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ADHD
ADHD står for Attention Deficit Hyperacitivity Disorder. Symptomene kan 
i de fleste tilfeller forstås som en nevrobiologisk utviklingsforstyrrelse 
som først og fremst innebærer økt uro, impulsivitet og uoppmerksomhet. 
ADHD omtales som en tilstand og ikke en sykdom.

Årsak til  ADHD
Genetiske faktorer er av stor betydning for utvikling av ADHD.  
Undersøkelser har vist at komplikasjoner under svangerskap og fødsel  
kan gi økt risiko for ADHD. Studier viser at samspillet mellom genetiske 
faktorer og miljøfaktorer virker inn.

ADHD uoppmerksom type
Ca. 25–30 % av de som har ADHD, har store oppmerksomhetsvansker uten 
å være påfallende hyperaktive eller impulsive. Da brukes diagnosen ADHD 
uoppmerksom type, det som tidligere ble kalt ADD. 

Både gutter og jenter får diagnosen ADHD uoppmerksom type, men  
diagnosen kommer gjerne senere fordi de er vanskeligere å oppdage.  
Her er det konsentrasjonsvanskene som gir de største utfordringene,  
men noen kan også kjenne på en indre uro eller rastløshet.

Personer med ADHD uoppmerksom type fremtrer på en mer stille og rolig 
måte, de skaper sjelden konflikter eller forstyrrer andre. Noen kan  
oppleves som “drømmende” og bli sett på som sjenerte, innadvendte  
eller late. Derfor kan noen med en uoppdaget ADHD uoppmerksom type 



slite med negativ selvfølelse og et lavt selvbilde. De kan oppleve seg som 
annerledes enn andre uten å forstå hvorfor.

Personer med ADHD uoppmerksom type kan oppleve det å strukturere  
og organisere hverdagen på en god måte som en kamp. Det å automatisere 
nye rutiner og handlinger tar lang tid, og daglige rutiner som for andre 
synes enkelt, kan være vanskelig å gjennomføre. Kortvarig oppmerksomhet 
og hyppig skifte av fokus, samt at man blir lett distrahert av egne tanker og 
av ytre stimuli, gjør det vanskelig å gjennomføre det man har tenkt. Det å 
disponere tiden kan oppleves som krevende for mange.

ADHD uoppmerksom type kan vises som:
• Vansker med å komme i gang med oppgaver
• Tar lite initiativ til aktiviteter eller gjøremål
• Vansker med å avslutte det de har begynt på
• Har et langsomt tempo når aktiviteter eller oppgaver  

skal gjennomføres
• Noen kan være overkontrollerende og omstendelige (kompensere for 

manglende oversikt)
• Bruker mye energi på å konsentrere seg slik at de raskt kan bli trette 

eller uopplagte (særlig i situasjoner hvor det er mange inntrykk på en 
gang)

Det kan selvsagt være stor variasjon i hvordan de ulike utfordringene  
arter seg.



Hva kan gjøres?
Grundig kartlegging er grunnleggende for å tilpasse behandling og tiltak 
når man får ADHD-diagnose. Dette kan bl.a. være:
• Informasjon om ADHD
• Tilrettelegging av undervisning og/eller arbeid
• Veiledning til deg som har ADHD og dine nærmeste/pårørende
• Behandling med medisiner
• Støtte- og avlastningstiltak

Hvor kan jeg få hjelp?
Hvis du er barn eller ungdom: 
Utredning av ADHD starter ofte i samarbeid mellom foreldre, fastlege, 
helsesøster, skole og PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste).  
For diagnostisering må du henvises til spesialisthelsetjenesten,  
vanligvis BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk).

Hvis du er over 18 år:
Utredning av ADHD skjer i samråd med og med henvisning fra fastlege til  
DPS (distriktspsykiatrisk senter).
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