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Agenda

• De senaste 30 åren
• Diagnostisering
• Behandling av ADHD i siffror
• Kostnader för individ och samhälle



1990-2000

MBD blev DAMP 
blev ADHD

I stort sett bara 
barn kunde
diagnostiseras och 
ett fåtal
behandlades
farmakologiskt



2000-2010

Vuxna kunde ha 
ADHD, och började
behandlas
farmakologiskt

Psykiatri ställdes
mot sociologi



2010-2015

SBU, 
Läkemedelsverket
och Socialstyrelsen
grälar efter
publikationer från
MTA-studien



2015 ff

Debatten fortsätter
- numera inom 
psykiatrin

ADHD har blivit ”det 
stökiga barnet” i 
öppenpsykiatrin 



Diagnostisering

”Alexandra” 25 år

• Aktuell på BUP, Maria ungdom, soc mm, i flera 
omgångar från 14 åå

• 2 alkoholintox (ungdom), 1 blandintox (ungdom), 
1 tablettintox (vuxen)

• Söker primärvård vid 23 åå för somatiska 
besvär

• Man identifierar stökig barndom och frågar sig 
om Alexandra har PTSD

• Remiss till psykiatrisk mottagning
• Suicidtankar. Får diagnoserna depressiv episod 

och generaliserat ångestsyndrom 













Summering av 
vårdtid

”Alexandra” 25 år

• Minst 22 individuella besökstimmar hos 
läkare, psykolog, psykoterapeut 

• Plus tolv sessioner Unified Protocol
(psykologisk gruppbehandling för 
depression och ångest)

• Plus heldygnsvård vid inläggning efter 
intox

• Minst 8 av de 22 individuella 
besökstimmarna bestod av basutredning 
inför bedömning om NP-screening skulle 
genomföras, samt NP-screening. 



Resultat av vården

”Alexandra” 25 år

• Sjukskriven heltid 2 mån, deltid 2 mån
• Mådde sämre efter UP-behandling än 

innan
• Utredning efter 1 år (eller efter 9 år)
• Diagnos ADHD
• Psykoedukation
• Egenrapporterad upplevelse av minskad 

skam genom förklaring till sina 
svårigheter, större verktygslåda vid 
stress och ångestpåslag

• Eventuellt farmakologisk behandling



• Krav i skola och samhälle
• Ideologisk/filosofisk diskurs, ”vad är 

normalt?”

• Den enskilda mottagningen och den 
enskilda klinikern kan enbart ta ansvar för 
att 

- genomföra (neuro-)psykiatriska 
utredningar som följer golden 
standard
- använda evidensbaserade metoder 
(eller i alla fall inte dra slutsatser 
baserade på metoder som inte har 
evidens)

Överdiagnostisering?



• Antal vuxna invånare i 
Stockholms län 2019
ca 1,89 miljoner

• Med prevalens på knappt 3% 
borde 56 500 invånare ha 
ADHD

Öppenpsykiatrisk 
vård 

Region Stockholm 
2019



• Antal unika individer som 
besökte 
öppenvårdspsykiatrin 2019 
var 149 915 st (knappt 8% av 
invånarna)

• I snitt besökte varje patient 
öppenvårdspsykiatrin
drygt 11 gånger under året

Öppenpsykiatrisk 
vård 

Region Stockholm 
2019



• 7% av besöken rörde patienter med 
huvuddiagnos
F90-99 (~ADHD)

• Av de 56 500 individer som antas 
ha ADHD utredde och behandlade 
man 10 000 st (17%)

Öppenpsykiatrisk 
vård 

Region Stockholm 
2019



• För förstämningssyndrom 
(depression, bipolär sjukdom mm)
är punktprevalensen för 12 månader ca 6% 

• 10% av besöken i öppenvårdspsykiatrin 
rörde patienter med huvuddiagnos F30-39 
(förstämningssyndrom) 

• Av de 113 400 individer som antas ha lidit 
av förstämningssyndrom i Sthlm 2019 
utredde och behandlade man 14 992 st
(13%)

Öppenpsykiatrisk vård 

Region Stockholm 
2019



Öppenpsykiatrisk 
vård 

Region Stockholm 
2019

10% av patienterna i ÖPV kom för 
förstämningssyndrom, och punktprevalensen i 
befolkningen är 6%

7% av patienterna i ÖPV kom för ADHD, men 
prevalensen i befolkningen är bara knappt 3%



Vad är det vi 
missar?

70% av vuxna med förstämningssyndrom 
får sin behandling i primärvården

Var får de 83% som borde ha ADHD och 
som inte besökt öppenvårdspsykiatrin 
för detta  2019 sin behandling?



Risker för individen

• Sämre skolresultat och högre risk för avhopp från 
grundskola, gymnasium och högskola/universitet

• Lägre arbetsförmåga / högre arbetslöshet
42% mindre sannolikt att individer med ADHD 
innehar heltidsanställning jfrt med kontrollgrupp

• Lägre inkomster
mellan 8900 och 15400 USD årligen jfrt med 
kontrollgrupp

• Högre risk för skilsmässa
26% jfrt med 15% kontrollgrupp 

• Sämre körförmåga och högre risk för inblandning i 
trafikolyckor
även om man kontrollerar för substansbruk och 
antisociala drag



• Tre gånger så hög risk att drabbas av egentlig 
depression jfrt med kontrollgrupp

• Tre gånger så många besök på akutmottagning 
jfrt med kontrollgrupp,
även högre risk för sjukhusinläggning pga
olycksfall

• Fullföljer inte planerad vård/hälsokontroller 
vilket leder till senare upptäckt av somatiska 
sjukdomar

• Signifikant ökad risk för för tidig död, särskilt 
hos kvinnor
även hos individer utan antisociala 
drag/substansbruk. Största orsaken olyckor. 

Risker för individen



• Bortfall av skatteintäkter pga
sjukskrivning och lägre 
anställningsgrad

• Sjukförsäkringskostnader

• Sjukvårdskostnader, både för ADHD och 
för andra psykiatriska och somatiska 
tillstånd, samt för akutvård av 
trauma/olycksfall

• Antisocialt beteende, kriminalitet

• Bruk av illegala preparat/droger

Kostnader för 
samhället



• ADHD är ett livslångt tillstånd med ökad risk 
för misslyckanden i skola, arbetsliv och 
relationer samt ökad risk att dö i förtid

• Hög komorbiditet med annan psykiatri

• Som kliniker kan man bara förhindra 
överdiagnostisering genom att följa evidens 
och golden standard, inte genom att stänga 
patienter ute

• Odiagnostiserad och obehandlad ADHD leder 
till stora konsekvenser för individen och till 
ekonomiskt bortfall för samhället 

• Att inte utreda och behandla även lindrig och 
måttlig ADHD är samhällsekonomiskt puckat

Slutsatser
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