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Målsättning

Efter föreläsningen ska du ha

▪ Förståelse för hur ADHD och autism kan påverka livet 

▪ Kunskap om vilket stöd som erbjuds av olika aktörer    

▪ Redskap för ett bra möte med personen med NPF  

▪ En positiv känsla inför styrkor och möjligheter som kan 
tas tillvara hos personen du möter  



Michaela Dufva, VD Omia Assistans (3,40 min)

▪ http://www.adhdpajobbet.se/filmer/michaela-dufva-

vd-pa-omnia-assistans-ab/

http://www.adhdpajobbet.se/filmer/michaela-dufva-vd-pa-omnia-assistans-ab/


Vad är NPF?

Neurodevelopmental

Disorders i DSM-5 =

Utvecklingsrelaterade 

Funktionsavvikelser

Medfödda,

oftast varaktiga



NP-utredningar i Stockholms län 

▪ Ca 5 500 barn och ca 2 000 vuxna utreds varje år 

▪ Ca 85 % resulterar i en eller flera NP-diagnoser

– ADHD vanligast

– Flertalet vuxna har även andra diagnoser

▪ Ofta både ADHD och ASD 

– Ca 20 % av dem med ADHD har även ASD

– Ca 40 % av dem med ASD har även ADHD 



Andel personer med NP-diagnos varierar över länet (CES 2017)



ADHD



Förekomst av ADHD

▪ 5-8 % av skolbarn

▪ 2-4 % av vuxna

– Ca 20 % av patienter i allmänpsykiatrin
– Ca 30 % av personer med missbruk/beroende
– 25-45 % av intagna inom kriminalvården

▪ Men också vanligt i kreativa yrken, bland entreprenörer, idrottare m.fl.
▪ Personer med ADHD finns inom alla yrken!

▪ Vanligare hos pojkar
– Men könsskillnaden minskar med stigande ålder

7,7 % av tonåringar i SLL hade ADHD-diagnos 2016



Regionala skillnader 2017 i uttag av adhd-läkemedel
Andelen (%) barn 10-17 år med minst ett uttag av något adhd-läkemedel 

(Socialstyrelsen 2018) Pojkar Flickor 

▪ Upplands Väsby 9,4 4,5 

▪ Vallentuna 11,7 5,0 

▪ Österåker 10,3 5,2 

▪ Värmdö 8,0 3,6 

▪ Järfälla 6,0 2,3 

▪ Ekerö 8,2 3,9 

▪ Huddinge 7,8 4,3 

▪ Botkyrka 7,3 3,7 

▪ Salem 10,9 5,8 

▪ Haninge 9,2 4,3 

▪ Tyresö 9,1 4,0 

▪ Upplands-Bro 6,2 3,3 

▪ Nykvarn 9,2 6,6 

▪ Täby 6,1 3,7 

▪ Danderyd 5,3 2,1 

▪ Sollentuna 5,5 2,7 

▪ Stockholm 6,4 2,9 

▪ Södertälje 8,0 4,4 

▪ Nacka 5,8 3,1 

▪ Sundbyberg 4,9 1,6 

▪ Solna 5,6 2,6 

▪ Lidingö 5,4 2,5 

▪ Vaxholm 6,5 3,4 

▪ Norrtälje 9,1 5,1 

▪ Sigtuna 5,8 2,3 

▪ Nynäshamn 13,3 5,3 



Kärnsymtom ADHD

▪ Uppmärksamhetsstörning

▪ Överaktivitet

▪ Impulsivitet                               



ADHD-symtom hos vuxna
Uppmärksamhetssvårigheter

▪ Svårt att planera, 

organisera, hålla ordning

▪ Undviker, skjuter upp

krävande uppgifter

▪ Bristande tidsuppfattning

▪ Svårt att komma ihåg tider, 

åtaganden, saker

▪ Svårt att hitta



ADHD-symtom hos vuxna

Överaktivitet

▪ Rör händer och fötter

▪ Svårt att koppla av, vila

▪ Lätt uttråkad

▪ Aktivt, rörligt arbete

– Jobbar för mycket

▪ Tränar för mycket

▪ Pratar för mycket

▪ Inre rastlöshet



ADHD-symtom hos vuxna

Impulsivitet

▪ Bristande bromsar

▪ Svårt se konsekvenser

▪ Snabba belöningar, ex.

– mat, alkohol, nikotin
– sex, shopping mm

▪ Risktagande

▪ Svårt att vänta

▪ Avbryter andra

▪ Känslomässig labilitet



Symtom och kognitiva brister ADHD

Exekutiva funktioner

Planering, organisation, styrning

Arbetsminne

Beteendeinhibition (bromsande)

Reglerande funktioner

Aktivitet och vakenhet

Känsloreglering

Uppmärksamhetsstörning

Överaktivitet

Impulsivitet   



Vad krävs för diagnos?

▪ Uttalade symtom

– 6/9 symtomkriterier (5/9 >17 åå) för ouppmärksamhet o/el

– 6/9 symtomkriterier (5/9 >17 åå) för hyperaktivitet/impulsivitet

▪ Varaktighet

▪ Symtom före 12 åå (DSM-5)

▪ Funktionsnedsättning inom flera livsområden

▪ Förklaras inte bättre av andra tillstånd



Många hittar sätt att använda sig av sin ADHD…



Men gruppen med ADHD har mer problem 

än de flesta andra, t.ex. med:

▪ Skola, utbildning
– Sämre skolresultat
– Oavslutade studier, lägre utbildningsnivå

▪ Fritid
– Lätt uttråkad, söker nya utmaningar
– Problem i gruppaktiviteter, lagsport
– Bus, testar gränser, gäng

▪ Relationer
– Konflikter med föräldrar, syskon, kamrater, lärare

– Separationer, föräldraroll, myndighetskontakter mm



Fler konsekvenser av ADHD

▪ Arbete, försörjning

– Många kortvariga jobb

– Arbetslöshet, ingen/låg inkomst 

▪ Boende

– Svårt att planera, hitta vardagsrutiner, hålla ordning

– Svårt att hantera pengar, sköta myndighetskontakter

▪ Hälsa

– Sämre fysisk och psykisk hälsa

– Kort- och långtidssjukskrivning



Samtidiga sjukdomar & problem

Psykiatriska tillstånd hos vuxna med ADHD 

80% har minst en annan psykiatrisk diagnos

▪ Depression, bipolär sjukdom
▪ Ångestsyndrom 
▪ Sömnstörning
▪ Ätstörning (impulsivt ätande, övervikt)
▪ Personlighetsstörning (ff.a. borderline, antisocial)
▪ Missbruk, beroende, (kriminalitet)

Andra utvecklingsrelaterade problem:
ASD (ca 30 %), tics, svagbegåvning, IF, dyslexi mm 



Samtidiga sjukdomar & problem

Exekutiva svårigheter, hyperaktivitet, impulsivitet 

Ökad förekomst av somatisk sjukdom 

▪ Stress- och livsstilsrelaterade sjukdomar
– Övervikt, fetma, metabolt syndrom, diabetes

– Hjärt- & kärlsjukdomar

– GI-problem, hudbesvär

– Utmattning

– Smärta, värk – fibromyalgi, migrän mm

▪ Sjukdomar p.g.a. rökning, alkohol, narkotika

▪ Olyckor, skador

▪ Könssjukdomar, aborter 



Vilken hjälp finns att få 

för vuxna med ADHD?



Regionalt vårdprogram för diagnostik, 

behandling och stöd vid ADHD i SLL 2010

www.viss.nu

www.psykiatristod.se

http://www.viss.nu/
http://www.psykiatristod.se/


Socialstyrelsens Kunskapsstöd ADHD 2014

www.kunskapsguiden.se

http://www.kunskapsguiden.se/


Behandling och stöd för vuxna med ADHD

▪ Inom psykiatrin:

– Psykopedagogiska insatser

▪ Utbildning om ADHD, råd, info, strategier

– ADHD-kurs för patienter & närstående, ex Pegasus 

– Läkemedelsbehandling  

▪ Centralstimulantia/Atomoxetin; https://lakemedelsverket.se/adhd

– Psykologisk behandling / KBT

▪ Speciellt anpassad för ADHD

– Behandling av psykiatrisk samsjuklighet

▪ Inom psykiatri /primärvårdsrehab: 

– Kognitivt stöd inkl. hjälpmedel

https://lakemedelsverket.se/adhd


Fysisk aktivitet vid ADHD

▪ Generella effekter på fysisk och psykisk hälsa  

▪ Få men positiva studier av effekt på ADHD-symtom

▪ Minskar överaktivitet, förbättrar koncentrationsförmågan

▪ Välj något som är lustfyllt och blir av! 



Stöd utanför sjukvården för vuxna med ADHD 

▪ I hemmet

– Kommunala insatser, ex. boendestöd

▪ Vid studier

– Folkhögskolor, vuxenutbildning, högskolor

▪ I arbete

– Arbetsförmedlingen: https://www.arbetsformedlingen.se/For-
arbetssokande/Stod-och-service/Funktionsnedsattning.html

▪ Med försörjning

– AF / FK / socialtjänsten

▪ Till närstående

– OBS minderåriga barn

▪ Intresseorganisation

– Attention

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Funktionsnedsattning.html


Bemötande, anpassning för ett bra möte

▪ Kunskap om brister vid ADHD underlättar kontakten
– Ökad acceptans, tolerans, flexibilitet 

– Struktur, tydlighet i mötessituationen

▪ Använd hjälpmedel
– Agenda för besöket 

– Skriftliga överenskommelser, tider, instruktioner etc

– Påminnelser via mobiltelefonen

▪ Skapa motivation, ge feedback/belöning steg för steg
– Fokus på små framgångar, inte på misslyckanden 

▪ Ta hjälp av närstående – vilket stöd behöver personen? 

▪ Se och använd de positiva sidorna, möjligheterna





Verktyg i mötet med personen med ADHD 

Socialstyrelsens material för personal i socialtjänsten 

(användbart för alla):

Filmer och diskussionsmaterial om bemötande 

▪ http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/adhd2014/Sid

or/Bemotande.aspx

Checklista – före, under och efter mötet

▪ http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments

/20076/2016-1-34.pdf

http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/adhd2014/Sidor/Bemotande.aspx
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20076/2016-1-34.pdf


ADHD på jobbet – projekt Attention 2015-2018

Mål: stärka positionen för vuxna med ADHD på arbetsmarknaden. 

Målgrupp:

▪ Vuxna med ADHD som söker arbete och behöver stöd i arbetssökandet.

▪ Vuxna med ADHD som har ett arbete och behöver stöd med att få 

arbetslivet att fungera.

▪ Chef/arbetsgivare/kollega till någon med ADHD.

▪ Coach/arbetsförmedlare/stödperson till en person med ADHD

Webbsida med tips, information, filmer och strategier 

http://www.adhdpajobbet.se/

http://www.adhdpajobbet.se/filmer/michaela-dufva-vd-pa-omnia-

assistans-ab/

http://www.adhdpajobbet.se/
http://www.adhdpajobbet.se/filmer/michaela-dufva-vd-pa-omnia-assistans-ab/


AUTISM (ASD)



Definition autism / ASD  
Flera diagnoser i ICD-10 = en diagnos i DSM-5

Autism Spectrum
Disorder (ASD)

Svensk översättning: 
Autism 



Förekomst av ASD enligt tidigare studier

Ca 1% av befolkningen totalt:

0,1-0,2 % Autistiskt syndrom 

0,4 % Aspergers syndrom 

0,2-0,4 % Autismliknande tillstånd / atypisk autism

• Vanligare inom psykiatri, beroendevård, rättspsykiatri mm

– Men även bland forskare, matematiker, tekniker mm

• Fler pojkar än flickor har ASD 

– Men könsskillnaden minskar med stigande ålder 



Förekomst ASD i Stockholms län 

2011 Registerstudie Centrum för Epidemiologi & Samhällsmedicin (CES): 

▪ 4-6 år:       1.1 % 

▪ 7-12 år:     2.0 %

▪ 13-17 år:   2.6 %

▪ 17-27 år.   1.8 %

75 % utan IF/utvecklingsstörning; mer än fördubbling sedan 2007

Sedan dess har förekomsten av ASD utan IF fortsatt att öka:  

2016 har 3,1 % av länets tonåringar 13-17 år en ASD-diagnos

Totalt ca 21 000 personer i alla åldrar har reg. diagnos 2011-2016   



Vuxenpsykiatrin i Södertälje har hög andel patienter med ASD

PSV: antal pat, alla diagnoser under 
2017

1. ADHD 2. ASD 3. Bipolär

4. EIPS 5. Psykos 6. PTSD

7. Tvångssyndrom 8. Ångest 9. Övriga

PCS: antal pat, alla diagnoser under 2017

1. ADHD 2. ASD 3. Bipolär

4. EIPS 5. Psykos 6. PTSD

7. Tvångssyndrom 8. Ångest 9. Övriga

PSV 575 patienter (4%)                PCS 570 patienter (10%)



Symtom, beteende, kognitiva brister ASD

Socialt samspel

Kommunikation Begränsade intressen, 

perception

•Theory of Mind 

•Central koherens 

•Exekutiv funktion  



Kognitiva brister ASD

Theory of mind / Mentalisering

Tolka och förutsäga andras tankar, känslor och handlingar på ett 

snabbt, intuitivt, socialt lämpligt sätt  

Central koherens

Uppfatta helheter, skapa begripliga sammanhang

Exekutiva funktioner

Organisera, planera, initiera, kunna byta spår, avsluta, utvärdera

Automatisering, generalisering



Annorlunda perception vid ASD 
över- och/eller underkänslighet för sinnesintryck

• Ljus- och ljudkänslighet

• Känslighet för ytlig beröring; ex. smek, kamning,   

tandborstning, skavande kläder och skor

• Okänslig för smärta, kyla, värme

• Svårt för mat med viss smak, konsistens

• Extrem känslighet för vissa lukter



Konsekvenser i vardagen ASD

Barn 

▪ Svårigheter i skolan 

– Uppgifter på högre nivå; planering, prioritering, avgränsning

– Grupparbeten, idrott, praktiska ämnen, raster, byte av klassrum etc

– Mobbning, utanförskap, problematisk skolfrånvaro

▪ Fritiden

– ”Fri tid” svår att hantera - hitta strukturerad aktivitet som fungerar

▪ Nära relationer

– Inga eller få vänner - beroende av föräldrar, syskon

– Konflikter, våld i hemmet är vanligt

▪ Hög stress, psykisk ohälsa



Konsekvenser i vardagen ASD

Vuxna 

▪ Arbete, försörjning

– Ta sig in på arbetsmarknaden 

– Byta arbetsuppgift, arbetsplats, samarbeta

– Ökande antal beroende av aktivitets- och sjukersättning 

▪ Boende

– Vardagssysslor kräver mkt tid och kraft p.g.a. bristande exekutiva 
funktioner, automatisering och generalisering av färdigheter

– Behov av stöd i hemmet enl SoL / särskilt boende enl LSS

▪ Relationer 

– Sexualitet (utsatthet!), partner och vänner, föräldraskap

– Svårt i myndighetskontakter

▪ Hög stress, somatisk och psykisk ohälsa   



Somatisk ohälsa hos vuxna med ASD

• Epilepsi, andra neurologiska tillstånd

• Övervikt, hjärt- och kärlsjukdom, diabetes

• Stressrelaterade besvär: magbesvär, smärttillstånd, hudbesvär mm

• Tandproblem

• Svårigheter med mat, sömn, fysisk aktivitet, egenvård

• Dålig kroppskännedom; svårt lokalisera/tolka/uttrycka symtom

Hög risk för förtida död i somatisk sjukdom (alla dödsorsaker utom infektioner)

Personer med ASD har 16 år kortare livslängd!

(Hirvikoski m.fl. British Journal of Psychiatry 2015) 



Psykisk ohälsa hos vuxna med ASD

80 % av vuxna med ASD har annan psykiatrisk diagnos 

• Affektiv sjukdom (depression, dystymi) 

• Ångeststörningar

• Ätstörningar

• Självskadebeteende, utagerande beteende 

• ADHD (40-45 %)

• Tics/Tourette, språk- och inlärningsstörningar

Hög dödlighet i suicid hos personer med ASD 

• 10-15 ggr högre risk för suicid hos personer med ASD utan IF

(Hirvikoski m.fl. British Journal of Psychiatry 2015) 



Konsekvenser i vardagen 
Anhöriga

”Till slut tar man slut”. Rapport från Attentions projekt Egen styrka 

Enkätundersökning nov 2013: 1182 föräldrar till barn med ASD utan IF

▪ Sjukskrivning till följd av barnets funktionsnedsättning: 70 % är, har varit 

eller är på väg att bli sjukskrivna

▪ Försämrad sömn: 30 % mycket stor påverkan 

▪ Ofta ökad stress: 73 %

▪ Minskat arbetstiden p.g.a. barnets funktionsnedsättning: 63 % 

▪ Mindre kontakt med släkt och vänner p.g.a. hemsituationen: 73 % 

Föräldrar som inte vet vart de ska vända sig för att få hjälp och vad de har rätt till

Föräldrar som vet sina rättigheter men upplever att kampen att få dem tillgodosedda 

är tröstlös och kräver enormt mycket tid och ork. 



Vem ger vilket stöd till personer med ASD?
Vuxna   

Psykiatri, beroendevård  

Diagnostik ASD

Behandling psyk samsjuklighet 

(Uppföljning, intyg) 

Primärvård 

Medicinsk uppföljning, intyg

Behandling somatisk ohälsa, 

första linjen psykisk ohälsa

Habilitering

Neurologi, annan specialistvård 

KomVux, folkhögskola, högskola

Särskilt stöd vid studier

Arbetsförmedling 

Hitta lämpligt arbete, anpassning 

Kommun

Insatser enl SoL, LSS

Anhörigstöd 

Kommunal hälso- & sjukvård LSS 

Försäkringskassa 

Intresseföreningar m fl
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Habilitering för vuxna med ASD
Vanliga problemområden & insatser 

▪ Diagnoskunskap

▪ Socialt samspel, kommunikation

▪ Känslor, relationer

▪ Energi, sömn, mat och stress

▪ Struktur i vardagen; planering, tid, minne (strategier, hjälpmedel)

▪ Perception- hantera sinnesintryck

▪ Information och stöd i myndighetskontakter

▪ Sexualitet, föräldraskap

▪ Problembeteenden (samarbete primärvård, psykiatri, kommun, ev. VUB)



Habilitering för vuxna med ASD

Basstöd vid lokala Habiliteringscenter 

http://habilitering.se/mottagningar

▪ ASD-team: kurator, arbetsterapeut, psykolog, fysioter, logoped 

▪ Insatser individuellt, i grupp eller webbaserade

▪ Kontakt via remiss eller egen ansökan 

– http://habilitering.se/att-ansoka

▪ Alla insatser från H&H är kostnadsfria

Läkarkontakt i primärvården, ev. psykiatri o/el annan specialist
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www.ungochasperger.se

http://www.ungochasperger.se/


Bemötande vid ASD

Kommunikation

▪ Förberedelse, förutsägbarhet viktigt

▪ Rak, tydlig kommunikation

– Konkreta budskap

– Undvik diffusa, dubbeltydiga resonemang

– Skriftlig info, checklista, avtal

– Bildstöd, schema kan behövas

– Håll överenskommelser! 

– Förklara vad du menar, vad som ska göras!

▪ Använd gärna ”stöd vid möten” www.autism.se

http://www.autism.se/


Bemötande vid ASD

för fungerande möte och stöd  

▪ Att ta hänsyn till: 
– Den yttre miljön (perceptionsstörningar, svag central koherens mm)

– Bundenhet till viss miljö (generaliseringssvårigheter)

– Svårigheter med ögonkontakt, kroppskontakt, vara i grupp

– Behov av rutiner, ritualer

– Motivation – vad ger ”belöning” nog att ändra ett beteende? 

– Behov av noggranna förberedelser, konkreta anvisningar

– Behov av kognitivt stöd och hjälpmedel, ev. bildstöd

▪ Var kreativ, öppen för ovanliga lösningar 

▪ Ta hjälp av närstående, kommunpersonal, habilitering

▪ Se och ta tillvara styrkorna och möjligheter!    





Kajsa Igelström, hjärnforskare Princeton University

▪ https://modernpsykologi.se/2018/03/16/fordelen-med-

autism/?utm_campaign=campaign&utm_content=subjectline

&utm_medium=email&utm_source=apsis

https://modernpsykologi.se/2018/03/16/fordelen-med-autism/?utm_campaign=campaign&utm_content=subjectline&utm_medium=email&utm_source=apsis


Materialet Stöd vid möten ASD

För att underlätta för en person med ASD i kontakt med myndighetspersoner.

Punktlistor riktade till skolpersonal, personal inom hälso- och sjukvård, på 

arbetsförmedlingen, inom kommunen samt kollegor på den egna arbetsplatsen.

▪ https://www.autism.se/stod_vid_moten

▪ https://www.autism.se/RFA/uploads/nedladningsbara%20filer/arbetsformedling.pdf

▪ https://www.autism.se/RFA/uploads/nedladningsbara%20filer/soc_handlaggare.pdf

▪ https://www.autism.se/RFA/uploads/nedladningsbara%20filer/halso_sjukvard.pdf

Punktlistorna innehåller vanliga önskemål om hur miljön ska utformas, hur själva 

kontakten ska ske och vanliga svårigheter. Man kryssar för det som är aktuellt. 

https://www.autism.se/stod_vid_moten
https://www.autism.se/RFA/uploads/nedladningsbara filer/arbetsformedling.pdf
https://www.autism.se/RFA/uploads/nedladningsbara filer/soc_handlaggare.pdf
https://www.autism.se/RFA/uploads/nedladningsbara filer/halso_sjukvard.pdf


Vägar till jobb ASD – projekt Attention

Mål: Förbättrade attityder bland arbetsgivare, företagare och yrkesverksamma som 

kommer i kontakt med arbetssökande med ASD. 

Bättre förutsättningar för personer med ASD att kunna stärka sina egna möjligheter 

att ta sig in på arbetsmarknaden.

Aspergerinformatörer genomfört 170 arbetsplatsbesök där de informerat om ASD 

och de styrkor och fördelar som kommer med diagnosen.

Skrift ”Med Asperger på jobbet – bli en bättre chef och kollega”, med fakta samt 

konkreta tips och råd utifrån utmaningar som kan uppstå i på jobbet.

http://attention.se/wp-content/uploads/2015/03/webbutik_npf_p%C3%A5_jobbet.pdf

Studiecirkelmaterial ”NPF och arbete” för att personer med egen diagnos ska få 

förutsättningar att stärka sina egna möjligheter att närma sig arbetsmarknaden

http://attention.se/wp-content/uploads/2015/03/webbutik_npf_p%C3%A5_jobbet.pdf


Ekonomikoll NPF – projekt Attention

Ekonomi – ofta extra svårt för den som har svårt med minne, automatisering, 

att skapa rutiner och organisera. Det kan få stora negativa effekter på 

möjligheten att sköta sin privatekonomi.

Fokus på kognition, strategier och hjälpmedel för bättre ekonomikoll

▪ Skrift för personer som stödjer personer med NPF med 

privatekonomiska frågor (budget- och skuldrådgivare, boendestödjare, 

personliga ombud m.fl.)

▪ http://attention.se/wp-content/uploads/2014/02/pdf-projekt-ekonomikoll-broschyr.pdf

▪ Studiecirkelmaterial för personer med NPF 

▪ Ekonomiordlistor, infomaterial om budget- och skuldrådgivning mm.

http://attention.se/wp-content/uploads/2014/02/pdf-projekt-ekonomikoll-broschyr.pdf


Sammanfattning 

▪ NPF är vanligt och blir allt vanligare 

▪ Finns i alla yrkesgrupper och samhällsklasser

▪ Ofta överlappande NPF, somatisk och psykisk ohälsa 

▪ Påverkar många livsområden: behov av stöd från flera aktörer 

▪ Samverkan och samordning av insatser krävs för god effekt

▪ Bra möte och fungerande stöd kräver kunskap, förståelse,  

anpassning och flexibilitet hos dig som yrkesverksam 

▪ Se individen, se och bygg på styrkor och möjligheter! 



TACK!


