 
ADHD även hos de äldre (livsloppsperspektivet)

Svårigheterna och symtomen hos äldre med 
ADHD har inte förståtts, vilket i värsta fall har 
lett till stort lidande... feldiagnostik och felaktig 
behandling och bemötande.
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• De flesta av dagens äldre med ADHD identifierades aldrig i 
deras barndom då ADHD inte var ett så känt begrepp

• ADHD betraktades dessutom länge som enbart ett 
barndomstillstånd, något man skulle växa ifrån …. 
senmognad

• Först på 1990-talet började man på allvar uppmärksamma 
att ADHD även kunde kvarstå i vuxen ålder.

• Kunskapen om ADHD hos äldre är fortfarande mycket 
begränsad.
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Tre avhandlingar om ADHD hos äldre:
* Taina Guldberg-Kjär, 2013 (ADHD in Old Age -Self-rated Symptoms and Clinical Information   
from a Population-Based Swedish Sample Aged 65 and older)
* Marieke Michielsen, 2015 (ADHD in older adults - Prevalence & Psychosocial functioning)
* Evert Semeijn, 2016 (ADHD in older Adults - Diagnosis, physical health and mental functioning)
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Diagnoskriterierna (en utmaning när äldre 
utreds)  

• En kombination av problem med uppmärksamhet, hyperaktivitet och 
impulsivitet

• Huvudsakligen uppmärksamhetsproblem
• Huvudsakligen problem med hyperaktivitet och impulsivitet

Diagnoskriterierna DSM-5:
•Minst 6 av 9/ 5 av 9 (vuxna och ≥17 år) symtom på antingen 
ouppmärksamhet och/eller hyperaktivitet/impulsivitet (i barndomen ”several
symptoms”- hur inhämta information om barndomssymtom)

•Har förelegat minst sex månader
•Har debuterat före 12 års ålder
•Förorsaka funktionsnedsättningar i minst två miljöer
•klara belägg för att symptomen påverkar, eller försämrar kvaliteten i 
funktion socialt, eller i arbete eller studier
•Inte kunnat förklaras bättre med annan psykisk störning
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Vanligt tillkommande problem:

• Beteendeproblem (svårt med 
känsloreglering)

• Känslomässiga problem (ångest, depression, 
dålig självkänsla)

+
• Åldersrelaterade förändringar

(eget kliniskt material)
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ADHD kommer sällan ensam - vanlig 
samsjuklighet

• Depression (60% SAD) 20-55%
• Bipolär sjukdom (88% BP II) 10%
• Ångesttillstånd 20-30%
• Missbruk 25-45%
• Rökning 40%
• Cluster B pers.störningar 6-25%
• Sömnproblem 78%
• Muskel, led, nacke- och ryggsmärta ??

• Utmattningstillstånd                                 ??
Biederman 1991,1993, 2002; Weiss 1985; Wilens 1994; Kooij 2001, 2004; van 

Veen 2010; Amons 2006; Gillberg 2004
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• Samsjuklighet med ångest och depression är liknande hos 
äldre vuxna och yngre åldersgrupper 

• Social funktion är på liknande sätt försämrad som för yngre 
åldersgrupper

• Kognitiv funktionsnedsättning hos äldre personer med ADHD 
förklaras främst av komorbida depressiva symtom 

• Den fysiska hälsan är sämre, och äldre vuxna har ett högre 
antal kroniska sjukdomar än kontroller

~ Kooij JJ, Michielsen M, Kruithof H, Bijlenga D. ADHD in old age: a review of the 
literature and proposal for assessment and treatment. Expert Rev Neurother. 2016 
Dec;16(12):1371-1381.
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• Hos äldre vuxna med ADHD har fler ångest-
och depressiva symtom hittats jämfört med 
kontroller.

• Hos yngre vuxna förekommer ofta hetsätning, 
sömnstörningar, humörsvängningar, 
missbruk, autism och personlighetsstörningar
med ADHD. Detta mönster av samsjuklighet 
måste också beaktas hos äldre vuxna

~ Kooij JJ, Michielsen M, Kruithof H, Bijlenga D. ADHD in old age: a review of 
the literature and proposal for assessment and treatment. Expert Rev 
Neurother. 2016 Dec;16(12):1371-1381.
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För differentialdiagnos måste följande störningar 
övervägas på grund av överlappande symtom 
med ADHD: depression, bipolär sjukdom, 
borderline och antisocial personlighetsstörning 
och kognitiv sjukdom (demens). Man måste 
undersöka symtomen, åldern för symtomdebut 
och förloppet över tid (kroniska eller episodiska) 
för att kunna skilja på de olika störningar som 
också kan finnas samtidigt.
~ Kooij JJ, Michielsen M, Kruithof H, Bijlenga D. ADHD in old age: a review of the 
literature and proposal for assessment and treatment. Expert Rev Neurother. 2016 
Dec;16(12):1371-1381.
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ADHD prevalens
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Barn: 5.9%
Vuxna:2.5%
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90% av barnen upplever symtom som unga vuxna 
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Livsloppsprevalens

Barn och ungdomar:
• 5.9%
Vuxna:
• 2.5%
Äldre:
• Systematisk review & meta-analysartikel från 2020: 

2.18% 

• Sverige 3.3%
• Holland 2.8 - 4.2%

The World Federation of  ADHD 2021;
Dobrosavljevic et al. 2020; 

Kooij 2005; Guldberg 2013; Michielsen 2012
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ADHD minskar inte i ålderdomen 

Faktum är att symtom på ADHD kan blossa upp 
och förvärras efter medelåldern 

- särskilt när det samtidigt sker normal åldersrelaterad 
kognitiv nedgång, försämrad fysisk hälsa och bristen 
på struktur som ofta kommer med pensionering 

Varför ignoreras de unika behoven hos denna stora 
(och växande) grupp vuxna med ADHD fortfarande 
till stor del ?
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Olika perioder i livet
ADHD kan se markant olika ut under olika perioder av livet -

symtomen förändras vid övergången från: 
barndom till tonåren och ung vuxen ålder, igen när en person 

går in i medelåldern och återigen under ålderdomen.
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Medan varje individ har en unik symptomprofil, är 
följande mönster ganska vanligt hos äldre vuxna 

med ADHD:

• "Schweiziskt ostminne" eller ett minne som fungerar lite 
on/off  - inte att man konsekvent glömmer, men som inte heller 
kan räknas som tillförlitligt. 

• Vissa saker är lätta att komma ihåg, medan andra glider 
genom sprickorna. 

• Arbetsminnet: man kastas lätt ur kurs mitt under en uppgift 
• Förlägger saker 
• Glömmer ord eller namn

(K.Nadeau 20210426 Additude Magazine)
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• Hjärnan blir helt "tom"  
• Svårt att lära sig nya saker 
• Pratar för mycket, ofta utan att inse det själv
• Stör andra (avbryter, kastar sig in i andras samtal, fyller i 

meningar) - problem med att följa med i konversationer 
• Det är svårt att upprätthålla relationer och hålla kontakten 
• Det är svårt att upprätthålla ordning i sitt hem 
• Svårigheter för att få ihop ekonomin ofta också efter en livstid 

med dålig penninghantering

(K.Nadeau 20210426 Additude Magazine)
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Äldre vuxna med ADHD pekade på fem 
följande när man ombads att identifiera sina 
största utmaningar :
1. Att inte få gjort saker – förhalning (prokrastinering), brist på 

självdisciplin 
2. Out-of-control känslor - känner sig irriterad oftare än tidigare, 

kämpar med ångest och / eller depressioner
3. Tidshanteringsutmaningar - svårt att ställa in och hålla fast 

vid en daglig rutin, vara medveten om tiden som går 
4. "Resterna" av hyperaktivitet – känner  sig rastlös, pratar för 

mycket, "slumpmässiga tankar som virvlar i mitt huvud" 
5. Sociala utmaningar – känner sig missförstådd eller dömd, 

talar impulsivt, hamnar i konflikter

(K.Nadeau 20210426 Additude Magazine)
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Är det för sent för mig ? 
Äldre vuxna som misstänker att de har ADHD är ibland själva skeptiska till 
värdet av en diagnos – är det lönt ? 
"Är det till och med värt det vid 73 års ålder ?” Svaret beror på 
livsförhållandena. En ADHD-diagnos är absolut nödvändig för medicinsk 
behandling av symtom. Ålder bör aldrig vara skäl till att vägra någon en 
ADHD-utredning eller behandling.

Kognitiv försämring är alltid allvarligt- när en äldre vuxen kommer in på 
kliniken förtjänar han eller hon samma utredning för att avgöra vad som bäst 
förklarar svårigheterna som någon annan.
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Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and 
Max Planck Institute for Demographic Research (Germany), SCB. 

Age

Numb
er

Number of deaths at various ages, 
Sweden 1751-2110
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Numb
er

AgeKälla: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and 
Max Planck Institute for Demographic Research (Germany), SCB. 

Number of deaths at various ages, 
Sweden 1751-2110

28

Numb
er

AgeKälla: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and 
Max Planck Institute for Demographic Research (Germany), SCB. 

Number of deaths at various ages, 
Sweden 1751-2110
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Sverige (SCB)
I Sverige finns idag närmare 2 miljoner personer som är 65 år eller 
äldre. Gruppen utgör  ca. 20 procent av befolkningen att jämföras med 
12–13 procent på 1960-talet och knappt 5 procent på 1850-talet
Hypotetisk prevalens av ADHD hos äldre:
•1%: 20 000
•1,5%: 30 000
•5%:100 000
•2.18%: 43 600 ???
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Socialstyrelsen (uppgifterna hämtade från patientregistret och läkemedelsverket) . 
Visar antalet registrerade personer som uppfyller diagnoskriterierna eller får 
läkemedelsbehandling för NPF. 2019. 
(statistik beställt från Socialstyrelsen av brukarorganisationen Attention)
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SYMTOM HOS ÄLDRE
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Problem många äldre med ADHD haft som vuxna 
(bagaget till ålderdomen)

• Anställningar
• Ekonomin
• Fler olyckor 
• Fostra barn
• Sköta ett hem
• Mer högrisk livsstil (rökning, alkohol, spel 

etc.)
• Ofta historia med skolproblem

→ Negativa erfarenheter, utanförskap och 
dålig självkänsla efter år av misslyckanden 
kan misstänkas prägla  ofta även 
ålderdomen
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Äldre med ADHD
Intryck från 

den kliniska vardagen - kvarvarande problem:
Reglering av känslor, energinivå, motorik 
och beteende 

- Sortera och organisera. 
- Komma igång med och avsluta 

uppgifter. 
- Prioritera och hushålla med tiden, 
 göra en sak i taget. 
- Fokusera och avgränsa sig, 
 begränsa sig. 

Ökad stresskänslighet och att man lever 
utan marginaler 
Minnet (relaterat till uppmärksamhets- och 
arbetsminnesproblem?) 

- Komma ihåg vad man ska göra, när 
och var. 

Perceptuell överkänslighet (ljud, ljus etc.) 
ADL-förmågor  

- Man har svårt att utföra det man vet att 
man borde göra. 

- Organisera och genomföra: 
matlagning, disk, städning, tvätt, 
strykning m.m. 

- Hålla ordning: veta var sakerna finns 
- Att inte störa grannar. 
- Komma ihåg att stänga av plattor, 

strykjärn m.m.  
- Ta hand om sig själv när det gäller 

kost, motion, sömn, egenvård m.m. 

Försämrad koncentrationsförmåga 
Rastlöshet  

- Framför allt en stark inre oro.  
- Känsla av ständig stress. 

Impulsivitet  
- Till exempel impulsköp. 
- Byter läkare ofta. 
- Impulsiva kommentarer. 

Tidsuppfattning 
- Passa tider och beräkna 

tidsåtgång. 
Social isolering 

- Självcentrering. 
- Hamnar lätt i konflikter. 
- Orken minskar ytterligare. 
- Misstänksamhet. 

Sömnsvårigheter 
Depression 
Ångest 
Ekonomi  

- Sortera räkningar och betala 
dem i tid. 

- Veta hur mycket pengar man 
har att spendera. 

- Impulsköp. 
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• Huvudfyndet var att äldre som skattat mer barndoms-
ADHD symtom också rapporterar mer:

• - problem i dagligt fungerande inom de flesta områden 
under hela livsloppet 

• - mer psykiatriska problem där depression, ångest och
självmordstankar rapporterades oftast

• - hjärtproblem och diabetes som vuxna och aktuellt

• - upplevd sämre fysisk hälsa generellt

• I släkten:
• Mer ADHD (symptom)
• Mer bipolär sjukdom

(Guldberg-Kjär, 2013, Avhandling “ADHD in Old Age”)
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•Semeijn EJ, et al.J Am Geriatr Soc. 2013;61(6):882-7. 

Fysisk hälsa                                        Kognitivt fungerande

- Rökning, alkohol- och drogmissbruk                 - Uppmärksamhet
- Oregelbundna matvanor                                     - Impulskontroll
- Övervikt                                                                  - Exekutiva funktioner
- Sömnsvårigheter                                                   - Minnet
- Astma
- Migrän
- Mer sjukvård och högre sjukvårdskostnader

Cereb ADHD dagarna Taina 220421
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Äldre med ADHD rapporterade:

mer depressiva symtom
mer ångest över flera års tid

OCH

lägre självförtroende
lägre grad av känsla av att klara sit liv 

mer socialt opassande beteende 
Jämfört med andra äldre

Känslan att inte klara sitt liv och självförtroende hänger delvis samman med 
relationen mellan svårighetsgraden av ADHD och depressiva symtom.

•Michielsen et al. J Affect Disord.2013; 148 (2-3):220-227
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UTREDNING
De flesta ADHD-symptomkriterier och diagnostiska frågeformulär är inte 
anpassade för äldre vuxna. 

• Patienter i åldern 60 år (och äldre) kan uppvisa symtom på ADHD som 
skiljer sig väsentligt från de som anges i DSM. 

• De kanske inte heller alltid kan komma ihåg när deras symtom började 
eller hur de har förändrats över tiden. 

• Forskare måste utveckla ADHD-screeningverktyg specifikt för att 
identifiera symtom hos äldre vuxna. 

• Under tiden bör kliniker som utvärderar symtom ta en fullständig 
anamnes (inklusive familjebakgrund) och gräva djupt i symtomen, 
särskilt om de misstänker MCI eller kognitiv sjukdom (demens). Av 
yttersta vikt, för att bekräfta eller utesluta ADHD, bör kliniker avgöra 
om symtomen är nya eller spänner över hela livet - vilket verkligen inte 
är ett tecken på lindrig kognitiv nedsättning (MCI)/kognitiv sjukdom 
(demens).
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Utredning av utvecklingsrelaterad 
problematik hos äldre

• Utvecklingsanamnes ... Ibland endast den äldre 
själv som uppgiftslämnare  om barndomssymtom

• Kartläggning av neuropsykologiska funktioner 
aktuellt (jämför med normalt åldrande), men också 
en beskrivning av tidigare fungerande

• Vardagsfungerande idag och tidigare

• Uppfyllelse av diagnoskriterier tidigare och 
aktuellt

Cereb ADHD dagarna Taina 220421
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Behandling och stöd
Med korrekt diagnos och behandling kan många äldre med adhd leva ett gott liv med hög 
livskvalitet. Innehållet i behandlingen av adhd hos äldre bör utformas utifrån den äldres 
önskemål och behov. Om rätt stöd och behandling sätts in blir också samtidiga sjukdomar 
och problem mer lättbehandlade.

Framgångsrik behandling av adhd hos äldre kräver noggrann uppföljning, både medicinsk 
och psykiatrisk. Det behövs också tvärprofessionell kompetens och samverkan mellan:
• psykiatri (helst äldrepsykiatri)
• geriatrik
• minnesmottagning
• primärvård
• socialtjänst (hemtjänst och äldreomsorg).
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Behandling och stöd
Psykologisk behandling
• Psykologisk behandling bör ingå. Att bearbeta upplevelser tidigare i livet och få stöd i att 

hantera vardagen förbättrar självförtroendet och motverkar och förebygger 
nedstämdhet och ångest.

• Kognitivt stöd
• Att skapa och upprätthålla rutiner i vardagen så att tillvaron blir tydlig och förutsägbar 

motverkar stress och frustration.
Läkemedelsbehandling
• Kunskapen om läkemedelsbehandling vid adhd hos äldre är begränsad och kliniska 

riktlinjer saknas. Kliniska erfarenheter talar dock för att behandling kan vara ett 
alternativ, efter att man tagit hänsyn till eventuella riskfaktorer kan man påbörja 
läkemedelsbehandling med försiktighet.
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Underliggande neuropsykologiska 
brister

• exekutiva funktioner (arbetsminne, 
impulskontroll, kognitiv flexibilitet och 
planeringsförmåga) 

• ”delay aversion” (förmågan att skjuta upp en 
belöning) 

• emotionsreglering  

Cereb ADHD dagarna Taina 220421

42



2022-04-26

15

Trots den starka kopplingen mellan ADHD och neuropsykologiska brister finns 
det fortfarande ytterst få studier som undersökt specifika neuropsykologiska 
funktioner hos äldre vuxna med ADHD. 

• En holländsk studie fann dock att äldre vuxna med ADHD hade sämre 
arbetsminne jämfört med dem utan ADHD. Skillnaderna försvann dock när 
man kontrollerade för symtom på depression (Semeijn et al., 2015). 

• En svensk studie fann emellertid att äldre vuxna med ADHD skilde sig från 
äldre vuxna utan diagnos med avseende på arbetsminne, impulskontroll, 
kognitiv flexibilitet och ”delay aversion” även när man kontrollerade för 
samtidig depression. ---Denna studie fann även att äldre vuxna med ADHD 
inte skilde sig signifikant från yngre vuxna med ADHD vad gäller 
arbetsminne och planeringsförmåga, men presterade bättre (baserat på 
normer för deras ålder) jämfört med yngre vuxna med ADHD vad gäller 
impulskontroll, delay aversion och kognitiv flexibilitet (Thorell et al., 
2017). 
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ADHD? Kognitiv försämring? Demens? Eller bara åldrande? 
Ett stort problem - både för patienter och kliniker

ADHD-symtomen som finns hos äldre vuxna (särskilt de som är relaterade till 
minne, rutiner och exekutiv funktion) signalerar inte omedelbart  
uppmärksamhetssvårigheter för de flesta läkare. De tolkas oftare som mild 
kognitiv försämring eller till och med demens - tillstånd som är mer bekanta för 
vårdcentral personal eller inom psykiatrin. 

Mild kognitiv funktionsnedsättning (MCI), ett mellanstadium mellan "normalt 
åldrande" och demens, kan leda till minnesförlust, impulsivt beslutsfattande 
eller försämrade exekutiva funktioner. När seniorer - särskilt de som inte 
tidigare diagnostiserats med ADHD - besöker sin läkare och klagar över 
minnesförlust, antar läkare vanligtvis MCI. 

Även när patienten har en ADHD-diagnos kan det vara svårt att skilja symptom på 
MCI från de som uppmärksammas, eftersom det är möjligt att de två 
tillstånden kan uppstå tillsammans. Skillnaden mellan de två är en mycket 
viktig fråga som förtjänar större forskning.
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ADHD- MCI

• Studie grupp: 102 personer  (stabila MCI-personer vid 6 års 
uppföljning i pågående DTS-studie = Studium av Demenssjukdom i 
Tidigt Skede)

• Deltagare: 85 personer ( 83 %):

• Kön: 44 kvinnor, 41 män

• Ålder: 

Medel: 70, 99 år (median: 70,00). Yngst: 59 år, äldst: 86 år.

Bortfall: 17 personer ( 17%) – varav 3 somatiskt för dåliga + 1 avliden. 

48 % faller ut i en ADHD screening
(eget opublicerat material)
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Det viktiga är skillnaden mellan någon som aldrig har haft ADHD-
symptom men nu är mer glömsk mot någon som alltid har varit 
lättdistraherad och eller rastlös/impulsiv. Den konsekventa markören för 
ADHD är symtomens livslängd. 

Om mamma skrek för att ditt rum var rörigt, om du fick sparken från ditt 
första jobb för att du var konsekvent sen, kan ADHD vara orsaken. Å 
andra sidan, om du var organiserad och välfungerande till mitten av livet, 
när saker började falla sönder, kan du uppleva normalt åldrande. 

KVINNOR

Att komplicera en senare ADHD diagnos för kvinnor är inflytandet av ett 
kraftfullt kvinnligt hormon, östradiol (ett av tre östrogener som är aktiva i 
kvinnokroppen) . Östrogen/östradiol fungerar som den starka stödjande 
rollen i hjärnan för att sensibilisera neurala receptorer för att skapa bättre 
kopplingar mellan viktiga neurotransmittorer: noradrenalin och dopamin. 
Noradrenalin och dopamin hjälper till att upprätthålla vakenhet, fokus och 
motivation.
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🚺

”Om du sänker östrogen sänker du dopamin och noradrenalin, vilket i sin tur sänker kognitiv 
funktion. Det gäller för alla kvinnor. För ADHD-kvinnor betyder lägre östrogen att deras 
symtom förvärras. De föreställer sig inte bara det; det är ett biologiskt faktum. ” - Patricia 
Quinn.

ADHD eller klimakteriet ? 
”Kraven på kvinnor är otroliga”, sa Rostain. "Om din [ADHD] hjärna försöker fungera vid sin övre 

gräns, och plötsligt inte finner den extra effekten" eftersom östradiol inte längre finns för att 
underlätta neurotransmission, blir du mer trött och saker kommer att ta längre tid än innan." 
Hans ADHD-patienter rapporterar att de känner att de har gått tillbaka till sin ADHD-nivå 
före behandlingen. 

🚹
Hormonproblem för ADHD-män är mindre dramatiska; östrogennivåer, medan de är lägre än hos 

kvinnor, förblir konstanta för män till 70 års ålder. Testosteron minskar dock gradvis, vilket 
leder till mer intensiva humörsvängningar, sömnstörningar och kognitiv nedgång. "Två gånger 
så många män som kvinnor kommer in på vår klinik för att söka en möjlig diagnos av ADHD", 
säger Rostain.

Quinn, Rostain, 2020
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ADHD och koppling till 
demens

Några studier har visat koppling mellan ADHD och utvecklandet av Lewy 
body demens (Golimstock et al., 2010) samt mellan barndoms ADHD 
symtom och utvecklandet av Parkinsons sjukdom (Walitza, et al., 
2007).

referenser: 
- Golimstock, A., Rojas, J.I., Zurni, M.C., Doctorovich, D., & Cristiano, E. 

(2010). Previous adult attention-deficit and hyperactivity disorder 
symptoms and risk of  dementia with Lewy bodies: a case-control 
study. Eur J Neurol, 18 (1): 78-84.

- Walitza, S., Melfsen, S., Herhaus, G., Scheuerpflug, P., Warnke, A., Muller, 
T., et al. (2007). Association of  Parkinson's disease with symptoms of  
attention deficit hyperactivity disorder in childhood. J Neural Transm 
Suppl(72), 311-315.

- Vaskulär demens:?
- Alzheimers sjukdom : ?
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Lindrig eller mer påtaglig kognitiv försämring kan leda till 
beteendeförändringar, förändringar i uppmärksamhet, exekutiv 
funktion och minne, och härma symtomen på ADHD. Lindrig 
kognitiv försämring förekommer hos cirka 16 % av den äldre 
befolkningen. Vid bedömning och behandling av ADHD hos äldre 
personer behöver man vara extra uppmärksam på eventuell 
kognitiv försämring och demens. Alzheimers sjukdom och 
vaskulär demens är de vanligaste kognitiva sjukdomarna. Mindre 
frekvent, men med mer symtomöverlappning med ADHD än 
andra demenssjukdomar, är frontotemporal demens. Den tidiga 
debuten och livshistoria av ADHD-symtom kan hjälpa till att skilja 
från den senare debuten av symtom på kognitiv försämring. 

~ Kooij JJ, Michielsen M, Kruithof H, Bijlenga D. ADHD in old age: a review of the literature and 
proposal for assessment and treatment. Expert Rev Neurother. 2016 Dec;16(12):1371-1381.
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ADHD och fysiska 
sjukdomar
(Lancet Psychiatry, 
2021)

53
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Starkast var associationerna för sjukdomar i nervsystemet och 
luftvägarna samt muskuloskeletala och metabola sjukdomar. 
De diagnoser som hade tydligast koppling till adhd var 
alkoholrelaterad leversjukdom, sömnstörningar, kroniskt 
obstruktiv lungsjukdom (KOL), epilepsi, fettlever och fetma. 
Adhd var också kopplat till en något ökad risk för hjärt-
kärlsjukdom, Parkinsons sjukdom och demens. 
~ Ebba du Rietz et al.Lancet Psychiatry, 2021; 8:774-83.
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Tid för att sörja och reflektera 

• Äldre som fått sin adhd diagnos först på äldre dar har i 
princip alla uttryckt ett stort behov av att få titta tillbaka 
på sitt liv med nya ögon – med en ny förståelse för sina 
tidigare tillkortakommanden, sorg över att livet kanske 
kunde blivit annorlunda med färre misslyckanden om man 
hade fått stöd och hjälp tidigare, förståelse för varför det 
som skedde skedde på det sättet det gjorde, varför vissa 
händelser blev av och andra inte. De äldre har uttryckt ett 
stort behov av att få berätta om sitt liv, minnas och se 
tidigare erfarenheter med ett nytt perspektiv. 

• Vikten av levnadsberättelser
(eget kliniskt material)
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Låt oss inte glömma
närstående och anhöriga

• Anhöriga och närstående till äldre med ADHD kompenserar ofta 
för svårigheterna genom att stödja, bestämma och planera. 

• När det är som bäst är det något som alla är nöjda med och som 
fungerar bra. Men det kan ibland skapa negativa mönster i 
mänskliga relationer utan att individen och hans eller hennes nära 
och kära reflekterar över det. 

• Anhöriga och nära och kära kanske försvinner ur livet – vem kan 
då stödja den äldre? 

• Vid planering av stöd och omsorg till äldre med ADHD bör även 
stöd till nära och kära ingå som en självklar del – stödet till 
närstående och anhöriga bör utvecklas.
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3G klinik vid ADHD ?
Tre generationer kvinnor med diagnostiserad ADHD

! Attention nr5/2012
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Artikel i Här&Nu, SKPF Pensionärernas webbtidning 
decembernummer 2019 där Lotta Borg Skoglund & jag 
medverkar om ADHD hos äldre.
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Lanserades 11 februari 2021 (SKR)
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Attention ”Äldrelyftet” rapport 1, 2021
”Röster om att åldras med NPF”
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Läkartidningen februari 2022, 
temanummer om ADHD hos vuxna
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Läkartidningen februari 2022, temanummer om ADHD hos vuxna.
Artikel: ”Åren går ADHD består- äldre får sällan diagnos och behandling”

(Thorell, Borg Skoglund, Lehtonen)
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Antologi ”Livsberättelser om adhd 
och autism” (Gothia Kompetens, ges ut 6 maj 2022) 
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”Jag har sprungit hela livet. Äntligen får jag 
stanna. Oron inom mig, känslan av att jag 
klättrar på väggarna skulle jag gärna vilja ha 
hjälp med – att få uppleva hur lugn och ro 
känns.”
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I boken Livsberättelser om adhd och 
autism får vi följa tretton personer 
som berättar hur det är att få en 
neuropsykiatrisk diagnos sent i livet, 
eller som önskar få en utredning. 

I livsberättelserna återkommer 
barndomens kamp i skolan, ett 
utmanande arbetsliv, sargad 
självkänsla, självmedicinering och 
svårigheter i familjeliv och 
relationer. Många vittnar även om 
ett spännande och rikt liv, om 
försoningen med sig själv och om 
sorgen, hoppet och modet att 
förändra.

Livsberättelserna följs upp av Lotta 
Borg Skoglund (docent och 
överläkare i psykiatri), Taina 
Lehtonen (legitimerad psykolog och 
specialist i neuropsykologi), Susanne 
Rolfner 
Suvanto (verksamhetsansvarig för 
Omvårdnadsinstitutet och praktiker 
vid Nationellt kompetenscentrum 
anhöriga) och Magnus 
Werner (återhämtningsstödjare), 
som förmedlar kunskap och 
reflektioner.
Livsberättelser om adhd och 
autism vänder sig till dig med egen 
npf-diagnos, till dig med misstanke 
om egen diagnos, till närstående och 
till dig som möter äldre med npf i ditt 
yrkesliv.
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För att garantera de bästa resultaten måste vi verkligen utbilda 
vårdgivare. För att bättre kunna stödja denna grupp äldre måste det 
dels utvecklas bättre diagnostiska verktyg för äldre, genomföras 
djupgående forskning om skillnaden mellan ADHD och kognitiv 
nedgång och bli mer bekväma med lämpliga behandlingsmetoder. 

Vi behöver mycket mer kunskap om åldrande  med ADHD. Forskning om 
hur ADHD-hjärnan förändras över tiden. Plus skillnaderna mellan 
normalt åldrande, mild kognitiv försämring, tidig demens och vissa 
klassiska symtom vid uppmärksamhetsbrist som vid ADHD och varför 
det aldrig är för sent att diagnostiseras och behandlas för ADHD.

En viktig punkt är mycket tydlig: Det finns många människor där ute som 
skulle kunna dra mycket nytta av vår hjälp  - äldre med oidentifierad 
ADHD.
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