
________________________________________________________________________________________________ 

Sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed 

Aarhus Universitet 

nr. 251/2012 

Kandidatspeciale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinder og ADHD. 

En undersøgelse af kvinders oplevelse af og tanker om 

at leve et voksenliv med ADHD 

 

af 

 

Ditte Hammerum 



 

Copyright © Ditte Hammerum og Sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet 

Elektronisk udgivelse på http://www.folkesundhed.au.dk/kandidatspecialer 

ISSN 1602-1541. ISBN 978-87-92552-75-4 
 

Dette kandidatspeciale har i 2012 udgjort grundlaget for tildeling af kandidatgraden i sygepleje (cand.cur.) ved Aarhus 

Universitet 

KANDIDATUDDANNELSEN I SYGEPLEJE 

 

 

 

Navn:  Ditte Hammerum 

Modul: Kandidatspeciale 

Måned og år:  Juni 2012 

Vejleder: Merete Bjerrum 

Anslag:  119.896 

  

 

 

 

 

 

 

Kvinder og ADHD. 

En undersøgelse af kvinders oplevelse af og tanker om 

at leve et voksenliv med ADHD 

 

af 

 

Ditte Hammerum 
 

 

 

 

 

 
 

Sektion for Sygepleje 

Institut for Folkesundhed 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 

Aarhus Universitet 

Høegh-Guldbergs Gade 6A 

Bygning 1633 

8000 Århus C 



RESUME 

Formålet er at undersøge kvinder i alderen 18-21 år og deres oplevelser af og tanker om at leve et 

voksenliv med ADHD med henblik på målretning af sygeplejepraksis. Studier bidrager samlet til en 

forståelse af målgruppen som en patientgruppe, der er væsentligt udfordret i deres hverdag, og som 

ikke får den sygeplejefaglige hjælp og støtte, de har behov for. Studiet er baseret på kvalitative 

semistrukturerede forskningsinterview af to informanter. Via induktiv indholdsanalyse, 

fremkommer der tre hovedområder i analysen. Disse tre hovedområder er følgende: 

 At finde sig selv i voksenlivet med en kronisk sygdom som ADHD, Påvirkende elementer når man 

har en psykiatrisk lidelse og At være splittet mellem idealer og realisme. 

Fundene indikerer, at kvinder oplever et voksenliv, hvor symptombilledet giver udfordringer i 

hverdagen. Deres behov for stabile sygeplejefaglige relationer for råd og vejledning er 

fremtrædende. Kvindernes tanker om fremtiden er præget af drømme og idealer for det gode 

voksenliv, som ikke stemmer overens med deres virkelighed med diagnosen ADHD. Der er basis 

for yderligere forskning med henblik på målretning af sygeplejepraksis. 
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ABSTRACT 

 

”Women and ADHD. A study of women’s experiences and thoughts in relation to adult life 

with ADHD” 

 

The purpose is to investigate women in the age of 18-21 years with the diagnosis of ADHD, and to 

identify their experiences and thoughts in relation to adult life with their disorder. This is performed 

with the aim to improve nursing practice toward the target group. 

Literature contributes to realizing the target group as patients who are considerably challenged in 

their daily life and who doesn’t get the nursing expertise and support they need. 

This study is based on qualitative semi-structured interviews of two informants. Through inductive 

content analysis three main fields are extracted from the data set: 

To find oneself in adult life with a chronic disease as ADHD, Affecting elements when people have 

a psychiatric disorder and To be split between ideals and realism.  

The findings indicate that women experience adult life with symptoms that yields many challenges 

in daily life. Their dependence of stabile relationship to nursing staff in order to receive guidance is 

conspicuous. The women’s hopes and dreams for the future are influenced by ideals that do not 

have origin in the reality; they are part of with ADHD. Nursing practice can be targeted on the basis 

of further research. 
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1. INDLEDNING 

 

ADHD, der en forkortelse af Attention Deficit/Hyperactivity Disorder er en 

opmærksomhedsforstyrrelse, hvor symptomer som impulsivitet, uopmærksomhed og hyperaktivitet 

kan have signifikant negativ indflydelse på det daglige liv(1). ADHD er gennem tiden blevet 

betragtet som en børnesygdom, men der er de seneste år set en stigende erkendelse af, at ADHD 

også er en voksensygdom(2). Studier viser, at ADHD ofte manifesterer sig anderledes i den voksne 

population end hos børn(3). Dette kan tænkes at være et problem, da voksne med ADHD formentlig 

muligvis er vanskeligere at udøve den rette sygeplejefaglige støtte og behandling til. Dette skyldes 

at pleje og behandlingsredskaberne, der anvendes til voksne patienter med ADHD, hovedsagligt 

stammer fra børnepsykiatrien(ibid.). Qua min praksiserfaring som sygeplejerske har jeg kunnet 

spore en tendens til et øget antal unge kvinder med diagnosen ADHD, der søger mod at stifte 

familie og få børn. Ifølge mine erfaringer opleves denne fase i livet som særligt udfordrende for 

kvinderne, idet deres sygdom gør skabelsen af sammenhæng i voksenlivet vanskeligt. Kvinderne 

beskriver en stor lyst til at ville leve livet ligesom alle andre kvinder med mand, børn og et job, men 

at sygdommen gør tingene vanskelige og frembringer problemstillinger. Samtidig er omverdens syn 

på disse kvinder med til at gør dem usikre på, om de kan klare det. Formålet er derfor at undersøge 

unge kvinder i alderen 18-21 år med diagnosen ADHD og at anskueliggøre deres oplevelser og 

tanker i forhold til at leve et voksenliv med deres sygdom. Dette gøres med henblik på tiltag i 

forhold til at målrette den sygeplejefaglige indsats til denne patientgruppe. 

 

2. BAGGRUND OG LITTERATURGENNEMGANG 

I dette afsnit foretages en litteraturgennemgang af området om voksne med ADHD samt pleje og 

behandling til denne patientgruppe i et teoretisk perspektiv. 

  

2.1 LITTERATURSØGNING OG SØGESTRATEGI      

En systematisk litteratursøgning efter principper beskrevet af Buus et al(4). blev udført i perioden 

februar-marts 2012. Der blev søgt i de elektroniske databaser, PubMed, Cinahl, Embase og 

Psychinfo. Samtidig blev ADHD foreningens hjemmeside i Danmark sonderet for relevant 

materiale(5).
1
  

                                                 
1
 Søgeprotokol bilag 7 
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Den systematiske litteratursøgning viste sparsomt materiale om den specifikke problematik i 

forhold til at leve et voksenliv når man er kvinde og har ADHD og sygepleje til denne 

patientgruppe. I stedet fandtes studier der havde undersøgt særligt i forhold til tematikkerne:  

Voksne med ADHD, Kvinder med ADHD, Samliv og familie, Sociale relationer, Skolegang, 

uddannelse og arbejde, Sygeplejerskeindsatsen til voksne med ADHD. 

Tematikkerne bidrager samlet til en teoretisk forståelse af voksenlivet med ADHD, når man er 

kvinde. En gennemgang af tematikkerne ud fra litteraturen vil blive foretaget i de følgende afsnit. 

 

2.2 VOKSNE MED ADHD 

Det er nærliggende at antage, at mennesker med ADHD i overgangen fra ungdomsliv til voksenliv 

og i deres videre voksenliv vil opleve ændrede problematikker i forhold til at have en ADHD-

diagnose og samtidig håndtere de krav, der stilles i voksenlivet. Eksempelvis medfører det at blive 

voksen, øgede forventninger til at kunne tage ansvar for sig selv i forhold til, økonomi, hjem og 

familie, uddannelse etc. Det kan tænkes, at disse krav, der fra samfundsmæssig side stilles til unge 

voksne mennesker, kan være en stor byrde, når man med ADHD samtidig er besværet af 

symptomer som impulsivitet og mangel på koncentration.   

 

Studier der fokuserer på voksne med ADHD beskriver diagnosen som værende karakteriseret ved 

symptomer i form af opmærksomhedsvanskeligheder, hyperaktivitet og høj grad af impulsivitet. I 

WHO’s diagnosesystem ICD-10, som er diagnosesystemet, der anvendes i Danmark, optræder 

diagnosen ADHD i sektionen for tilstande med sygdomsstart i barnealderen(6). ADHD er derfor en 

aktivitets- og opmærksomhedsforstyrrelse, der gennem tiden har været kendt som en børnesygdom. 

Men et øget fokus på området har medført, at der i de senere år er set en voksende erkendelse af, at 

ADHD følger med ind i voksenlivet, og dermed en stigende anerkendelse af sygdommen, som en 

potentiel livslang og kronisk lidelse, der påvirker omkring 5 procent af den voksne befolkning(3,7).  

Roberta Waite et al(8,9). beskriver også en øget forståelse for, at diagnosen ADHD eksisterer hos 

voksne. Symptomerne menes dog som oftest at kunne dateres tilbage til barndommen, selvom 

diagnosen eksempelvis først stilles, når den pågældende person er teenager eller voksen. Hun 

tilføjer, på baggrund af flere undersøgelser, at voksne med ADHD er ekstra udfordret på grund af de 

besværligheder ADHD-symptomerne medfører.  

Forskellige facetter af symptomerne bør tages i betragtning gennem livet i forhold til skiftende krav, 

eksempelvis fra ungdomsliv til voksenliv. Fælles for symptomerne på ADHD er, at de leder til et 
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påvirket funktionsniveau og dermed nedsat livskvalitet i forhold til den enkelte selv, uddannelse og 

arbejde, hjem og sociale relationer(7).  

Ovenstående fund skitserer blandt andet, at det faktisk er rimelig nyt, at det anerkendes at voksne 

mennesker kan lide af ADHD, og at voksne vil møde andre problemstillinger i relation til deres 

symptomer, end børn og unge med ADHD gør. På den baggrund er det interessant at undersøge, 

hvordan det opleves af mennesker med ADHD at gå fra ungdomslivet til voksenlivet. Derudover er 

det givende at opbygge viden om, hvordan det er at leve med diagnosen ADHD, og derigennem at 

få indblik i, hvordan diagnosticerede oplever væsentlige problematikker i relation til deres sygdom. 

Dette speciales fokus retter sig netop mod mennesker i alderen 18-21 år, der har diagnosen ADHD. 

Deres oplevelser og tanker om livet med deres diagnose kan formentlig give perspektiver på, 

hvordan mennesker med ADHD selv forholder sig til overgangen fra ung til voksen og det at skulle 

leve et voksenliv - og om symptombilledet ved ADHD opleves som influerende på livet.   

 

2.3 KVINDER MED ADHD 

Det er nu beskrevet, hvorledes faktorer i voksenlivet kan være vanskeligere at være en del af og 

gennemføre, når man har ADHD. Interessant er det i den forbindelse at inddrage kønsperspektivet, 

da kvinder og mænd set i et alment psykologisk perspektiv oplever facetter af livet forskelligt(10). 

Derfor er det ikke usandsynligt, at kvinder og mænd oplever det at leve et voksenliv med ADHD 

forskelligt, og at voksne kvinder med ADHD dermed er en patientgruppe for sig.  

 

Kvinder med ADHD præsenterer sig ofte anderledes end jævnaldrende af modsatte køn: De er 

sjældent udadreagerende, og relativt flere har den ”stille” type ADHD, som overvejende handler om 

opmærksomhedsforstyrrelse. Dette medfører, at især kvinder ikke bliver diagnosticeret før 

ungdomsårene eller som voksne(11). Kvinder med ADHD, der forbliver uopdagede, indtil 

teenageårene eller som voksne, er særligt sårbare og oplever højere grad af psykologisk og 

akademisk svækkelse, lavt selvværd og forringede sociale relationer(8,9).  

Flere forskere som f.eks. Julia Rucklidge(12) og Babinski et al.(13) finder også, at kvinder med 

ADHD har flere vanskeligheder i livet end kvinder uden ADHD, og at kvinders vanskeligheder i de 

sene teenageår og i voksenlivet ændres radikalt. Dette skyldes det øgede ansvar, der pålægges den 

enkelte kvinde i forhold til f.eks. uddannelse, arbejde, selvstændighed og kærligheds- og familieliv i 

denne periode af livet(12,13).  
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Psykolog og forfatter Sari Solden(14,15), der arbejder med og selv har ADHD, tilføjer, at kvinder 

med ADHD ofte har klaret sig relativt godt i skolen og på andre områder som børn. Men i det sene 

ungdomsliv og i voksenlivet, hvor kvinden selv skal foretage sig ting som at: rydde op, passe børn, 

huske aftaler, betale regninger og styre økonomi generelt, bliver ADHD en barriere for udførelsen 

af disse dagligdagspligter. Ifølge Solden er kvinders store problem, at deres ADHD er usynlig. 

Udadtil virker kvinderne normalfungerende, de er stille og føjelige og bliver deprimerede og angste 

i stedet for at skabe problemer(14).  

I et studie udført af Katz et al.(16), der er relevant at inddrage netop, fordi den undersøger om, der 

er forskel på mænd og kvinder med ADHD, undersøges forskellen på mænds og kvinders 

symptomer på ADHD. Der argumenteres for, at der ses en mangel på behandling og støtte til 

kvinder med ADHD, og at det har indflydelse på deres liv. Studiet indikerer, at kvinder scorer 

højere på kognitive tests end mænd, og at de samtidig viser større grad af angst og 

depressionssymptomer end mænd(ibid.).  

I et studie af Babinski(17) konkluderes der i modsætning til andre studier, at kvinder og mænd i 

voksenlivet ikke oplever væsentlige forskelle i forhold til hverdagens problemstillinger. Denne 

konklusion baseres imidlertid på et studie, hvor informanter er voksne mænd og kvinder, der alle er 

diagnosticeret omkring samme alder i barndommen(ibid.). 

Dette er interessant, da studiet sammenholdt med andre studier skaber et ikke entydigt billede af 

forskelle på mænd og kvinder og deres oplevelse af voksenlivet med ADHD. Men samtidig skaber 

det større fokus på, at kvinder ofte diagnosticeres relativt sent i børne- og ungdomslivet og måske 

på denne baggrund oplever andre problemstillinger end mænd.  

 

Med denne teoretisering af ADHD-diagnosens effekt på unge kvinders liv, kan dette speciale 

synliggøre kvinders egne perspektiver på det at få en ADHD-diagnose, og leve et voksenliv med 

samme. Studierne indikerer at piger ofte diagnosticeres senere i børne- og ungdomslivet end drenge 

og at dette kan få konsekvenser for kvinders evner til senere at håndtere voksenlivets udfordringer. 

Disse fund forstærker dermed tolkningen af, at kvinder med ADHD måske afhængigt af 

diagnosticeringstidspunkt, har andre støtte- og plejebehov end mænd med ADHD fordi kvinders 

vanskeligheder i livet med ADHD differentierer sig fra mænds. Kan det tænkes, at kvinder med 

ADHD oftere end mænd oplever at få deres psykiatriske diagnose, som er en stor omvæltning i 

livet, sent, og dermed stadig bruger mange ressourcer på at acceptere sin situation, når de når 

voksenlivet. Samtidig lever de formentlig et voksenliv med andre problemstillinger end mænd, som 
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de så skal lære at håndtere og leve med sideløbende med deres overgang fra ungdomslivet til 

voksenlivet. 

Studier bekræfter tolkningen af, at jo senere piger diagnosticeres i børne- og ungdomslivet, jo flere 

negative konsekvenser kan det have for deres senere håndtering af voksenlivets udfordringer. 

Et norsk studie(18) finder, at medikamentel behandling og diagnosticering i børne- og 

ungdomsårene øger det sociale og psykologiske funktionsniveau i voksenlivet. Det har altså stor 

betydning for voksenlivet, at man er blevet diagnosticeret med sin ADHD så tidligt som 

muligt(ibid.). 

 

Ovenstående studier tegner tilsammen et billede af en patientgruppe, hvor kvinder og mænd 

formentlig ikke kan anskues samlet i forhold til oplevelsen af livet med ADHD. Samtidig ser det ud 

som om, at kvinder kan have sværere ved i børne- og ungdomslivet at blive erkendte som ADHD 

syge, og at jo senere de bliver diagnosticeret, jo mere influerer det på deres håndtering af 

voksenlivet. Derfor differentierer de vanskeligheder kvinder oplever i livet med ADHD sig 

formentlig væsentligt fra mænds. På den baggrund er det væsentligt at undersøge, hvilke tanker og 

oplevelser unge voksne kvinder har i forhold til at skulle leve et voksenliv med sygdommen ADHD, 

da de skitserede undersøgelser ikke fokuserer på kvinders egne oplevelser af disse 

problemstillinger. 

 

2.4 SAMLIV OG FAMILIE 

Symptomerne ved en sygdom som ADHD påvirker funktionsniveauet hos kvinder. Man må således 

formode, at det kan få negative konsekvenser for den dagligdag kvinder med ADHD indgår i og 

som for mennesker uden ADHD er en selvfølgelighed. En del af det at leve et voksenliv er 

eksempelvis for mange forbundet med det at stifte familie og få børn. Det kan tænkes, at kvinder 

med ADHD bliver særligt udfordrede i forhold til at opfylde kravene til for eksempel at passe et 

spædbarn. Dette fordi deres impulsivitet, uopmærksomhed og manglende evne til at strukturere 

formentlig vil være en stor last. Samtidig må det, at indgå i parforhold også være en byrde både for 

kvinden og for den mandlige modpart. Dog især for kvinden da ADHD-sygdommen kræver store 

ressourcer i forhold til at holde sammen på sig selv i hverdagen og ikke lade sig rive med af de 

impulser og distraktioner der for kvinder med ADHD er så fremtrædende. 
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Studier, der har undersøgt forældrerevne og evnen til at indgå som ansvarshavende part i en 

husholdning hos voksne med ADHD, finder betragtelige vanskeligheder forbundet med disse 

aspekter af livet. 

Et selvrapporteringsstudie(19) af kvinder og mænd med ADHD og deres syn på ADHD-

symptomer, graden af ’hjemme-kaos’ og forældrerevner er i den forbindelse relevant at inddrage 

fordi den kan give perspektiver på hvordan mennesker med ADHD oplever det at være forældre i 

voksenlivet. Studiet viser, at effektiviteten, specifikke opdragelsesrelaterede forældreopgaver og 

forældrerollen i sin helhed er i risiko for at blive kompromitteret, når mor eller far har ADHD. Fordi 

mennesker med ADHD har svært ved at udfylde forældrerollen overfor deres børn, når deres 

symptomer i form af uopmærksomhed og impulsivitet medfører vanskeligheder ved at strukturere 

og overskue dagligdags gøremål. Studiet peger således på, at mors eller fars ADHD-symptomer har 

afgørende indflydelse på, at de agerer som ineffektive forældre og skaber uorganiserede hjem(ibid.). 

Dette tilslutter Roberta Waite sig i et af sine studier af kvinder med ADHD(9). Hun beskriver, at 

kvinder med ADHD har begrænsede evner i forhold til at udfylde forældrerollen, i forhold til 

kvinder uden ADHD, fordi de let lader sig distrahere og samtidig dårligt håndterer at strukturere en 

hverdag, når børn er en del af den. Kvinder med ADHD er derfor også mindre i stand til at klare 

husholdning og indgå i parforhold og er således i øget risiko for at blive skilt og være enlige 

mødre(ibid.). 

Studierne er baseret på fund fremkommet ved et afgrænset antal deltagere og tjener til en antagelse 

om at kvinder med ADHD er udfordret, når det gælder parforhold og familieliv. Der peges på en 

øget risiko for, at kvinder der har ADHD er ineffektive forældre. Samtidig mangler kvinder evner til 

at indgå i et ligeværdigt parforhold, fordi deres ADHD-symptomer er invaliderende på deres evner 

til at tage ansvar og håndtere sociale relationer.        

På den baggrund er det interessant at opnå dybere forståelse af, hvilke tanker og overvejelser 

kvinder i alderen 18-21 år med ADHD gør sig i forhold til stiftelse af familie, og om de ser samme 

problematikker som ovenstående studier indikerer. 

 

2.5 SOCIALE RELATIONER 

Symptombilledet hos mennesker med ADHD kan formodes også at påvirke evnen til at indgå i 

sociale relationer. Fordi koncentrationsvanskeligheder og impulsstyring må have betydning for 

eksempelvis det at overholde aftaler og tage del i snakke og samtaler i samværet med andre. Det 

kan tænkes, at det kan være svært for mennesker med ADHD at fastholde venskaber og tab af disse 
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har måske betydning for både selvværdet hos den ADHD-diagnosticerede. Samtidig må det at skille 

sig ud, hovedsagligt på grund af den måde man opfører sig i samværet med andre, kunne have 

negativ indflydelse på den måde, andre ser en. 

 

Et fænomenologisk studie fra 2008 baseret på fire kvinders og fire mænds udsagn om et voksenliv 

med sygdommen ADHD beskriver, at mennesker med ADHD i voksenlivet ofte har lavt selvværd, 

følelsen af håbløshed og følelsen af ikke at slå til i livet. Dette skyldes, bl.a. at de i deres børne- og 

ungdomsår har oplevet gentagne nederlag. Det konkluderes at undersøgelsens population af 

mennesker med ADHD oplever følelsen af at være misforstået, samt fornemmelser af uvished og 

utilfredsstillelse(20). Studiet bidrager til en forståelse af voksne med ADHD og kan ikke give et 

klart billede på gruppen af kvinder med ADHD. Det kan dog tolkes ud fra fund, at kvinder også 

oplever sig misforstået og utilfredse i voksenlivet. 

Et andet studie beskriver, hvordan voksne med ADHD ofte oplever sociale vanskeligheder, fordi 

det sociale miljø i voksenlivet bliver mere komplekst. Vanskelighederne synliggøres af statistikker, 

hvor voksne mennesker med ADHD ofte scorer lavere end andre mennesker i både akademiske, 

adfærdsmæssige og psykosociale sammenhænge. Formentlig forværres de sociale problemstillinger 

hos mennesker med ADHD af blandt andet stigmatiserende attituder fra omverden på grund af deres 

psykiatriske adfærdsforstyrrelse. Dette resulterer ofte i afvisning, social tilbagetrækning og flere 

psykiatriske symptomer. Studiet viser, at mennesker med ADHD indgår i færre sociale relationer og 

deraf scorer lavere på samfundsmæssige parametre, og på baggrund af dette fund argumenterer 

studiet for en øget indsats i forhold til forebyggende oplysning i samfundet om ADHD. Dette menes 

at kunne have positiv indflydelse på mennesker med ADHD og deres samfundsmæssige og 

psykosociale funktionsniveau(21).  

Antshel et. al(22) undersøger i deres studie om mennesker med ADHD kan score højt på en IQ-

skala og hvis dette er tilfældet om disse mennesker er lige så berørt på arbejdsmæssig og familiær 

funktionsevne som mennesker med ADHD og almindelig IQ-score. Studiet konkluderer, at ADHD 

er en opmærsomhedsforsyrrelse og kan eksistere selvom personen vurderes at have en høj IQ. Der 

rapporterer samtidig, at personer med høj IQ og ADHD har lavere ’Quality of Life’ og mindre 

familiær og arbejdsmæssig funktionsevne end mennesker med høj IQ og uden ADHD. De havde 

f.eks. også flere fartbøder, ulykker og arrestationer bag sig end personer med høj IQ og uden 

ADHD. Studiet finder, at personer med ADHD og høj IQ i vid udstrækning er sammenlignelige 
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med personer med ADHD, der har almindelig eller lav IQ. Således afviger personer med ADHD og 

høj IQ ikke fra resten af patientgruppen med ADHD(ibid.)  .  

 

Studierne danner samlet et indtryk af voksne mennesker med ADHD som værende særligt 

udfordret, når det gælder sociale relationer. De føler sig anderledes og på parametre som 

uddannelsesniveau, adfærd og det at indgå i sociale sammenhænge scorer mennesker med ADHD, 

uafhængigt af IQ niveau, generelt lavere end mennesker, der ikke har ADHD. Studierne bidrager til 

en tolkning af, at voksne med ADHD har det vanskeligt i sociale sammenhænge, men giver ikke et 

nuanceret billede af mænd og kvinder hver for sig. Interessant er det i den forbindelse derfor at 

undersøge hvordan voksne kvinder i alderen 18-21 år med ADHD selv beskriver deres oplevelse af 

og tanker om at leve et voksenliv i forhold til sociale interaktioner og relationer, og om de i deres 

tanker ser disse perspektiver. Det kan tænkes, at denne målgruppe differentiere sig fra den samlede 

gruppe af voksne med ADHD netop fordi de er i begyndelsen af deres voksenliv.   

 

2.6 SKOLEGANG, UDDANNELSE OG ARBEJDE 

Symptomerne, der følger af en ADHD-diagnose, kan tænkes at have væsentlig indflydelse på det at 

gå i skole, tage en uddannelse og passe et arbejde. Dette skyldes, at uopmærksomhed, hyperaktivitet 

og impulsivitet er symptomer, der influerer på eksempelvis det at fokusere på en given opgave, at 

samle sig om noget, og at møde til tiden og være vedholdende i det, man beslutter sig for. Dette er 

alle elementer, der må kræves for at kunne gennemføre skolegang og uddannelse, samt det at passe 

et job og indgå i et team af medarbejdere.   

 

Studier viser i den forbindelse, at skolegang, uddannelse og arbejde kan være vanskeligt at 

gennemføre og være vedholdende i, når man lever med ADHD og de symptomer, som sygdommen 

medfører.  

Tre temaer udspringer af et studie af unge med ADHD og deres oplevelse af at gå fra et liv boende 

hos familien til et yngre voksenliv på egne ben i forbindelse med uddannelse(23). Temaerne er A) 

At opnå indsigt om ADHD, som handler om vigtigheden af at forstå og vide noget om sin sygdom. 

En almindelig barriere for opnåelse af dette er forsøget på at holde sin diagnose hemmelig for 

omverden. Hemmeligholdelsen skyldes at, de ikke ønsker at blive stemplet som værende 

anderledes. B) At klare livet, som handler om barrierer og mulige hjælpeforanstaltninger til dette. 

Barrierer er de vedvarende symptomer ved ADHD som er uopmærksomhed, impulsivitet, og 
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hyperaktivitet. Disse symptomer skaber store udfordringer på grund af manglende evner til at: 

beregne tid, organisere arbejde, fokusere, være motiveret osv. C) At udnytte støtteressourcer, som 

omhandler om at være sig bevidst om de muligheder, man har for hjælp. Barrierer for anvendelse af 

disse muligheder er, mangelfuld viden om hvilke muligheder der findes, opfattelsen af sig selv som 

én uden behov for hjælp eller følelsen af ikke at kunne spørge den medicinudskrivende læge til 

råds. Dette studie finder dermed flere problemstillinger, der knytter sig til uddannelse og arbejde i 

overgangen fra børne- og ungdomslivet til voksenlivet, når man har diagnosen ADHD(ibid.).  

Denne antagelse forstærkes i et studie af Trampush et al.(24), der finder, at der ikke er signifikant 

intellektuel forskel på unge voksne med og uden ADHD, når det gælder uddannelse og det at 

fuldføre en sådan. Det er kognitive og psykosociale faktorer, og ikke intellekt, som har stærk 

indflydelse på, om personen dropper ud af uddannelse. Med de kognitive og psykosociale relationer 

menes, troen på sig selv og evnen til at organisere og strukturere og det at indgå i samspil med 

andre mennesker(ibid.). 

Et studie af voksne med ADHD og deres evne til at udføre et arbejde sammenlignet med voksne 

uden ADHD finder ligeledes signifikant flere vanskeligheder hos voksne med ADHD(25). Der 

findes i den sammenhæng, at udover at symptomerne ved ADHD medfører vanskeligheder, så ses 

det også, at personer med ADHD har lavere selvværd og mindre tro på, at de kan, og dermed skaber 

dette også vanskeligheder i arbejdet(ibid.). Samlet danner studierne grundlag for en antagelse om, at 

voksne med ADHD kan opleve vanskeligheder, når de skal indgå i uddannelses- og arbejdsmæssig 

sammenhæng, hvilket er en antagelse Roberta Waite også har(9).   

 

I forhold til skolegang, uddannelse og arbejde skitserer studierne et billede af voksne med ADHD, 

hvor det ikke er de intellektuelle evner, der influeres af ADHD-symptomerne. Det er mere kognitive 

og psykosociale elementer, der bliver påvirket af, at man har ADHD. På den måde er det for 

personer med ADHD især udfordrende at tage en uddannelse og passe et arbejde. Deres symptomer 

medvirker til blandt andet nedsat social kontakt med andre mennesker og lavere selvværd. Fælles 

for studierne er, at langt størstedelen af deres informanter er mænd, hvilket er problematisk i 

forhold til deres konklusioner, der går på den samlede gruppe af mennesker med ADHD(23-25). 

Interessant er det i den forbindelse, hvilke tanker kvinder i alderen 18-21 år med ADHD gør sig om 

det at skulle passe et fremtidigt arbejde, og hvilke oplevelser de har af at være i gang med 

skolegang og uddannelse. Det kan tænkes, at kvinder i alderen 18-21 år med ADHD differentierer 
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sig fra gruppen af voksne med ADHD, netop fordi de er kvinder og måske oplever problemstillinger 

anderledes end mænd.     

 

2.7 SYGEPLEJERSKEINDSATSEN TIL VOKSNE MED ADHD.  

Ovenstående tre afsnit danner indtil nu grundlag for en tolkning af, at voksne med ADHD 

formentlig oplever komplekse problemstillinger i voksenlivets hverdag der er relateret til 

tematikkerne: Samliv og familie, Sociale relationer, Skolegang, uddannelse og arbejde. Samtidig er 

det nærliggende at tro på baggrund af tematikken: Kvinder med ADHD, at kvinder differentierer sig 

fra mænd i forhold til oplevede vanskeligheder. Spørgsmålet er, hvordan sygeplejersker i praksis 

arbejder med patientgruppen af voksne kvinder med ADHD, og om der er basis for at 

sygeplejepraksis ville kunne målrette og forbedre indsatsen i forhold til denne patientgruppe, og 

dermed hjælpe og støtte disse kvinder endnu bedre i voksenlivet. Litteraturgennemgangen har indtil 

nu antydet, at kvinder med ADHD ville kunne opnå positiv effekt af sygeplejeinterventioner med 

henblik på at forstå og håndtere sin sygdom i voksenlivet.    

 

Et studie af amerikanske sygeplejerskers syn på voksne patienter med ADHD antyder, at 

kompleksiteten i at støtte og behandle ADHD hos voksne kan have potentiel negativ indflydelse på 

den terapeutiske relation mellem sygeplejerske og patient. Patienterne oplever en tendens til, at 

sygeplejersker har mindre tolerance over for voksne med ADHD end voksne uden sygdommen(26). 

Symptombeskrivelser og symptomers konsekvenser i voksenlivet er mangelfulde i de komplekse 

plejeredskaber, der anvendes i sygeplejen til patienter med ADHD, og de beskrives også i et andet 

studie som værende en væsentlig faktor, når voksne med ADHD mangler fornøden støtte. Der 

argumenteres for højere grad af oplæring og uddannelse til de sygeplejersker, der arbejder med 

voksne med ADHD, samt bredere kriterier, der demonstrerer rimelige vurdering og erkendelse af 

ADHD for begge køn. Dette ønskes for at forbedre interventionerne og recovery
2
 for voksne 

mennesker med ADHD(27,28).  

Et andet studie beskæftiger sig med unge voksne med ADHD og deres overgang fra børnepsykiatri 

til voksenpsykiatri. Det beskriver, at de stringente pleje- og behandlingskrav, der er i 

børnepsykiatrien i forhold til ADHD, mindskes betydeligt i voksenpsykiatrien. Der er derfor et 

behov for, at dette effektiviseres, for at voksne med ADHD får sufficient pleje og støtte. Der 

                                                 
2
 Recovery handler i denne sammenhæng om at få mennesker med en psykiatrisk diagnose til at engagere sig i sit liv og 

sin sygdom for opnåelse af livskvalitet og håb for en god fremtid frem for ødelæggende tankegang, virkelighedsflugt og 

opgivelse.(51) 



Ditte Hammerum                                                      Kandidatspeciale                                                                   juni 2012 

 - 14 -  

anbefales i den forbindelse uddannet voksenpsykiatrisk plejepersonale og specialiserede ADHD 

sygeplejersker til voksne mennesker(29). 

Denne anbefaling bakkes op i et andet studie, der beskriver symptomer, der knytter sig til ADHD 

som værende invaliderende i familiære, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige og sociale 

sammenhænge. Den samlede effekt af en ADHD diagnose i voksenlivet kan være særdeles 

hæmmende på grund af de krav, der stilles i voksenlivet. For den enkelte patient vil effektiv 

behandling, pleje og støtte have stor betydning for funktionsevnen, og økonomisk vil samfundet 

kunne drage fordel af dette. Studiet anbefaler uddannelse af specialistsygeplejersker, der skal kunne 

yde en ny og forbedret pleje og behandling til voksne med ADHD(30).  

På trods af flere studiers anbefalinger om effektiviserede pleje- og behandlingsmuligheder til 

voksne med ADHD, så argumenterer studiet foretaget af Bolea et al.(31), at der til stadighed 

opleves en mangel på viden og behandlingsmuligheder i forhold til ADHD hos voksne. 

Sygdommen forbliver derfor stadig mange steder dårligt støttet og behandlet hos voksne(ibid.).  

En spørgeskemaundersøgelse lavet af Marcer et. al. i England(32) konkluderer, at børne- og 

ungdomspsykiatere i høj grad oplever frustration over at skulle videregive patienter med ADHD til 

voksenpsykiatere, fordi tilbuddene til denne patientgruppe er væsentlig mindre end i børne- og 

ungdomspsykiatrien. Det opleves derfor som risikabelt at videregive patienter med ADHD med 

potentiel mulighed for negativt tilbagefald i voksenlivet, når støtten og plejen nedsættes 

betydeligt(ibid.). 

Fra et såvel sundhedsfagligt – som et patientperspektiv ser det ud som om, at sygeplejersker ville 

kunne spille en langt mere effektiv rolle i praksis i forhold til at pleje og støtte patientgruppen af 

voksne kvinder med ADHD. Især hvis der eksisterede mere viden om de behov denne patientgruppe 

måtte have. Ifølge Roberto Sassi(33) er det væsentligt at få fokus på de mangelfulde behandlings- 

og støttemuligheder, der er for især unge kvinder med ADHD. Manglen menes ifølge ham at lede til 

flere psykiatriske problemstillinger, værre psykosocialt funktionsniveau og dårligere liv for den 

enkelte kvinde(ibid.). 

Interessant er det derfor at opnå viden om kvinder i alderen 18-21 år med ADHD og deres oplevelse 

af at være ved afslutningen af tilknytning til børne- og ungdomspsykiatrien og deres tanker om 

fremadrettet at skulle søge hjælp og støtte i voksenpsykiatrien. Dette er blandt andet væsentligt at 

opnå indsigt i, i forhold til om voksne kvinder med ADHD overhovedet selv har en forventning til 

at have behov for sygeplejefaglig støtte og pleje i voksenlivet. Derved kan det give viden om, om 
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kvinder med ADHD har forståelse for og ser, at der er behov for den støtte, som studierne 

argumenterer for, at voksne med ADHD har.    

 

3. PROBLEMAFGRÆNSNING 

Samlet danner ovenstående studier et billede af, at overgangen fra børne- og ungdomslivet og til 

voksenlivet medfører nye og væsentlige problemstillinger i livet ud fra tematikkerne: Voksne med 

ADHD, Kvinder med ADHD, Samliv og familie, Sociale relationer, Skolegang, uddannelse og 

arbejde, Sygeplejerskeindsatsen til voksne med ADHD.. 

De refererede studier fra den indledende litteraturgennemgang vidner om sparsomt materiale på 

området om voksne kvinder og deres oplevelser og tanker om at skulle leve et voksenliv med 

ADHD. Dette ses både i forhold til de mange problematikker det enkelte studie finder uden, at der 

er flere studier af samme karakter at konkludere noget ud fra. Det ses også i forhold til 

studiepopulationerne, der enten er meget små eller med overvægt af mænd(19,20,24). Studierne 

giver derfor samlet kun formodentlige perspektiver på voksne kvinders symptombillede, som 

formentlig differentierer sig fra mænds i forhold til grad, effekt og psykisk påvirkning. Studierne 

fokuserer på essentielle vanskeligheder forbundet med overgangen fra et børne- og ungdomsliv og 

til voksenlivet i forhold til; at indgå i parforhold og stifte familie, sociale relationer og skolegang, 

uddannelse og arbejde. Samtidig er overgangen fra børne- og ungdomslivet også ensbetydende med 

overgang til voksenpsykiatrisk regi, som studierne påpeger, bruger væsentlig mindre tid på og 

besidder mindre viden om det at lide af ADHD. 

Der ses et perspektiv på det behov, der formentlig er for en effektivisering af sygeplejen til gruppen 

af voksne kvinder med diagnosen ADHD. Samlet bidrager studierne til en forståelse af 

patientgruppen af voksne kvinder med ADHD som en gruppe, der lever med deres sygdom på en 

måde, hvor der er mangel på professionel sygeplejefaglig hjælp og støtte. Samtidig mangler der 

effektive pleje- og behandlingsmuligheder overfor denne gruppe.  

Formålet med denne opgave bliver at lave en analyse af kvinder med ADHD; ved at undersøge 

hvordan unge kvinder i alderen 18-21 år selv forestiller sig og oplever at skulle leve livet som 

voksen med en ADHD diagnose, hvor det at skulle overgå til voksenpsykiatrisk regi medfølger.  

Samtidig ønskes et syn på hvordan sygeplejersker fremtidig vil kunne støtte patientgruppen af 

kvinder med ADHD i voksenlivet.  
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4. PROBLEMFORMULERING 

 

Hvordan oplever kvinder i alderen 18-21 år, at leve et voksenliv med sygdommen ADHD, hvilke 

tanker gør de sig om livet fremadrettet, og hvordan kan sygeplejersker målrette den sygeplejefaglige 

indsats til denne patientgruppe? 

 

Problemformuleringen besvares gennem tre forskningsspørgsmål: 

Forskningsspørgsmål 1 

Hvordan forestiller unge kvinder med ADHD sig et godt voksenliv og hvilke barrierer oplever de 

i forhold til dette? 

Forskningsspørgsmål 2 

Hvilken oplevelse har unge kvinder med ADHD af sundhedssystemet og hvordan indvirker denne 

tilknytning på de unge kvinders liv? 

Forskningsspørgsmål 3 

Hvordan tænker unge kvinder med ADHD, at sygeplejersker ville kunne hjælpe dem i det daglige 

liv?  

 

Forskningsspørgsmålene er udarbejdet på grundlag af problemformuleringen samt den teoretiske 

forforståelse og er konstrueret således, at de kan undersøge de specifikke problemstillinger, der er 

knyttet til opgavens problemformulering(34). De tjener til at fastholde fokus i udarbejdelsen af 

interviewguiden og til i konklusionen at kunne vurdere om, der er svaret på opgavens 

problemformulering. 

 

5. METODE 

5.1 DATAINDSAMLINGSMETODE 

Der er anvendt kvalitative forskningsinterviews til besvarelse af specialets problemformulering(35). 

Det kvalitative forskningsinterview er velegnet, når forskningsformålet er at opnå viden om og 

forståelse af menneskers oplevelser, intentioner og tanker og den betydning forskellige oplevelser, 

intentioner og tanker har for det enkelte menneske(36). Det kvalitative forskningsinterview er 

således velegnet fordi dette speciale søger indsigt i kvinders oplevelser af og tanker om voksenlivet 

med ADHD og den betydning kvinder tillægger disse oplevelser og tanker. 
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5.1.1 Deltagende hospital og informanter 

Da specialets fokusområde er kvinder i alderen 18-21 år og deres tanker om og oplevelse af at leve 

et voksenliv med ADHD, blev der taget udgangspunkt i ADHD-klinikken, Børne- og 

Ungdomspsykiatrisk Center Risskov i Århus. Valget af dette kliniske udgangspunkt begrundes med 

at man her blandt andet behandler unge voksne kvinder, der netop skal til at overgå til 

voksenpsykiatrisk regi, fordi ADHD-klinikkens sygeplejersker kun arbejder med de unge kvinder 

indtil at de fylder 21 år. Herefter er det kun egen læge, eventuelt privatpraktiserende psykiater og 

voksenpsykiatri der forestår ADHD-diagnosticerede kvinders behandling og pleje. Da ADHD-

klinikken således varetager behandling og pleje af specialets målgruppe, er informanterne hentet 

derfra. Unge kvinder tilknyttet ADHD-klinikken må således kunne bidrage til en dybere forståelse 

af de tanker og oplevelser, man gør sig som kvinde når man er 18-21 år og skal leve et voksenliv 

med ADHD. Samtidig forventes et perspektiv på sygeplejerskers fremtidig rolle i forhold til 

indsatsen overfor voksne kvinder med ADHD. 

Inklusionskriterier: 

- 18+ år 

- Kvinde 

- Har diagnosen ADHD 

Eksklusionskriterier: 

- Må ikke have andre diagnoser 

 

Informant nr./Alder Alder Alder ved diagnosticering 

Informant 1 18 13 

Informant 2 19 14 

 Figur 1  

5.1.2 Etik 

Denne undersøgelse er anmeldt hos og godkendt af Datatilsynet.
3
 

Der er derudover arbejdet med fire hovedområder i forhold til etiske overvejelser i forbindelse med 

interviewene(35). Det første område er det informerede samtykke. I denne undersøgelse blev dette 

sikret ved information til den enkelte deltager om formål, procedurer, undersøgelsesdesign, og 

fordele og ulemper ved at deltage. Desuden blev frivilligheden i at deltage pointeret. Informanterne 

underskrev en informeret samtykkeerklæring, hvori det også fremgik, at de til en hver tid kunne 

                                                 
3
 Godkendelse fra datatilsyn bilag 5 
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trække sig fra undersøgelsen uden konsekvenser heraf. Specialets formål, mål og procedurer blev 

forelagt og godkendt af den deltagende afdelings ledelse.
4
 

Fortrolighed er andet område og sikredes i denne undersøgelse ved at deltagerne anonymiseres. 

Samtidig er undersøgelsen, som tidligere nævnt, anmeldt hos og godkendt af Datatilsynet, og 

således underlagt deres regler for omgang med personlige data. Med fortrolighed opstår også et 

etisk dilemma, idet at anonymiteten nok beskytter deltagerne, men samtidig giver det også 

forskeren mulighed for fortolkning uden modsigelse. I denne undersøgelse søgtes dette dilemma 

mindsket ved at deltagere fik mulighed for efterfølgende gennemlæsning af transskriberede data for 

afklaring af misforståelser(ibid.).  

Et tredje område af de etiske overvejelser er Konsekvenser. Man bør som forsker overveje og 

forholde sig til de mulige konsekvenser af en kvalitativ interviewundersøgelse(ibid.). I dette 

speciale er det overvejet, om de potentielle fordele, der er for deltagerne ved at deltage samt 

betydningen af den opnåede viden, opvejer risikoen for skade på deltageren under interviewet. Med 

skade menes der, at der i den intimitet og fortrolighed, der opstår under et interview mellem forsker 

og informant, kan blive åbnet for emner af så privat karakter, at informanten efterfølgende kan 

fortryde eller endda føle sig krænket på sit privatliv(ibid.). Det er konkluderet, at de samlede fordele 

i form af nyttig viden omkring kvinders egen oplevelse af og tanker om et voksenliv med ADHD 

opvejer den lille risiko, der er vurderet at være for at påføre skade på informanterne. Samtidig er der 

efter hvert interview foretaget en debriefing med den pågældende informant i form af snak om, 

hvordan interviewet er forløbet, og hvordan de har oplevet at deltage. Der blev yderligere med 

ADHD-klinikken, som involveret afdeling, sikret mulighed for sufficient opfølgning på eventuelle 

opståede ubehageligheder hos den enkelte informant efter interviewet. 

Sidste vigtige område er forskeren rolle. Kvaliteten af den videnskabelige viden, der fremkommer 

ved interviewene, er afhængig af forskeren som person(ibid.). Forskeren sidder i en magtposition og 

i den forbindelse peger Jette Fog(37) på vigtigheden af en moralsk og personlig individuel 

vurdering af ret og uret. Det kan forskeren, fordi denne har en primær kundskab om kærlighed og 

omsorg, om tillid og mistillid og om magt og magtesløshed, og dermed en sans for, hvor grænsen 

går. Det at være forsker kræver vedvarende moralsk stillingtagen. I dette speciale har forskerens 

tilgang under interviewene været åben, og der er forsøgt indlevelse i nuancer og aspekter i 

informanternes udsagn under en stadig professionel afstand(35).   

 

                                                 
4
 Informationsbreve til informanter og hospitalsledelse samt projektbeskrivelse og invitation og samtykkeerklæring 

bilag 1-4 
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5.1.3 Interviewguide 

I dette speciale er der lavet semistrukturerede forskningsinterviews. Denne metode er brugbar når 

der ønskes en fri fortælling fra de deltagende informanter og samtidig om nogle på forhånd fastlagte 

emner. Der udarbejdes derfor til denne slags interviews en interviewguide(35). 

Interviewene tilknyttet dette speciale tager udgangspunkt i en samtale mellem to mennesker, hvor 

forskeren fokuserer på unge kvinders tanker om og oplevelser og opfattelser af livet og omverdenen 

når de samtidig lever med ADHD. Det vil sige, at forskeren semistrukturerer samtalen omkring 

udvalgte temaer i interviewguiden, og kvinderne beskriver disse temaer som de forstår og oplever 

dem(Ibid.). 

Som forsker er det vigtigt at bevare fokus på de fastsatte emner for fyldige beskrivelser heraf, men 

samtidig også at være åben overfor andre emner, der for den enkelte informant findes 

betydningsfuldt(36). 

I dette speciale er de beskrevne forskningsspørgsmål udarbejdet på baggrund af 

problemformuleringen, den teoretiske forforståelse og tematikker, som er løseligt fundet i specialets 

litteraturgennemgang(35,36). Forskningsspørgsmål er herefter blevet oversat til interviewguidens 

interviewspørgsmål.  

 

På nedenstående figur 2 er vist eksempler på, hvordan tematikker, udsprunget af specialets 

litteraturgennemgang, har ført til problemformulering, som herefter har ført til forskningsspørgsmål, 

som igen har ledt hen til konkrete interviewspørgsmål. 
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Figur 2 

Interviewguiden er baseret på semistrukturerede interviewspørgsmål. Inden det egentlige interview 

startede, blev der stillet opvarmningsspørgsmål, som lægger op til, at informanten slapper af og 

taler frit(35). Dette er åbne spørgsmål for at give informanterne en mulighed for med egne ord at 

fortælle om deres tanker om og oplevelse af at skulle leve et voksenliv med ADHD. 

Kvales forskellige spørgeteknikker var inspiration til spørgsmålene(ibid.). Eksempelvis anvendtes 

indledende spørgsmål som: ”Vil du prøve at fortælle om dengang du fik din diagnose?” til at opnå 

informanternes spontane fyldige beskrivelser af, hvad de finder væsentligt i forbindelse med at få 

diagnosen ADHD. 

Direkte spørgsmål som ”Hvad gør din dag god?” og ”Har du prøvet det?” blev brugt i forhold til at 

konkretiserer informanternes generelle udsagn. 

Specificerende spørgsmål som ”Hvordan reagerede du på det?” og Sonderende spørgsmål som ”Vil 

du prøve at uddybe det?” anvendtes, når indholdet i informanternes udsagn synes at rumme mere 

 At være voksen kvinde og  

    have sygdommen ADHD  

 At stifte familie og få børn 

 Socialt liv  

 Uddannelse 

 Arbejde 

 

 Sundhedssystemet og 
sygeplejerskes rolle 

 At være voksen kvinde og have 
sygdommen ADHD  

 Socialt liv  

 

 Sundhedssystemet og 
sygeplejerskes rolle 

 At være voksen kvinde og have 
sygdommen ADHD  

 At stifte familie og få børn 

 Socialt liv  

 Uddannelse 

 Arbejde 

 

 1. Hvordan forestiller unge kvinder 

   med ADHD sig et godt voksenliv  
      og hvilke barrierer oplever de  

i forhold til dette? 

 

 1. Vil du prøve at fortælle om en person du  

        kender, hvis liv du godt kunne tænke dig? 
              2. Hvad tror du gør at du synes sådan om  

                   de personer du nævner  og deres liv? 

                       3. Hvis du skal beskrive et godt normalt    
                         voksenliv? Hvad indeholder det så? 

                         4. Kan du så fortælle om en situation    

                     der gjorde dig ked af det i forhold til at   
                 du har ADHD? 

               

 
           

 2. Hvilken oplevelse har unge  
kvinder med ADHD af 

sundhedssystemet og  
hvordan indvirker  

denne tilknytning på 

de unge kvinders liv? 

 

     1. Hvordan tror du dit liv bliver fremadrettet?  
          2. Har det at du lider af ADHD indflydelse på det? 

               3. Hvilke håb og drømme har du for dit liv som    
                     voksen? 

                          4. Tænker du at hjælp på visse punkter 

ville                  kunne gøre tilværelsen lettere for dig som  
                           voksen? – hvis ja så hvilken hjælp og   

                         hvordan vil den kunne hjælpe dig? 

 

   1. Hvis du skal fortælle om en god oplevelse du har     
          haft i forbindelse med mødet med   

                sundhedssystemet? 
                      2. Hvis du så skal finde en dårlig oplevelse  

                          du har haft med sundhedssystemet hvad er  

                         det så? 
                    3. Hvordan har din tilknytning til ADHD-  

                   klinikken været efter du har fået diagnosen? 

                   

 

3. Hvordan tænker unge kvinder  
med ADHD at sygeplejersker  

ville kunne hjælpe dem  
i det daglige liv? 

 

Tematikker        Forskningsspørgsmål     Interviewspørgsmål      Problem- 
      formulering 
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end der blev sagt. Fortolkende spørgsmål som: ”Jeg skal lige forstå, så du mener at…når du siger 

at…?” blev brugt når informanterne kom med modsatrettede udsagn(ibid.).  

 

5.1.4 Datamateriale 

Det ene interview blev gennemført i informantens eget hjem, mens det andet blev gennemført på 

forældrenes bopæl. Informanterne svarede med positiv tilgang på spørgsmålene og interviewguiden 

fungerede efter hensigten i forhold til en struktur, hvor der var plads til, at informanterne kunne 

fortælle frit og indgående om de oplevelser og tanker, der faldt dem for. Informanterne agerede 

trygge og oplevedes samlede og strukturerede i deres svar. To interviews af en times varighed pr. 

interview blev således resultatet og disse er transskriberet. Datamaterialet er sendt til de to 

informanter, og disse har ikke haft indvendinger mod egne udsagn på skrift.  

 

5.1.5 Transskribering 

Interviewene blev ordret transskriberet. Dog er lyde som mhh og øh ikke medtaget. Der er dog 

markeret med parentes, når informanten brugte lang tid på at tænke over et svar således, at der kom 

pauser i samtalen. Dette gøres for at tydeliggøre, at der blev stillet spørgsmål, der var vanskelige for 

informanten at besvare, hvilket har betydning for forståelsen af datamaterialet. Derudover er der 

forsøgt tegnsætning i materialet for at fremme forståeligheden og læsevenligheden. 

Transskriberingerne er efterfølgende gennemlæst under samtidig aflytning af de optagede 

interviews for at sikre korrekt gengivelse. 

 

5.2 ANALYSEMETODE  

I dette speciale analyseres data fremkommet ved kvalitative interviews gennem kvalitativ induktiv 

indholdsanalyse, der er beskrevet af Satu Elo og Helvi Kyngäs(38) og Klaus Krippendorff(39). 

Indholdsanalysen er kvalitativ, fordi den koncentrerer sig om menneskers egne perspektiver på, og 

beretninger om, den verden de oplever og lever i(40). Kvalitative undersøgelser er karakteriseret 

ved, at man gennem en fortolkning udleder meninger af materialet(41). 

Tilgangen, som forskeren har til en indholdsanalyse, kan ifølge Elo og Kyngäs være enten induktiv 

eller deduktiv. Hvilken tilgang, man vælger, bestemmes af formålet med studiet(38). Dette studie 

tilrettelægges induktivt, idet undersøgelsesspørgsmålet søger at se, hvad data siger noget om(38,41).  

Den induktive tilgang til indholdsanalyse beskriver Gerbic og Stacey(42). Tilgangen er nyttig, når 

man ikke ved ret meget om det fænomen, man undersøger, og derfor i stedet søger at lade 
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kategorier udspringe af data. Denne tilgang er derfor relevant i dette studie, da der ikke forefindes 

meget viden om kvinder i alderen 18-21 år og deres oplevelse af og tanker om et voksenliv med 

ADHD.  Induktiv indholdsanalyse står dermed i kontrast til deduktiv indholdsanalyse, hvor man 

udarbejder en teoretisk model og analyserer data ud fra(ibid.). 

 

Metoden er relevant, da det er en metode til at kondensere og bredt beskrive af et fænomen, som i 

dette tilfælde er oplevelsen af og tanker om at leve med ADHD. Analysen anvendes på den samlede 

mængde data og er tværgående.  

 

Indholdsanalyse er en metode til blandt andet at analysere skrevet materiale og bruges indenfor en 

lang række faggrupper. Metoden er systematisk, karakteriseret ved, at mange ord fra teksten 

indplaceres i små indholdskategorier, og en objektiv måde at beskrive fænomener på. I dette 

speciale er der på den samlede mængde data udledt kategorier induktivt, der viser hvilke aspekter 

kvinder finder betydningsfulde i forhold til oplevelser og tanker om voksenlivet med ADHD. 

Metoden giver ny indsigt og forståelse i en given kontekst og kan anvendes til at drage valide 

slutninger fra tekster og til den sammenhæng, som de er en del af(39). Med metoden kan kvinders 

tanker om et fremtidig voksenliv med ADHD erfares og forstås, og der kan samtidig drages valide 

slutninger af, hvad sygeplejepraksis kan gøre for at forbedre de tiltag, der er vigtige for kvinder med 

ADHD. 

 

Analyseprocessen i dette speciale har således taget udgangspunkt i interviewdata og ved hjælp af 

trinvis kategoriseringsarbejde er der udledt valide slutninger i forhold til, hvad der for kvinder er 

betydningsfuldt i deres oplevelse af og tanker om voksenlivet. Samtidig er der i processen udledt 

valide tolkninger af, hvordan sygeplejepraksis kan målrettes til patientgruppen af kvinder med 

ADHD. Dette er gjort ud fra en kondensering af data, med en stadig perspektivering tilbage til 

sammenhængen.   

 

Induktiv indholdsanalyse beskrives af Elo og Kyngäs(38) som værende karakteriseret ved de tre 

faser: Forberedelse, Organisering, induktiv tilgang og Rapportering. 

 

Forberedelse, som er den indledende fase, hvor beslutninger om analysemateriale og 

analysemetode bestemmes. Udvælgelsesstrategi i forhold til analysemateriale er her også vigtigt. 
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Herefter vælges det, der skal analyseres i studiet, som på engelsk benævnes unit of analysis. Det 

kan være personer, ord, temaer, dokumenter, artikler osv. De mest funktionelle units of analysis er 

hele tekster, der er store nok til at blive opfattet som et hele og små nok til at blive husket som 

kontekst for temaer i analyseprocessen(ibid.). I denne undersøgelse er units of analysis, 

interviewene af kvinder med ADHD. Næste trin i den analytiske proces er, at forskeren skal få en 

forståelse af data. Målet er en fordybelse via gentagne gennemlæsninger. Kun på den baggrund kan 

forskeren uddrive ny viden fra materialet(ibid.). Interviewmaterialet er i denne undersøgelse derfor 

gennemlæst flere gange, for at opnå kendskab til og forståelse af det sagte. 

 

Organisering, induktiv tilgang. Her skal data organiseres og analyseres. I induktiv indholdsanalyse 

er temaer og kategorier uddrevet induktivt fra rådata. Forskeren søger at fralægge sin forforståelse, 

når temaerne og kategorierne beskrives, så disse beskrivelser i stedet flyder fra data(43). 

I dette speciales analyseproces er der derfor på baggrund af gentagne gennemlæsninger af 

datamaterialet udledt en mængde temaer, der knytter sig til tekstdele. Disse er herefter inddelt i først 

kategorier, så mellemkategorier, så hovedkategorier for til sidst i diskussionsafsnittet at være 

kondenseret ned til 3 hovedområder i forhold til tanker om og oplevelser af voksenlivet med 

ADHD, når man er kvinde.   

Induktiv indholdsanalyse knytter sig især til data fremkommet ved eksempelvis semistrukturerede 

interviews(44). Netop fordi disse interviews i højere grad er baseret på åbne spørgsmål, der søger 

informanternes selvstændige og dybe beskrivelser uden i så høj grad at være påvirket af forskerens 

forforståelse i form af specifikke interviewspørgsmål som ved eksempelvis strukturerede 

interviews(ibid.). 

Beskrivelserne vil dog altid være baseret på forskerens fortolkninger af data og dermed også være 

influeret af den forforståelse litteraturgennemgang har medført, og interviewguiden er baseret 

på(ibid.).  

 

Analysen består af analyseniveauerne åben kodning, kategorisering og abstraktion(38). Se 

endvidere analyseafsnit for beskrivelse af de tre analyseniveauer. 

Pålideligheden sikres ved at gennemlæse datamaterialet flere gange for at se, om der er 

sammenhæng mellem data, temaer og kategorier(ibid.). Denne pendling mellem data, temaer og 

kategorier er et hermeneutisk princip, der beskytter analysen imod vilkårlige indfald(45).  
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Derfor er der i dette speciale ved hver kategorisering vurderet om denne passede til de temaer den 

udsprang af, og ved hvert tema er der vurderet, om ordlyden var dækkende for det tekststykke fra 

data, temaet skulle beskrive. 

 

Hele processen fra analysestart til resultatafsnit skal beskrives og benævnes Rapportering(38,39). 

Analyseproces og resultater bliver her beskrevet tilstrækkeligt detaljeret, således at læseren forstår, 

hvordan analysen er foregået. Styrker, svagheder og validiteten af resultaterne synliggøres(38). 

Dette er denne undersøgelse gjort løbende i analyseafsnittet. 

 

6. ANALYSE 

Den induktive analyseproces fra udsagn i data og til Kategoriseringen med resultater i form af 

hovedkategorier udføres som vist i figur 3. 
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Figur 3 

 
 

 
”Det har hele tiden været 

sådan noget med at man har 

løbet panden mod en mur” 

”Både mig og mine forældre 

har været til 
undersøgelser(…)alle vegne. 

Fordi de blev ved med at 

sige at der ikke var noget 
galt med mig men det var 

mine forældre det var galt 

med” 

”Der er slet ikke noget der - 

og faste rammer og god 
opvækst ind til videre og altså 

har ikke haft alle de turbulente 

ting som jeg har haft”  

”At have veninder(…)det er 

jeg begyndt at have(…)men 
det har jeg f.eks. aldrig haft. 

Fordi pigerne har aldrig 

kunnet forstå, hvorfor jeg 
altid gerne ville ud og hænge 

i træer” 

”Det er faktisk rigtig rigtig 

ubehageligt og det der med, 
at man har den der uro, men 

man ved ikke, hvad man skal 

gøre ved den uro” 

”Altså det med at hun knokler 

ikke med at skal sidde stille, 

hun kan bare” 

Lillesøster knokler ikke med 

at skulle sidde stille 

Kunne ikke gøre noget ved 

uroen 

Oplevelsen af ikke at blive 

forstået af venner 

Misunder faste rammer og 

god opvækst uden de 
turbulente ting som man selv 

har oplevet 

Var til mange undersøgelser 

gennem hele barndommen 
og forældre fik skylden for 

ens problemer 

Følelsen af at løbe panden 

mod en mur og ikke få 
hjælp i det psykiatriske 

system 

Har fortrængt dagen, hvor 

man fik diagnosen 

Svært at få diagnosen 

ADHD pga. egne negative 

forestillinger 

At få diagnosen ADHD 

”Jeg kan ikke huske den dag 

jeg fik det at vide jeg havde 
diagnosen(...)det er bare så 

dårlig en dag” 

”Jamen ADHD for mig det 

er, altså da jeg først fik det at 
vide. Det kunne jeg 

simpelthen ikke tro på, fordi 

det var sådan nogen , der 
hang i gardinerne og lavede 

ulykker.” 

Diagnosticeringsforløb og 

oplevelsen af dette 

Oplevelse af forløb inden 

diagnosen 

Hvad man har i 

rygsækken. 

Oplevelser som barn 

Barndomsminder 

Hvad der var svært som 

barn 

Hovedkategori  Mellemkategori Kategori Tema Interviewudsagn 

Kategorisering Åben kodning 
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Med Åben kodning udledes temaer i data ved hjælp af noter med nøgleord i margen under 

gennemlæsning(38,44). Temaer dannes efter behov og er meget tekstnære. De to interviews, der 

udgør data læses samlet og analyseres samlet, da ønsket er at lave en tværgående analyse. I dette 

speciale søges det at lade data tale og dermed at sætte forskerens egen forforståelse i 

baggrunden(44). Gentagne gennemlæsninger af data og efterfølgende åben kodning af materialet 

medførte en mængde temaer, som efterfølgende blev anvendt i kategoriseringen.
5
  

 

6.1 KATEGORISERING 

6.1.1 Kategorier 

Herefter kategoriseres de mange temaer og samles dermed i klumper under færre overskrifter. Dette 

gøres på baggrund af en sammenligning af hvert enkelt tema for at verificere, at temaet tilhører en 

specifik kategori og ikke kan indplaceres flere steder. Elo og Kyngäs pointerer, at sammenligningen 

er vigtig i forhold til at kategoriserede temaer ikke bare skal ligne hinanden men i stedet høre 

sammen. Formålet med denne kategorisering er i sidste ende, at opnå en beskrivelse af det 

undersøgte fænomen for at øge forståelsen og generere viden. I denne fase træffer forskeren dermed 

også beslutninger på baggrund af fortolkning, når temaerne vurderes og kategoriseres(38). 

Kategorierne er i denne fase ret specifikke i forhold til data(44). 

Tematikker fundet i data blev på den baggrund kategoriseret under nye overskrifter. Overskrifterne 

blev udarbejdet så de tekstmæssigt var nært beslægtet med tematikkerne.
6
 Eksempelvis blev en 

kategori tildelt overskriften, medicins virkning på baggrund af tematikkerne; Medicin tager noget af 

uro men ikke det hele, Medicin er ude a kroppen omkring 15-16 tiden og Medicin gør at man ikke er 

så sulten om dagen. 

 

6.1.2 Mellemkategorier 

Indledningsvis navngives hver kategori med brug af indholdskarakteristiske ord. Kategorier med 

lignende emne og udfald grupperes som mellemkategorier, og disse grupperes igen som 

hovedkategorier. Som Kategoriseringen indsnævres bliver den også mere abstrakt og en egentlig 

teoretisering af data udvikles(44). Mellemkategorierne fordeles som det kan ses i nedenstående 

figur 4. 

 

 

                                                 
5
 Temaer kan ses i bilag 8. 

6
 Kategorier kan ses i bilag 9. 
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Mellemkategorier Kategorier 
Medicins virkning  Medicins virkning 

 

Negative og utrygge forestillinger og tanker om et fremtidigt 
voksenliv  

 Uvis fremtid 

 Ens frygt for fremtiden 

 At håndtere negative tanker om fremtiden 

 Gælds indflydelse på livet 
 

Diagnosticeringsforløb og oplevelsen af dette   Oplevelse af forløb inden diagnose  

 At få diagnosen ADHD 
 

At have og ikke have kontakt til ADHD-klinikken   ADHD-klinikken 

 Når der slækkes på professionel støtte 

 
Dagligdagen og dens udfordringer  Dagligdag 

 Udfordringer i hverdagen 
 

Hemmeligholdelse og samtidig behov for at forklare sin ADHD  Behov for at forklare sig og fortælle 

 Hemmeligholdelse af sin sygdom 

 
Fremtidigt støttebehov baseret på selvstændig afhængighed   Ønsker for fremtidig støtte  

 Afhængighed af venner og familie 

 Behov for støtte 

 
At være ADHD’er  Hvad man skal lære når man har ADHD 

 At være ADHD’er 

 Man ved bedst selv 

 
Forventninger til et fremtidigt voksenliv med ADHD  Forventninger til fremtiden 

 Fremtidsplaner i forhold til uddannelse 
 

Uddannelse  Uddannelse 

 
Det positive i livet med ADHD  Positiv side af ADHD 

 Hvad der gør en dag god 

 Positive konsekvenser 

 Gode oplevelser med ADHD 

 
Det negative i livet med ADHD  Negative konsekvenser 

 Hvad gør en dag dårlig 

 Negativ side af ADHD 

 Dårlige oplevelser med ADHD 

 Sorte huller 

 Hvad der giver dårlige perioder 

 
Behov og værdier  Behov 

 Værdier 

 
Drømme og idealer for et godt voksenliv  Hvad der gør et godt voksenliv 

 At undgå gæld i voksenlivet 

 Børn en del af et godt voksenliv 

 Drømme og mål 

 Personer man ikke ville være 

 Personer man gerne ville være 
 

Det svære i livet med ADHD  Hvad der er svært i samvær med andre 

 Hvad der er svært følelsesmæssigt  

 Hvad der er svært i hverdagen 
 

Familie og parforhold  Parforhold 

 Familie 

 Alder 

 Families bekymring og frustration 
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 At flytte hjemmefra 

 Familiære problemer 
 

Oplevelse af omverdenens fordomme og negativitet   Omverdens negative reaktioner på at man har ADHD  

 Hvad fordomme gør 
 

Barndomsminder  Oplevelser som barn 

 Hvad der var svært som barn 
 

Oplevelse af omverdenens positivitet  Hvad fordomsfrihed gør 

 Omverdens positive reaktioner på at man har ADHD 
 

Positive mestringsstrategier  Motion 

 Strategier 

 Struktur 

 Kost 

 Hjælp til at tackle det svære 

 At håndtere hyperaktivitet og uro i kroppen 

 Hvad man må gøre når man har ADHD 
 

Negative mestringsstrategier  Selvbebrejdelser 

 Negative måder at tackle det svære 
 

Det sociale liv  At håndtere letpåvirkelighed 

 Sociale liv 

Figur 4 

6.1.3 Hovedkategorier 

Seks hovedkategorier genereres fra mellemkategorierne som vist i figur 5 i resultatafsnit.  

Ved endnu en gennemlæsning af data findes stadig sammenhæng mellem kategorier og data(38). 

Slutteligt foretages en abstraktion, hvor der blev formuleret en syntetiseret beskrivelse af hver af 

hovedkategorierne med citater fra data. Dette gøres i resultatafsnittet herunder. 

 

7. RESULTATER 

Ønsket med denne undersøgelse har været at opnå indsigt i, hvilke tanker kvinder i alderen 18-21 år 

med diagnosen ADHD gør sig i forbindelse med at skulle leve et voksenliv med denne sygdom. 

Samtidig har det været ønsket at opnå viden om, hvordan sygeplejepraksis kan målrette indsatsen til 

denne patientgruppe. 

På baggrund af en induktiv indholdsanalyse af data fremkom følgende seks hovedkategorier, som 

vist i figur 5: Livet med ADHD, At være ADHD’er, Væsentlige faktorer, Hvad man har med i 

rygsækken, Andres påvirkning, Voksenlivet mødes med drømme og forventning og frygt. 
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 Figur 5 

 

7.1 LIVET MED ADHD  

Unge kvinder med ADHD beskriver en dagligdag og et liv, der i høj grad er præget af deres 

sygdom. Der er ting, der opleves sværere, når man har en ADHD-diagnose. Eksempelvis er det 

svært at indgå i sociale sammenhænge med andre jævnaldrende fordi de mange indtryk er 

vanskelige at rumme og sortere i, når man har ADHD. Der beskrives også negative konsekvenser af 

en ADHD-diagnose; som for eksempel dårlige perioder, hvor ens humør og evne til at håndtere 

hverdagen er ringere. Ovenstående problemstillinger, der affødes af kvindernes ADHD-diagnose, 

medfører, at hele deres hverdag helst skal struktureres på en sådan måde, at kost, motion, samvær 
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med andre, daglige gøremål og aftaler er detaljeret planlagt for at afværge eksempelvis uro i 

kroppen, problemer med at indgå i sociale sammenhænge, negative følelsesudbrud og det at føle sig 

anderledes og udenfor.  

En strategi for at afværge ophobning af uro i kroppen om dagen beskrives således: 

”en almindelig dag for mig det er når vækkeuret det ringer klokken syv. Og så render jeg lige rundt 

i hele huset fordi at jeg lige har noget(…)hyperaktivitet(…)så der får jeg lige sådan en god 

tur(…)hopper i sengen(…)altså løber rundt og ter mig tosset(…)det er simpelthen noget jeg skal 

gøre(…)for ellers så sidder det bare inde i kroppen og det kommer aldrig rigtig ud.” (data)   

Det synliggøres her, hvordan kvinden hver dag er nødt til at følge fastlagte ritualer for at undgå, at 

uroen skal volde ekstra problemer for hende i løbet af dagen.   

ADHD giver også vanskeligheder i forhold til for eksempel at strukturere dagen, at overholde 

aftaler, at sidde stille, at tackle problemer i hverdagen og at håndtere pludselige ændringer i en 

ellers planlagt dag. Anskueliggjort i følgende eksempel:  

”Det har været svært for mig det der med at tackle(…)jamen jeg vil jo gerne alting, men det er jo 

ikke alting jeg kan så det har været svært at indse at man skal liiiige(…)og helt klart strukturering 

og sidde stille(…) jeg har simpelthen ikke kunnet magte alle de intriger der er mellem piger. Jeg 

har slet ikke kunnet rumme det i mit hoved” (data) 

Som det beskrives i citatet, er ADHD både influerende på, hvordan man evner at prioritere i 

hverdagen, og det synliggøres, hvorledes kvinder med ADHD har svært ved at indgå i sociale 

sammenhænge, fordi symptomer som impulsivitet og uopmærksomhed præger én.   

 Disse besværligheder i hverdagen medfører ofte dårlige dage, hvor man efterfølgende skal bruge 

mange ressourcer på at komme oven på igen, og evaluere på og lære af ens fejltagelser.  

På trods af, at kvinderne forsøger at lære af deres fejltagelser, for at undgå følelsesmæssige nedture, 

følger der med diagnosen ADHD dage, hvor såkaldte sorte huller eller føromtalte dårlige perioder, 

som er dage hvor man vågner og på ingen måde kan få hverdagen til at hænge sammen. Kvinderne 

synes ikke, at de kan mærke medicinens virkning, når de har sådanne dårlige dage.  

Kvinderne anvender, som alle andre mennesker, mestringsstrategier, og det fremgår tydeligt, at det 

afgørende for, om de anvender positive eller negative mestringsstrategier i forhold til specifikke 

problemstillinger, er om de er i balance og ikke ellers har dårlige dage, droppet medicin, savner 

sygeplejeprofessionel støtte eller andet, der skaber ro i deres hverdag. Er de i forvejen udfordret i 

forhold til mangel af ovenstående faktorer, så opstår den negative spiral af selvbebrejdelse, lukke 

sig inde i sig selv, alkoholindtag, vrede og håbløshed.    
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Det fremgår således tydeligt, at kvinder med ADHD er særlig udfordrede i hverdagen og deres 

oplevelser af livet med ADHD er i nogen grad negativt funderet. De erkender dog også positive 

faktorer ved deres ADHD. Disse er, at de opfatter dem selv som bedre rustede i forhold til 

eksempelvis at skulle være mor til børn med ADHD. 

”Men hvis det skal være at de skal have det, så er jeg glad for at det er mig der er mor til 

dem(…)hvis de får det konstateret så ville jeg kunne se det meget mere tydeligt og tidligt altså(…)og 

kunne hjælpe dem og støtte dem” (data) 

De opfatter dermed dem selv som kompetente i forhold til at råde, vejlede og håndtere eventuelle 

andre i familien med ADHD. Samtidig kan de på trods af deres vanskeligheder se dem selv i en 

mors rolle med positive øjne.   

 

7.2 AT VÆRE ADHD’ER  

Unge kvinder beskriver sig selv som værende ADHD’er. Eksempelvis anvender de i deres 

beskrivelser ofte vendinger som: ”når man er adhd’er så…” eller ”adhd’ere kan…” Samtidig er 

ADHD-diagnosen noget, som de har brugt og stadig bruger meget tid på at vænne sig til. 

Informanterne beskriver i den forbindelse, hvordan de i lang tid ikke ville acceptere det og ikke 

kunne forstå det, da de fik diagnosen. Der er mange ting man skal lære som menneske, når man har 

en ADHD-diagnose. Dette er eksempelvis at undgå vanskelige situationer, at prioritere og at kende 

sig selv og ens grænser. Samtidig er det dem magtpålæggende at få forklaret folk om præcis deres 

behov og vanskeligheder, så omverden ikke er af den opfattelse, at alle mennesker med ADHD er 

ens: 

”Du kan ikke skære alle ADHD’ere over en kam, altså det kan du ikke” (data) 

Kvinderne udviser her en form for ambivalens i forhold til deres diagnose. På den ene side har de en 

diagnose som de flere gange angiver ikke helt at have accepteret, og samtidig betegner de sig selv, 

som at være ADHD’er. Det at være ADHD’er handler for kvinderne om, at de som sådan altid har 

vidst, at der var et eller andet ved dem som personer, der adskilte dem fra andre jævnaldrende; men 

på den anden side bearbejdes det at have diagnosen ADHD til stadighed. 

”Jeg skal lære mig selv endnu bedre at kende og vide hvor mit temperament er og hvor mine 

grænser de går og det tror jeg ikke jeg lærer før om mange år(…)og det vil også være rigtig vigtigt 

for mig det der med ikke at gøre noget dumt i forhold til det at skulle have en rigtig familie.” (data)  
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 De beskriver en form for splittelse mellem gerne at ville fortælle og forklare om deres sygdom, 

men samtidig er ADHD et ømt punkt i forhold til andre mennesker, og dermed noget man udsætter 

at fortælle folk om.  

”Jeg vil så gerne fortælle folk det når jeg møder nye folk, men altså, det er bare så ømt et 

punkt(…)der er som sagt alle de fordomme omkring ADHD(…)Så jeg undgår konfrontationen(…) 

for det gør nemlig ondt hvis den respons de kommer med er negativ.”(data)  

I ovenstående citat tydeliggøres det, hvordan det at have en ADHD-diagnose er et personligt 

anliggende, og hvordan kvinder med ADHD føler sig stemplet på den baggrund. 

Som alle andre mennesker har kvinder med ADHD kendetegn og værdier, der for dem som 

enkeltpersoner er vigtige. Eksempelvis beskrives en trang til at have orden i hjemmet, at rydde op 

og gøre rent som et stort behov. Og det at få familie, børn, uddannelse, og et godt job anses for dem 

som værdifuldt.   

  

7.3 VÆSENTLIGE FAKTORER  

Unge kvinder med ADHD skitserer tydeligt, hvilke faktorer der gør sig gældende i deres liv med 

ADHD. Eksempelvis influerer parforhold og familiære relationer væsentligt på livet. Skænderier 

med kæresten kan fylde rigtig meget og påvirke hele dagen for kvinder med ADHD. Ved spørgsmål 

om hvad der gør en god dag, er det ikke at skændes med kæresten et eksempel: 

”At jeg ikke har skændtes med min kæreste(…)det giver rigtig mange store skænderier” (data) 

Familien fylder også meget for kvinder med ADHD, og deres diagnose har medført store 

frustrationer og bekymringer for forældrene. En kvinde kommer fra en familie, hvor flere af 

familiemedlemmerne har ADHD, og hun har således oplevet hvordan dette har haft negativ effekt 

på husholdning, skolegang og det at være en familie. En anden beskriver, hvordan hendes ADHD 

har medført bekymring og nærmest opgivelse fra hendes forældre. Disse forhold gør også, at 

kvinderne i deres tanker om fremtiden, især vægter det ikke at have problemer i familien og med 

børnene højt. Dette betegnes af kvinderne som værende stærkt influerende på, om man får et dårligt 

liv.  

Uddannelse er også en faktor, som både er påvirket af ADHD men som også påvirker livet med 

ADHD. En dårlig dag beskrives således:  

”Hvis tingene i skolen bare har drillet rigtig rigtig meget og jeg ikke, eller hvis jeg sidder og laver 

lektier og jeg bare ikke kan få det til at virke(…)bare det der med at der er en lille ting der sidder en 

centimeter forkert så irriterer det mig og jeg kan blive så sur.” (data) 
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Man fornemmer, hvordan skolegang er påvirket af kvindernes ADHD-diagnose, og hvordan de skal 

kæmpe med deres symptomer i form af uro og koncentrationsbesvær for at kunne følge med. 

Samtidig kan modstand fra lektielæsning i form af noget, der er svært, give anledning til 

følelsesmæssige udbrud og dermed ”vælte læsset” for kvinderne, fordi de med deres ADHD er mere 

sensible i forhold til påvirkning. 

Det har derfor været svært at fastholde uddannelse og først efter særaftaler om forlænget studium og 

generel hensyntagen til kvindernes dårlige dage er det blevet muligt for dem at befinde sig godt på 

studiet. Kvinderne angiver her let bekymring for fremtidig uddannelse, fordi eksempelvis det at 

skulle skifte lærer, og dermed kastes ud i nye ukendte omgivelser, er svært.  

Endelig er der en signifikant faktor i indtagelsen af sin ADHD-medicin. Medicin spiller en både 

positiv og negativ rolle i livet, og den har således været grund til mange problemer. På spørgsmål 

om der opleves uro i kroppen på trods af medicin svares der: 

”Mest når jeg skal sove(…)medicinen gør at jeg får det, medicinen gør alt det der med at så slapper 

min krop af hele dagen, når det så er færdigt, altså jeg tror hvis jeg havde været i form til det så var 

jeg i stand til at løbe fra (bynavn) til (bynavn) tre gange.” (data) 

 Men medicinen er også basis for at kunne gennemføre for eksempel skolegang, fordi den giver den 

ro, der skal til for at kunne gennemføre dagen. Kvinderne i dette studie indikerer, at medicin for 

dem er en vigtig men også problematisk faktor i deres hverdag, som de til tider vælger til og fra, 

ligesom de gør det med andre problematiske ting i deres hverdag. Eksempelvis angives det fra en, at 

hvis hun fornemmer, at medicinen ikke har den for hende ønskede effekt, så stopper hun med at 

tage den. Samtidig kan kvinderne ikke indtage alkohol sideløbende med medicinen, og her angiver 

de også at droppe medicinen en weekend, hvis de skal på bytur. 

 

7.4 HVAD MAN HAR MED I RYGSÆKKEN 

Unge kvinder med ADHD går ind i voksenlivet med minder fra nogle turbulente og svære børne- og 

ungdomsår. De misunder andre børns faste og trygge rammer, når de tænker tilbage på deres eget 

liv med forældres skilsmisse, tab af kammerater, følelser af at blive misforstået og ikke at være som 

de andre. De fungerede dårligt og mestrede det, der var svært, meget uhensigtsmæssigt inden selve 

diagnosen blev stillet: 

”Jeg lukkede mig meget inde i mig selv og så begyndte jeg at skære i mig selv fordi jeg havde sådan 

en indre uro, jeg kunne simpelthen ikke finde ud af hvordan jeg kom af med den altså(…)fordi jeg 

simpelthen ikke kunne sætte ord på hvad jeg følte.” (data)  



Ditte Hammerum                                                      Kandidatspeciale                                                                   juni 2012 

 - 34 -  

I ovenstående tilfælde medførte pigens destruktive adfærd flere år med undersøgelser, samtaler og 

udredning inden for sundhedssystemet, som ikke opleves imødekommende. Kvinderne husker tiden 

inden diagnose som en tid med mange følelser af ikke at få den rette hjælp. 

”Det var rigtig svært at få hjælp ja(…) der har hele tiden været sådan noget med at man har løbet 

panden mod en mur” (data)  

ADHD-klinikken har som et af de få steder inden for sundhedssystemet været en positiv oplevelse, 

og den har endda til tider medført følelsen af at være kommet hjem. Der opleves ingen barrierer, og 

man bliver mødt på ens niveau, og der tages udgangspunkt i den enkelte og dennes problemer her 

og nu. 

”oppe på ADHD-klinikken der tager de så godt imod en, altså de kigger ikke på en med 

lægebriller(…)der er ikke de barrierer imellem altså det er meget, det med at de bare giver råd og 

råd og prøv det og prøv det” (data)  

Tilknytningen til ADHD-klinikken har haft og har stadig stor betydning i kvindernes dagligdag.  

Det beskrives, hvordan en rokade i sygeplejersketildelingen på ADHD-klinikken gjorde, at der ikke 

blev taget kontakt til kvinden i et halvt år: 

”Jeg hørte ikke noget deroppefra eller noget som helst og det var sådan lidt, det var rimelig lang 

tid og gå og der styrede jeg faktisk selv min medicin(…)det var meget forvirrende og en dårlig 

periode jeg var inde i(…)så lige, altså de må gerne lige holde kontakten lidt ved lige.” (data) 

Derfor har perioder med ringe kontakt også tydelig negativ effekt for kvinderne, da tingene hurtigt 

kommer til at køre skævt.    

ADHD-klinikken har stor betydning i kvindernes dagligdag, fordi denne skal struktureres nøje. 

Strategier lagt i samarbejde med sygeplejersker fra ADHD-klinikken tages ofte i brug for at 

håndtere forhindringer i hverdagen. Eksempelvis har ADHD-klinikken erfaret, at råd i form af 

evaluering af gode og dårlige oplevelser, positive mestringsstrategier, og blot det at acceptere sig 

selv med de vanskeligheder ADHD-diagnosen medfører, er værdifulde redskaber for kvinderne. 

Dermed er kvinders oplevelser af voksenlivet med ADHD også influeret af, hvad de har erfaret i 

deres børne- og ungdomsår, eksempelvis i form af mangel på hjælp fra sundhedsprofessionelle, og 

den misundelse de nærer til de børn, som de kan se har det relativt nemt i forhold til, hvordan de 

selv havde det. 
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7.5 ANDRES PÅVIRKNING  

Livet med ADHD er i høj grad påvirket af andre mennesker. Både fordi kvinder med ADHD i 

nogen grad er udfordret i de sociale relationer, de indgår i men også fordi, at kvinder med ADHD 

helt konkret lettere lader sig påvirke af andre mennesker på grund af den impulsivitet, ADHD-

diagnosen medfører. Kvinder med ADHD er sig meget vel bevidste om den fare, der er for, at de 

forfølger andre menneskers dumme ideer, fordi de er så impulsive og også måske lader sig lettere 

lokke med.  

En anden påvirkning, af andre mennesker er i forhold til den generelle opfattelse kvinderne 

fornemmer, der er i samfundet af personer med ADHD. Denne opfattelse er kvinderne selv til 

stadighed influeret af. Værst er det, når man bliver bekræftet i ens egne negative forestillinger om 

ADHD. Det beskrives blandt andet, hvordan et nystartet parforhold, hvor kæresten ikke var vidende 

om informantens ADHD-diagnose blev en følelsesmæssig belastning: 

”vi så en udsendelse med nogen med ADHD børn og så siger han, jeg skal aldrig nogensinde have 

en kæreste der har ADHD og så sad jeg jo bare(…)og så blev jeg bare hammer ked af det (…) det 

var svært for mig lige at få den kastet i hovedet, jeg skal aldrig være sammen med en ADHD’er, 

ikke også?” (data)   

Det synliggøres, hvordan kvinder oplever negative holdninger til den diagnose, de selv har. Dette 

føles især hårdt, fordi de bliver bekræftet i, at det, de tror folk tænker om deres diagnose, faktisk er 

rigtigt. 

Tab af venner på grund af ens ADHD har også fundet sted, og ifølge kvinderne skyldes det igen 

omverdens negative holdninger til og manglende viden om ADHD: 

”Altså det kom hun og sagde til mig, hun sagde til mig at hun ikke kunne være veninder med mig 

fordi hendes mor havde sagt at ADHD’ere det var skidte børn” (data) 

 Den negative respons, kvinderne ofte møder fra andre mennesker om ADHD, er altså medvirkende 

til et begrænset socialt netværk og følelsesmæssig negativitet. Det fremgår også tydeligt, at 

kvinderne finder stor tryghed og indre ro i samværet med personer, der er positive, og som vil være 

der for dem, uanset hvordan de reagerer. Kvinderne angiver, at det er langt at foretrække at have få 

men gode venner, der altid vil være der for en, der kender ens vanskeligheder, og der dermed ved, 

hvordan man undgår at forværre vanskelighederne i det daglige samvær. 
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7.6 VOKSENLIVET MØDES MED DRØMME, FORVENTNING OG FRYGT.  

Voksenlivet mødes med drømme og idealistiske mål i forhold til et godt voksenliv. Det har stor 

betydning for kvinderne at skabe sig en familie og få børn. Uddannelse og et godt arbejde vægtes 

ligeledes højt. Samtidig er det både en drøm men også et billede på et godt voksenliv, at man ikke 

får medicin. Ved spørgsmål om beskrivelse af et godt normalt voksenliv svares der: 

”Det er et liv uden medicin i hvert fald.(…)altså jeg bliver jo aldrig ADHD fri, det ligger jo i mig 

men altså et liv uden medicin.” (data) 

Kvinderne beskriver ovenstående som at være drømmen, men samtidig mener de at kunne realiserer 

disse drømme. Det ses eksempelvis i deres planer om at få børn snart, at tage uddannelse 

efterfølgende og at arbejde mod at undvære medicin efter færdiggørelse af uddannelse.  

Kvinder fremviser også en bekymring for, om deres drømme og mål er realistiske, men de formår at 

skubbe disse tanker i baggrunden. Når der tales om ønsket om familieliv, en baby og på spørgsmålet 

om, hvorvidt de skal blive boende, hvor de gør, svares der: 

” Det ved jeg ikke endnu, så langt tør jeg slet ikke tænke frem fordi det er alt for uoverskueligt for 

mig, der har bare altid været et ønske om at den baby skal komme(…)jeg har det meget sådan med, 

jamen hvad nu hvis, hvis vi skal have den baby og der så lige sker et eller andet eller jeg ikke lige 

kan magte det(…) men det skubber jeg væk, det er det der med ikke at tænke for langt” (data) 

Ovenstående viser en bagvedliggende bekymring for, om det at magte problemstillinger i hverdagen 

eksempelvis vil blive et problem, når man får et barn. Men disse tanker tages der afstand til med 

ordene ”det skubber jeg væk…” eller ”jeg vil ikke tænke så langt…” 

Samtidig fremsættes en række forventninger om, hvordan det i realiteten bliver, og hvad der skal til, 

for at voksenlivet synes godt. Disse forventninger svarer i høj grad til drømmene for et godt 

voksenliv, dog erkender kvinderne, at der formentlig vil komme vanskeligheder i forhold til, at de 

børn, de får, vil få diagnosen ADHD. 

Endelig fremkommer kvinderne også med en række negative tanker om forhold, som de frygter at 

opleve i deres voksenliv. At have oplevet hvorledes ens mor er besværet af sin ADHD-diagnose har 

for eksempel sat sit tydelige præg på hvad der findes uønskeligt i voksenlivet: 

”Jeg er rigtig rigtig bange for at jeg ender i samme situation som min mor gjorde, fordi hun selv 

har fået ADHD, fået konstateret(…)og både mig og så min lillebror har det(…)og det har jeg ikke 

lyst til at ende op i fordi hun lever i et stort kaos og der er ikke styr på noget som helst og hele huset 

ligner lort og det ville jeg slet ikke kunne leve med mig selv hvis jeg skulle ende sådan” (data) 
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Det fornemmes tydeligt, at kvinderne bruger deres oplevelser fra børne- og ungdomsårene til at 

tegne billeder af deres egen fremtid. Så eksempelvis det at have haft en svær barndom med en 

udiagnosticeret ADHD er for kvinderne noget, de vil sørge for ikke sker for deres egne børn.   

Med hensyn til fremtidig støtte er kvinderne splittede i forhold til hvad der er ønskeligt, og hvad der 

er trygt og realistisk. Målet for dem er at undvære sygeplejefaglig hjælp og støtte fra ADHD-

klinikken, men samtidig udtrykker de også vanskeligheder ved at undvære den. 

”Det er et mål at stå på egne ben(…)på den ene side vil jeg rigtig gerne undvære ADHD-klinikken 

fordi så føler jeg at det er en sejr fordi så kan jeg klare mig selv, men på den anden side der vil jeg 

ikke, fordi jeg godt ved inderst inde at lige nu kan jeg ikke klare mig selv uden dem og jeg tror også 

at der går lang tid før jeg kan”(data) 

Der stiles således mod en fremtidig uafhængighed af sundhedssystemet. Der angives dog samtidig 

en klar tryghed i at have nogen i kulissen, der kan opsøges. For eksempel er det tryghedsskabende 

for kvinderne at vide, at der er sundhedsprofessionelle, som de kan gå til ved behov. Derudover 

opstiller kvinderne også forslag til forbedring af praksis for kvinder med ADHD. 

”Når man nu selv har været inde som, igennem det meste af ens liv på ADHD’en, inde ved ADHD-

klinikken, at der så når man(…) går hen og får børn også skulle være et tilbud automatisk om (…) 

at have den der kontakt fordi det ændrer rigtig mange ting, og det der med så at ryge ind og have 

de der samtaler stadigvæk(…)det tror jeg mange mennesker med ADHD ville være glade for.”(data) 

 Ovenstående tanker om sygeplejefaglige tilbud til voksne med ADHD er af kvinderne gjort på 

baggrund af, hvad de forestiller sig kunne være værst tænkelige udfald i deres voksenliv: 

”Jeg frygter at være en rigtig dårlig mor, en rigtig dårlig kone, en rigtig dårlig, altså finde alle de 

værste punkter af mig selv.” (data) 

Deres værste tanker formår de at skubbe i baggrunden. Deres egne løsningsforslag består af deres 

positive mestringsstrategier og støtte fra deres omgangskreds i form af gode venner, der vil kunne 

hjælpe dem langt hen af vejen i forhold til vanskeligheder i voksenlivet. 

  

7.7 AFRUNDING 

På den måde danner hovedkategorierne samlet et billede af, at kvinder med ADHD møder 

voksenlivet med en baggrund og en personlighed, der har været og til stadighed er meget influeret 

af deres ADHD-diagnose. Der eksisterer samtidig udefrakommende faktorer som medicin, venner, 

parforhold, familie og uddannelse, som har stor betydning for livet med ADHD, og som ADHD-

diagnosen også influerer på. Tilknytningen til sygeplejersker i ADHD-klinikken har stor betydning 
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for deres trivsel og håndtering af hverdagen. Deres tanker på voksenlivet fremadrettet er præget af 

drømme for det gode voksenliv, og de er derimod ikke i så høj grad præget af det liv, de har levet 

med ADHD-diagnosen. De beskriver endeligt, hvordan sygeplejepraksis hjælper og fungerer for 

kvinderne i deres liv netop nu, og hvordan de fremadrettet forestiller sig sygeplejersker skulle 

kunne hjælpe dem.  

 

8. DISKUSSION  

 

8.1 DISKUSSION AF FUND  

På grundlag af en tværgående analyse af de seks hovedkategoriers syntetiserede fund er der 

sammenholdt med specialets problemformulering fundet frem til tre hovedområder i forhold til 

hvilke oplevelser og tanker kvinder i alderen 18-21 år gør sig i voksenlivet med ADHD. 

Hovedområderne som vist i figur 6 er: 1) At finde sig selv i voksenlivet med en kronisk sygdom som 

ADHD, 2) Påvirkende elementer når man har en psykiatrisk lidelse, 3) At være splittet mellem 

idealer og realisme. Hovedområderne tilfører samlet nye perspektiver på, hvordan den 

sygeplejefaglige indsats kan målrettes mod patientgruppen, fordi de redegør for de problematikker 

kvinder er udfordret af i voksenlivet, når de har sygdommen ADHD.  
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8.1.1 Hovedområde 1: At finde sig selv i voksenlivet med en kronisk sygdom som ADHD. 

Fundene i hovedområde 1 handler om det at være menneske og kvinde og samtidig have diagnosen 

ADHD. I spørgsmålet om hvilke tanker og oplevelser kvinder i alderen 18-21 år gør sig i livet med 

ADHD er hovedområde 1, et af tematikkerne.  

 

Der tolkes en form for splittelse i kvindernes egne selvbilleder, idet de på den ene side 

personificerer sig med deres sygdom og kalder sig ADHD’er. Samtidig angiver de at have gode 

dage, hvor de selv føler, at de har styringen over deres eget liv, modsat dårlige dage, hvor 

sygdommen har været den styrende faktor.  

” Jeg har også lært, det der med, at man skal ikke lægge for mange aftaler på en dag, fordi altså en 

ADHD'er vil jo gerne alt(…)Jamen så har det igen været hvor jeg ikke har fået struktureret min dag 

ordentlig og hvor altså hvor jeg bare ikke har følt at det er mig der har taget over men hvor det er 

min ADHD der har taget over. ”(data) 

 

Det at blive diagnosticeret med en psykiatrisk diagnose opleves for nogen som et svaghedstegn. Det 

kan for nogen også føles pinligt, og flere definerer sig selv som nogen, der ikke kan ”håndtere” ting 

i hverdagen på grund af disse følelser. En person med en psykisk sygdom kan let blive identificeret 

med én, der ikke lever op til normalstandarden, når samfundets normer og krav indbefatter 

”selvrealisering” og ”selvstændighed”(46). 

Flere teoretikere har siden 1960-70erne haft fokus på diagnose og identitet(47). Nogle beskriver 

identitet som værende noget, der skabes i relation til andre ved brug af sprog og handling. Dermed 

får psykiatrien magt til at definere, hvad der skal forstås ved psykisk sygdom. Teorien 

problematiserer dermed, hvordan videnskaben får magt til at definere de begreber, som mennesket 

tager i brug, når det skal udvikle sin egen identitet. Andre alternative definitioner, såsom egen 

oplevelse af kontekstuelle faktorer i forståelsen af eksempelvis ”angst”, risikerer dermed at blive 

undertrykt(ibid.). Med dette kan man argumentere for, at kvinder med ADHD er præget af 

samfundets normer og holdninger, som de selv opfatter dem. Nemlig, at man mere er sin 

psykiatriske diagnose, end at man har den, og samtidig anskues det at være psykisk syg som 

værende negativt. Psykiatrien som virkningsfelt har på det punkt en udfordring i at udbrede 

psykiatriske diagnoser i samfundet, således at psykiske sygdomme mere opfattes som faktorer, der 

påvirker mennesker frem for noget mennesker tager ejerskab i. 
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ADHD-diagnosen er samtidig noget kvinder helst holder for dem selv i forhold til andre mennesker, 

fordi omverdens reaktion ofte opfattes negativt og fordømmende.  

”A: Men altså hvis folk de kommer med en positiv indstilling til ADHD og ikke siger 

præcis det jeg selv tænker, at det er dem der hænger i gardinerne og det er dem der laver 

ulykker og sådan noget(…)I: I: Så de kunne ikke forstå at du havde det? 

A: Nej altså sådan noget, altså selvom de ikke kunne forstå det men bare det at de siger 

det(…)der er som sagt alle de fordomme omkring ADHD og(…)det gør nemlig ondt hvis 

den respons de kommer med er negativ”(data)  

Goffman(48), har i den forbindelse påpeget, at det især er i mødet med andre, at oplevelsen af at 

blive stigmatiseret og kategoriseret opstår(48). 

Således bliver kvinder med diagnosen ADHD især påvirkede og mindet om deres sygdom når de 

indgår i sociale sammenhænge fordi de i deres overbevisning antager, at andre mennesker ser 

negativt på dem og dømmer dem på grund af deres sygdom. Sygeplejersker kan med fordel støtte 

kvinder med ADHD omkring disse problemstillinger, og arbejde med strategier, der bedre 

kvindernes selvbillede, så de bedre kan håndtere at indgå i sociale sammenhænge.   

 

Kvinderne beskriver i dette hovedområde også aspekter af det at leve med ADHD, og i den 

forbindelse bemærkes det, at kvinderne lever et liv, hvor deres vanskeligheder medfører, at de i 

eksempelvis sociale sammenhænge opfatter dem selv som dårligere mennesker end andre. 

”I: Hvis du skal sætte 3 ord på dig selv som passer allerbedst hvad skulle de så være? 

A:(lang pause) Helt klart energisk og så skal det være (lang pause)Jamen man vil så gerne 

sætte så mange pæne ord (…)men det er jo ikke det der passer aller bedst synes jeg, (lang 

pause) Ja energisk og tillidsfuld og (lang pause) ja jeg ved sgu ikke lige hvad den sidste 

skal være, jeg synes det er svært fordi, når man har de der dårlige dage og man tænker 

tilbage på dem så er det de ord der overskygger når man selv skal sætte ord på sig selv og 

det er dem der kommer stærkest frem fordi altså” (data) 

Sygdommen ADHD er beslægtet med en slags personlighed eller temperament(49). Den 

personlighed eller det temperament, ADHD’en påfører den enkelte kvinde, spiller en rolle i forhold 

til den måde, hun konstruerer sit personlige selvbillede. Det kan derfor tænkes, at når kvinder med 

ADHD kommer til at beskrive sig selv overvejende negativt i dette studie, så skyldes det, at 

ADHD’en med dens primære symptomer netop tillægger kvinderne en personlighed og et 

temperament, som de opfatter som værende negativt. Eksempelvis gør symptomer som 
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uopmærksomhed og hyperaktivitet, at kvinder med ADHD ikke kan bevare koncentrationen i 

samtaler med veninder i længere tidsperioder, og de fravælger derfor disse situationer. At sidde 

stille med lektier over tid er også svært og medfører frustration. Disse problematikker påføres 

kvinden, og hun kommer let til at fremstå asocial, underlig og til tider hidsig og utilregnelig. 

Kvinder med ADHD ville formentlig kunne drage stor fordel af social færdighedstræning og 

psykoeducation i samspil med sygeplejersker, så de på langt mere hensigtsmæssig vis kan håndtere 

de udfordringer, ADHD-symptomerne medfører i voksenlivet.     

 

At finde sig selv i voksenlivet med en kronisk sygdom som ADHD, som hovedområde, udledt af 

analysens fund, viser også, at kvinder med ADHD dels går ind i voksenlivet med oplevelser og 

erfaringer fra barndoms- og ungdomslivet, hvor de fik deres diagnose; og dels er deres dagligdag i 

voksenlivet i høj grad påvirket og indrettet efter deres diagnose.  

Det at være voksen kvinde og skulle leve med en ADHD-diagnose afføder derfor mange tanker og 

oplevelser i forhold til at forstå, håndtere, mestre og acceptere sig selv som voksent menneske med 

ADHD.  

”Du har altså diagnosen ADHD, så tænkte jeg bare, åh nej det kan da ikke passe. Men nu 

der er det jo, altså det er selvfølgelig, jeg ved ikke hvad, altså det er noget som giver nogen 

vanskeligheder men det er også noget som, altså kan give meget positivt fordi du lærer 

utrolig meget omkring dig selv” (data)  

”Det bliver turbulent, fordi de, lige nu her i hvert fald, de første par år, eller ja de første år 

synes jeg der er der udsigt til noget turbulent fordi altså jeg har stadig ikke fundet mig selv 

hundrede procent o jeg leder stadigvæk eller hvad man skal sige ikke også?” (data) 

”Ja altså så ville jeg ikke altså, jeg sætter meget tit en stopper for mig selv når jeg, altså 

når jeg tænker fremad så tænker jeg også nogen gange, ej det skal du slet ikke tænke på 

fordi du har altså ADHD(…) det er bare så hårdt at erkende det der eller ja det er hårdt at 

erkende at man har ADHD” (data) 

”Det er en ting man, jeg stadigvæk skal lære at leve med for jeg føler stadigvæk at det er 

noget der sådan, det er noget min krop ikke vil acceptere” (data) 

 

Meleis og Chick støtter disse fund i sit arbejde med overgange(50). De definerer overgange som 

processer, der opstår, når mennesker går fra én fase, tilstand eller status i livet og til en anden. 

Eksempelvis er det at få en psykiatrisk eller somatisk diagnose en overgang, ligesom det at gå fra 
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ungdomslivet og til voksenlivet er det. I dette studie tages netop udgangspunkt i kvinder, der er i 

gang med disse overgange. Processen tager afsæt i awareness og perception. Dette betyder en 

persons bevidsthed om forandringen, og hvorvidt forandringen opfattes som værende vigtig. 

Disconnectedness er næste fase hvor uvished og uklarhed præger billedet. Personen forsøger at 

tilpasse sig den nye tilstand, men stabiliteten og forudsigeligheden i det daglige liv er meget berørt. 

Patterns of Response betyder et menneskes respons på overgangsprocessen, og er næste fase i 

overgangsprocessen. Responsen er influeret af flere faktorer såsom, stadie i livet, sociale relationer, 

andre sundheds- og sygdomsmæssige problemstillinger samt fysisk og psykisk respons(ibid.).  

Mennesker, der på en eller anden måde er i ubalance i forhold til eksempelvis sygdom eller i deres 

omgang med andre mennesker, såsom kvinder med ADHD, vil således have sværere ved at 

respondere overvejende positivt på overgangsprocesser. Det kan blandt andet være svært at leve et 

voksenliv, fordi de skal håndtere andre fundamentale problematikker i livet samtidigt. Dette kan 

anses som argument for vigtigheden af, at sygeplejersker også arbejder med kvinder med ADHD i 

voksenlivet, da de udfordringer kvinder møder der, er langt sværere at håndtere når man samtidig 

har en ADHD-diagnose. Som kvinderne i dette studie beskriver, så er der stadig mange ting 

omkring deres symptomer, som de skal lære, for at håndtere hverdagen i voksenlivet.  

Den psykiske respons handler især om evne til problemhåndtering, tolerance over for uvished og 

evne til at finde mening i oplevelser(ibid.). Man kan argumentere for at kvinder i alderen 18-21 år 

med ADHD gennemlever disse processer både i forhold til deres diagnose, men også i forhold til 

deres overgang til voksenlivet. Fire Health Outcomes angiver Chick og Meleis til slut som mulige 

resultater af en overgangsproces. Restoration som er returnering til et helbredsstadie der er 

sammenlignelig eller bedre end før. Maintenance refererer til et stabilt stadie, hvor personen må 

leve med en ændring, men formår samtidig at opretholde en grad af velbefindende for at kunne 

fungere i det daglige liv. Protection betyder, at personen har brug for andres pleje for at forebygge 

yderligere tilbagefald. Slutteligt Promotion, der indikerer, at personen har evnen til at engagere sig i 

aktiviteter, som øger dens velbefindende(ibid.). 

Denne overgangsteori er interessant, idet man kan formode, at en psykiatrisk diagnose sideløbende 

med at blive voksen, medfører en særlig dobbelt overgangsproces. En af de faktorer, der har størst 

betydning for bedste Health Outcome, er den psykiske respons. Denne er formentlig, og ifølge 

Ramsay og Rostain(49), især påvirket ved en psykisk lidelse som ADHD og vil influere på måden, 

hvorpå man håndterer overgangen fra ungdoms- og til voksenlivet, og det voksenliv man 

efterfølgende lever.  
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Problemstillinger i børne- og ungdomslivet, som kvinderne i dette studie beskriver, og de samtidige 

mange svære ting i hverdagen, der er forbundet med livet med ADHD, kan formentlig influere 

negativt på den overgangsproces, som kvinderne gennemgår. Spørgsmålet er, om kvinder med 

ADHD set i lyset af Meleis’ og Chick’s teori(50) i højere grad risikerer ringe health outcome i 

voksenlivet, fordi deres psykiske respons på problemstillinger er påvirket af deres ADHD. 

 

8.1.2 Hovedområde 2: Påvirkende elementer når man har en psykiatrisk lidelse. 

Hovedområdet viser, at unge kvinder med ADHD bruger megen tankevirksomhed og formentlig 

oplever flere problematikker end andre kvinder i forhold til væsentlige faktorer i livet som:  

Parforhold, familie, uddannelse, medicin og sociale relationer. ADHD-diagnosen har stor 

indflydelse på disse faktorer, der synes for kvinderne at være essentielle for at leve et normalt 

voksenliv. Eksempelvis har kvinderne på deres uddannelser tilegnet sig særlige hensyn i form af 

blandt andet nedsat timetal og derved mulighed for forlængelse af studietid. Derudover er 

underviserne opmærksomme i forhold til ekstra behov for ro i forhold til koncentrationsbesvær. 

Fundene knyttet til hovedområde 2 centrerer sig således om faktorer, som kvinder i alderen 18-21 år 

med ADHD tænker som værende en vigtig del af livet. Desuden omfatter hovedområderne faktorer, 

der på en og samme vis er påvirket af ADHD, og som kvinderne også oplever, påvirker deres liv 

med ADHD. 

”der kom jeg så på en medielinie hvor jeg fik øjnene op for det der med, det er bare skide 

fedt og sidde og lave noget alle andre skal bruge til noget og som berører rigtig rigtig 

mange mennesker(…)sygdomsmæssigt fordi at det påvirker vores liv rigtig rigtig meget og 

det påvirker så også min uddannelse fordi det er en rigtig rigtig rigtig 

koncentrationsuddannelse og det har jeg ikke ret meget af.”(data) 

 

At være i et parforhold er for kvinderne vigtigt, men det afføder som oftest også vanskeligheder på 

forskellige punkter. Eksempelvis kan det være svært at skulle få en hverdag til at fungere som 

partner, og det kan være en udfordring at indlemme en anden i sine vanskeligheder og kræve de 

hensyn, som man har brug for, når man har ADHD.    

”At jeg ikke har skændtes med min kæreste, for lige nu bor vi på 33 kvadratmeter sammen 

med en kat og det giver rigtig mange store skænderier fordi det er rigtig rigtig svært og 

være så tæt sammen” (data) 
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”Så fortalte jeg jo så at jeg havde ADHD og så det har han bare taget så pænt og taget 

med til foredrag og hørt om det og læst bøger om det og prøvet at sætte sig ind i det fordi 

jeg sagde til ham, at du kan ikke skære alle ADHD'er over en kam, altså det kan du ikke” 

(data) 

 

Ramsay og Rostain(49) beskriver, hvordan ADHD, udover at være en sygdom, der kræver 

medikamentel behandling, også påvirker ens liv emotionelt i dagligdagen. Man vil som person med 

diagnosen ADHD opleve et komplekst sygdomsbillede, hvor ens personlighed tilknyttes de primære 

symptomer på ADHD - som for eksempel impulsivitet og uopmærksomhed. Disse symptomer er 

ikke så invaliderende i sig selv, men som en del af kvinders personlighed resulterer de ofte i 

emotionelle kvaler og livsproblemer. Livsproblemer kan eksempelvis være at få hverdagen til at 

fungere, indgå i parforhold og familiære relationer og passe en uddannelse eller et arbejde. 

Emotionelle kvaler kan eksempelvis være problematiske selvbilleder, humørsvingninger og  besvær 

ved håndtering af følelsesmæssig påvirkning. På mange måder er en kvindes overordnede sociale og 

psykiske funktionsniveau derfor kompromitteret, når hun har diagnosen ADHD. Dette skyldes, at 

de påvirkende elementer i livet såsom sociale relationer, uddannelse, arbejde og endda 

medicinforbrug, samt håndtering af disse blandt andet er afhængig af kvindernes personlighed i 

forhold til deres ADHD-symptomer(ibid.).  

Der eksisterer elementer i voksenlivet som eksempelvis uddannelse, arbejde, parforhold og det at 

stifte familie. Kvinder med ADHD synes på samme måde, som kvinder uden ADHD at disse 

elementer er fundamentale. Kvinder med ADHD er blot væsentlig mere udfordret på disse punkter 

på grund af deres symptomer, og det medfører psykiske nedture og generelle vanskeligheder i 

forhold til at udføre de arbejdsopgaver, der medfølger disse elementer. Denne viden kan i 

sygeplejepraksis bruges i forhold til en forståelse af, hvad der rører sig for voksne kvinder med 

ADHD. Sygeplejersker kan med rette fokusere på, at unge voksne kvinder med ADHD skal støttes i 

forhold til at forstå og håndtere de udfordringer, der følger med en sygdom som ADHD i 

voksenlivet. Således, at risikoen for, at de oplever de nederlag, der potentielt ligger foran dem i 

form af livsproblemer og emotionelle kvaler minimeres.    

 

Medicinen er et vilkår, der følger med ADHD-diagnosen, men er samtidig en væsentlig faktor i 

forhold til at leve et voksenliv med ADHD. Kvinderne i dette studie indikere, at medicin for dem er 
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en vigtig men også problematisk faktor i deres hverdag, som de derfor til tider vælger til og fra, 

ligesom de gør det med andre problematiske ting. 

I: Jeg hører lidt du siger, eller det vil egentlig sige at ADHD det er meget mere end bare 

medicin altså der er også mange andre ting der egentlig skal fungere?  

A: Ja det er der ja, altså du kan ikke tage noget medicin og så kører det bare nej.” (data) 

”Altså hvis medicinen ikke virker så holder jeg op med at tage den og jeg ville ikke tage 

den fordi det havde kun negativ effekt og jeg blev sur og jeg blev irriteret og jeg kunne ikke 

være i rum med nogen som helst uden at blive total sindssyg i hovedet.” (data) 

 

Ramsay og Rostain(ibid.) vil måske opponere imod placeringen af medicin i dette hovedområde 

idet medicin spiller en primær rolle, når man har ADHD. De vil formentlig derfor argumentere for 

den analytiske placering i hovedområdet: At finde sig selv i voksenlivet med en kronisk sygdom som 

ADHD. I virkeligheden viser ovenstående fund dermed, at kvinder måske ikke er helt afklaret med 

det faktum, at de har en diagnose, der overvejende kræver medicinsk behandling. Når medicin for 

kvinderne måske er en variabel faktor, mere end det er en nødvendighed, vil deres personlighed og 

temperament formentlig også differentiere sig fra mennesker med ADHD, der ifølge Ramsay og 

Rostain opfatter medicinen som en nødvendighed(ibid.). Spørgsmålet er, hvad det er, der gør, at 

medicin opleves forskelligt, og hvornår medicin bliver en fast del af én, frem for noget man stræber 

imod at blive fri for, og om det i det hele taget er muligt.  

I det lys er det interessant at inddrage Goksøyr og Nøttestad(18) og deres fund i forhold til 

medicinsk behandling og dens effekt på mennesker med ADHD. De konkluderer, at behandling 

med medicin allerede fra børne- og ungdomsårene og videre ind i voksenlivet bidrager til et øget 

socialt og psykisk velvære hos voksne mennesker med ADHD. Man kan diskutere, om disse fund er 

overførbare i forhold til kvinderne i dette studie. Muligvis er kvindernes opfattelse af medicinsk 

behandling som en variabel mere end en nødvendighed en indikator for, at deres personlighed og 

temperament er influeret anderledes af ADHD’en, end informanterne i Goksøyr et. al.’s studie.  

I så fald har tidspunkt for diagnosticering formentlig stor betydning for, hvordan overgangen fra 

ung til voksen mestres og opleves. Dette giver anledning til tanken om, om kvinder med ADHD 

mangler erkendelse af deres sygdom, hvorved de givetvis bliver dobbelt udfordret, når de skal 

mestrer det at få stillet en diagnose, der overvejende er livslang. 
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8.1.3 Hovedområde 3: At være splittet mellem idealer og realisme. 

I det tredje hovedområde udledt af fundene i analysen; At være splittet mellem idealer og realisme, 

tyder det på, at der hos kvinder med ADHD eksisterer en form for splittelse, når de skal tænke 

fremad. Der ses en opdeling mellem drømme, forventninger og hvad de frygter, der vil ske. 

Drømmene afspejler det, der for kvinderne anses som vigtigt, og som de muligvis via deres eget liv 

har erfaret, at der bør stræbes imod. Eksempelvis drømmes der om et liv med et godt job og ingen 

gæld, samt, at ens børn ikke får konstateret ADHD. Ønsket er derudover et liv, hvor man ikke skal 

have medicin, og man i øvrigt ikke modtager nogen form for støtte. Fundene danner samlet et 

billede af, hvordan kvinder i alderen 18-21 år med ADHD har et idealistisk billede af, hvordan de 

selv drømmer om og også mener fremtidig at leve deres liv. Det fornemmes, at kvinderne kun 

sparsomt formår realistisk at spå om de udfordringer, de formentlig fremtidig vil møde i forhold til 

deres diagnose. I det lys synliggøres det, hvor brændende kvinderne i virkeligheden ønsker og stiler 

i mod et liv, der ikke er influeret af ADHD.  

”Jamen igen at jeg lever en stabil og stille og rolig hverdag uden medicin og uden at mine børn får 

konstateret ADHD” (data) 

 

Forventningerne er, hvad de er helt sikre på vil ske i deres liv, og de affødes formentlig af 

drømmene men med en flig af realisme. Eksempelvis opleves en accept af, at deres børn får 

konstateret ADHD, men dette er acceptabelt, da de med deres egne erfaringer med ADHD selv 

mener at ville være bedre rustet til at tage sig af sådanne børn. De konstaterer også, at de formentlig 

får medicin og på visse punkter har brug for professionel støtte, men der stræbes stadig mod ophør.  

”I: tænker du at det både er medicin og støtten der kunne være rar at komme af med? 

A: Altså det er begge dele, jeg ville gerne stå på egne ben eller hvad man skal sige, på et 

tidspunkt, Jeg vil nok altid gerne have en der er der hvis jeg, altså så jeg kan ringe hvis der 

sker noget altså hvis jeg føler der er noget, men jeg vil gerne som sagt stå på egne ben  

I: Er det mere en drøm end det er et mål? 

A: nej det er et mål” (data) 

 

Slutteligt opstiller kvinderne også skrækscenarier for deres fremtidige liv, og disse formår de i høj 

grad at skubbe til side og finde løsninger for at undgå dem, uden at det virker særligt realistisk. De 

frygter at blive dårlige mødre og koner, og at de ikke kan klare de krav, der stilles til én i 
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voksenlivet, når man har børn, hus og arbejde. Kvinderne forsøger dog at skubbe sådanne tanker 

væk eller konkludere, at det vil de undgå uden at kunne konkretisere dette mere.  

”Jo altså selvfølgelig man går altid med den der med at man ved aldrig hvordan den næste dag den 

er, det der med om man falder ned i sådan et sort hul og man skal komme op igen(…)Ja hvor alt, 

alle tanker de bare roder rundt inde i en og man kan slet ikke, altså sætte dem i kasser som man 

siger, man kan slet ikke finde ud hvad man lige skal tage først” (data) 

 

Den personlighed eller det temperament ADHD’en påfører den enkelte kvinde som et led i det at 

være et menneske med diagnosen ADHD, spiller en rolle i forhold til den mening, hun tillægger 

oplevelser i livet, og den måde hun konstruerer sin personlige identitet. Denne identitet påvirker 

kvindens interaktion med omgivelserne(49). 

Sammenholdt med fund i dette studie kan det tænkes, at kvinder med ADHD har behov for 

yderligere støtte i at forstå deres sygdom og relatere den på realistisk vis til de udfordringer de 

oplever i deres dagligdag.  At kvinderne ikke formår dette på adækvat vis kan formentlig være 

afgørende for den splittelse kvinderne frembyder, mellem virkeligheden og de forventninger, de har 

til fremtiden. 

At ovenstående drømme og frygt forekommer som billede på realisme over for urealisme støttes af 

Per Hove et. al.(1), idet der her beskrives, hvordan kvinder, når de når voksenlivet, foretager vage 

vurderinger af egne ressourcer, og at de i det hele taget har et urealistisk syn på fremtiden(ibid.).  

I følge Ramsay og Rostain(49) er ens identitet og syn på sit liv påvirket af den mening, man 

tillægger oplevelser i livet, og den personlighed man igennem sin ADHD-diagnose. Det kan tænkes, 

at når kvinderne som eksemplificeret ovenfor angiver et noget splittet fremtidsbillede af deres liv, 

så handler det om, at deres personlighed med de primære ADHD-symptomer ikke kobles på 

realistisk vis til de problemstillinger, som kvinderne møder i det daglige liv og i forhold til 

omverden. Dette kan tolkes som værende årsag til den splittelse, der opleves i forhold til de tanker 

om og forventninger til det fremtidige voksenliv. 

 

Det tolkes i dette hovedområde, at kvinderne finder stor tryghed i tilknytningen til sygeplejersker 

med ADHD-viden, og at der eksisterer stor ambivalens i forhold til udsigten til efter alderen 21 år at 

miste den tilknytning, hvilket man frygter, men som sådan også ønsker. 

”Ja men de kunne altså godt være bedre til selv at ringe lige en gang imellem lige og høre 

hvordan det går” 
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”Nej altså det er mere, hvordan går det med medicin og hvordan går det lige med det der, 

det er ikke sådan, jamen hvad synes du om det her (navn) altså sådan, altså hvis jeg sagde 

til psykiateren, jamen det går fint nok jamen så spurgte hun ikke igen altså fint nok for mig 

det 

I: det er måske ikke altid helt godt? 

A: nej så vil jeg hellere have at de spørger, jamen går det nu fint nok og hvad er det der 

går fint nok og det gør de oppe på ADHD-klinikken” 

 

Mike Slade(51) arbejder med recovery
7
 ved psykisk sygdom og beskriver i den forbindelse Coping 

strategier. Coping strategier er kognitive og adfærdsmæssige responser, der positivt eller negativt 

tjener enten til at reducere det split, der bliver imellem virkeligheden med den psykiske sygdom 

man har, og de drømme og ønsker man har i forhold til det ideale selvbillede, eller også mindske 

den trussel, der ligger i splittet i forhold til ens ideale selvbillede(ibid.). At arbejde med positive 

Coping strategier er derfor relevant for sygeplejersker i forhold til kvinder med ADHD, fordi det 

tjener til at opnå erkendelse af egen sygdom og opstille drømme og mål; ud fra de vilkår man har 

med sine symptomer. 

Mennesket anvender sjældent coping strategier ubevidst, men de frembringes ud fra 1) en vurdering 

af situationen i form af krav, forhindringer og muligheder, 2) identificere mulige ressourcer for at 

klare situationen, 3) Anslå konsekvensen af forskellige handlemåder. Coping strategier er altså 

influeret af hvilken relevans mennesket tilskriver en situation. Resultatet kan være, at splittelsen 

mellem virkeligheden og det ideale selvbillede forbliver, hvilket kan have konsekvenser for 

personens motivation, erkendelse, følelser eller hvordan personen fungerer i samvær med andre 

mennesker(ibid.). 

Slade udleder af ovenstående teoretisering fire coping styles, Emotional avoidance, Re-framing, 

Active engagement og Integration(ibid.). 

Det er med Slades udlægning af coping strategierne nærliggende at drage paralleller til fund i dette 

studie. Når kvinderne forsøger og forventer at leve et liv, der i deres beskrivelser er splittede 

mellem idealer og virkelighed, kan der argumenteres for, at kvinderne måske groft skitseret kan 

indplaceres under de to Coping styles’; Re-framing eller Active engagement. Re-framing er 

karakteriseret ved: Try to make sense of the situation in a way that fits with current beliefs og 

                                                 
7
 Recovery handler i denne sammenhæng om at få mennesker med en psykiatrisk diagnose til at engagere sig i sit liv og 

sin sygdom for opnåelse af livskvalitet og håb for en god fremtid frem for ødelæggende tankegang, virkelighedsflugt og 

opgivelse. (51)    
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klinisk betragtes dette som mangel på indsigt. Active Engagement er karakteriseret ved: Try to 

change the world to fit with beliefs og klinisk betragtes dette som mangel på compliance.
8
  

Det kan tænkes, at kvinderne mangler indsigt i, hvad de skal leve med i forhold til ADHD eller 

muligvis er det i virkeligheden compliance over for egen sygdom, de mangler(ibid.). Man kan 

argumentere for, at når kvinderne opstiller forventninger, der ikke svarer til virkeligheden, så 

handler det om, at deres ideale selvbillede ikke er blevet korrigeret, i forhold til det liv de lever med 

ADHD. 

 

Slade argumenterer for, at man i forhold til mennesker med psykiatriske diagnoser arbejder 

recovery-orienteret. Netop for at fremme positive coping strategier. Recovery-orienteret sygepleje 

handler om at støtte mennesker med psykiatriske diagnoser i at tage medicin, modtage behandling 

og andre støtteforanstaltninger som en ressource i deres egen recovery. Dette er en kontinuerlig 

proces gennem livet(ibid.). Udfordringen for sygeplejersker ligger i at tilbyde frem for at pålægge, 

således at personen støttes i at engagere sig i sit eget liv. Denne sygeplejefaglige orientering er 

baseret på en formodning om, at mennesker med psykisk sygdom har kapacitet til at tage ansvar for 

deres eget liv. Den beskrives som en systematisk tildeling af oplærende og støttende interventioner 

af sygeplejersker med det formål at øge patienternes kompetencer og tro på, at de kan tage hånd om 

deres egen sygdom og sundhed. Disse interventioner inkluderer målsætning, problemløsende støtte 

og regelmæssige vurderinger af udvikling og problemstillinger(ibid.). 

 

Kvinderne i dette studie er splittede i forhold til at ønske at stå på egne ben og være fri for medicin, 

samtidig med at de oplever en form for bekymring i forhold til at undvære hjælp og støtte fra 

ADHD-klinikken. Herudover er situationen den, at de ikke mener at kunne undvære medicin under 

deres uddannelsesforløb. Det kan diskuteres, om det handler om, at kvinderne ifølge Ramsay og 

Rostein’s teori(49) ikke formår helt at knytte de problemstillinger, de har, til deres ADHD-

diagnose, eller om der eksisterer en mangel på compliance eller mangel på forståelse som et 

element i en negativ coping strategi ifølge Slade(51). Man kan dog med dette studie fornemme, 

hvordan sygeplejersker fremadrettet, kan målrette plejen og støtten til målgruppen af kvinder med 

ADHD. Dette kan gøres ved at fokusere mere på kvinder med ADHD og deres recovery. Ifølge 

Slade(ibid.) er det interventioner, der foregår over år med erfarne sundhedsprofessionelle. Man kan 

i det lys måske antage, at mangel på tid med den enkelte kvinde med ADHD i ungdomslivet og et 

                                                 
8
 Compliance handler i denne sammenhæng om patientens forståelse for og villighed til at følge anbefalinger i forhold 

til sin diagnose. (51) 
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efterfølgende voksenliv, hvor interventionerne med ADHD-sygeplejersker som udgangspunkt helt 

bortfalder, er et problem. Fordi netop i disse perioder gennemgår kvinderne overgangsperioder i 

form af diagnosticering og overgang til voksenlivet som med en ADHD-diagnose giver 

problematikker. 

 

Fundene tyder på, at kvinder i alderen 18-21 år med ADHD lever et liv lige nu, som er så 

problematisk, og at de til stadighed arbejder med at finde en kasse at være i, som de selv udtrykker 

det. 

”Ja, det er egentlig mig selv, altså hvilken kasse jeg lige hører ned i og så har jeg tit fået at vide, 

jamen man behøves ikke at være i nogen speciel kasse men jeg har det sådan at jeg skal have de der 

faste rammer jeg skal ned i en kasse for at jeg kan fungere” (data) 

 Interessant er det at se på det liv, de lever nu, og hvordan det på nogen områder har stor indflydelse 

på den oplevede negativitet i deres liv. Sammenholdt med, at de i deres tanker fremadrettet ikke 

anser de problemstillinger, de sandsynligvis vil opleve, som værende grund til behov for yderligere 

støtte. 

Litteraturen i dette speciales baggrundsafsnit beskriver voksne kvinder med ADHD som værende 

kvinder, der har lavere grad af selvværd og livskvalitet end andre kvinder, og hvor det er betydeligt 

sværere for kvinder med ADHD at fastholde uddannelse, job, at indgå i parforhold og at være 

mor(8,9,19,21,24). 

Sammenholdes fund i dette studie med ovenstående kan det tolkes, at kvinder med ADHD ikke er 

realistiske om egen formåen i voksenlivet, og at den sygeplejefaglige indsats til denne patientgruppe 

måske skal målrettes yderligere i forhold til, at kvinderne skal opnå større grad af indsigt i og viden 

om deres sygdom. Dette for at undgå oplevelser af braste drømme og mål, således at kvindernes 

psykiske velvære og eget selvbillede forringes i voksenlivet. 

 

 

8.2 DISKUSSION AF METODE 

8.2.1 Interview 

Til vurdering af styrker og svagheder ved interviewet som kvalitativ forskningsmetode i dette 

speciale tages primært udgangspunkt i Kvale(35,52), da han opstiller kvalitetskriterier ved 

kvalitative forskningsinterviews. Begrebet validitet vil blive vægtet. 
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Dette speciales validitet i forhold til tematisering(ibid.) vurderes sikret, idet det teoretiske 

fundament, der danner baggrund for undersøgelsens forskningsspørgsmål, er grundigt beskrevet; og 

logikken i de slutninger, der er draget fra teori til forskningsspørgsmål, er søgt ved transparente 

beskrivelser. 

Dernæst er det beskrevet og vurderet, at kvalitative semistrukturerede interviews med efterfølgende 

induktiv indholdsanalyse er hensigtsmæssige designs og metoder til besvarelse af specialets 

problemstilling om kvinder i alderen 18-21 år og deres tanker om og oplevelse af at leve et 

voksenliv med ADHD. Etiske overvejelser er inddraget i designet, og informanterne er søgt sikret 

bedst muligt mod skadelige konsekvenser af deres deltagelse. Her skal nævnes undersøgelsens 

anmeldelse og godkendelse ved datatilsynet, informanternes forsikring om anonymitet, og at de til 

enhver tid kunne trække sig som deltagere, samt det etablerede samarbejde med ADHD-klinikken i 

forhold til professionel støtte til informanterne ved behov. Samlet bidrager ovenstående til 

validering af specialets design(ibid.). 

I forhold til validering af selve interviewenes udførelse, kan det anses som en svaghed ved denne 

undersøgelse, at jeg som interviewer er uerfaren og måske ikke formåede at forfølge interessante 

emner, som informanterne bragte på banen. Man kan formode, at med mere erfaring som 

interviewer, så ville interviewene nogle steder være blevet mere præget af korte spørgsmål og lange 

svar som ifølge Kvale(ibid.). er et kvalitetskriterium. Det oplevedes da også, at der ved det andet 

interview faktisk skete en forbedring i forhold til dette, som måske skyldes et mere afslappet 

forhold til rollen som interviewer og større indsigt i, hvordan spørgsmål skal stilles, og pauser skal 

holdes i talestrøm for lange svar.  

I forhold til troværdigheden af informanternes udsagn findes det validt, og det fornemmedes ikke 

problematisk at tøjle det magtforhold, der er i spil under et interview mellem interviewer og 

informant. Ifølge Kvale(ibid.). handler denne stræben efter at tøjle magtbalancen om at skabe trygge 

rammer for informanten, og det kan tænkes, at det, at interviewene foregik i informanternes egne 

hjem, har skabt tryghed for dem. En anden udfordring lå i deres diagnose, hvor symptomer som 

uopmærksomhed og impulsivitet ville kunne have givet ufokuserede interviewudsagn. Til trods for 

dette foregik interviewene strukturerede og samlede, og ingen af informanterne fandt ubehag ved 

deltagelse og faldt fra, hvilket må betegnes som en styrke(53). 

I forhold til sampling blev kun to deltagere inkluderet i dette studie, da det ikke var muligt at opnå 

flere inden for den tidsramme specialet var underlagt og de inklusions- og eksklusionskriterier, der 

var opstillet. Hovedformålet i dette kvalitative studie har været at opnå størst mængde af 
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informationer fra den lille gruppe af informanter(ibid.). Spørgsmålet er, om en eller to informanter 

mere ville have resulteret i et mere nuanceret billede, set i forhold til om for eksempel 

diagnosetidspunkt i livet gør en forskel. Ifølge Kvale(35,52) er få informanter dog nok, hvis målet 

eksempelvis er at forstå verden, som den opleves af bestemte mennesker, som det er tilfældet i dette 

speciale. 

Ifølge Polit og Beck(53). er et godt studie kendetegnet ved at være stringent og transparent. På den 

baggrund valgtes det semistrukturerede forskningsinterview, fordi det baseres på en interviewguide. 

Litteraturgennemgangens empiri dannede baggrund for udledningen af tematikker der førte til 

studiets problemformulering og forskningsspørgsmål. Herefter blev interviewspørgsmålene dannet. 

Validiteten og reliabiliteten er forsøgt sikret gennem en åben og synlig beskrivelse af hele 

arbejdsprocessen, således at læseren kan følge, hvordan interviewene er blevet udført(35,52,53). 

 

8.2.2 Indholdsanalyse  

Indholdsanalyse er en velegnet metode til at analysere fænomener med relevans for sygeplejen. En 

af fordelene ved metoden er, at den kan bruges på forskellige tekstmæssige kilder(38). I denne 

opgave er indholdsanalysen anvendt på data fra to interviews af kvinder med ADHD. 

Et kriterium for undersøgelsens validitet er, at der skal opnås kohærens(40). Kohærens, forstået som 

undersøgelsens interne konsistens, vurderes opnået, fordi problemstilling, valg af data og 

analysestrategi udgør et sammenhængende hele. Validitet af fund vurderes høj, da analysen er gjort 

transperant ved eksplicit beskrivelse af temaer, kategorier, mellemkategorier og 

hovedkategorier.(ibid.) Fund er underbygget med citater fra data. Dette er gjort for at illustrere den 

analytiske procedure, sammenhæng og forståelsen, der opnås(ibid.).  

I følge Graneheim og Lundman(54), er troværdighed et centralt tema, når man diskuterer 

indholdsanalyse som metode. Deres tilgang til indholdsanalyse er med en bagvedliggende antagelse 

om, at virkeligheden kan fortolkes på flere måder, og at den enkelte forskers forståelse er subjektiv. 

På den måde bliver forskerens kvalifikationer, træning og oplevelser vigtige for udfaldet af 

analysen. Kvalitativ indholdsanalyse er en balanceakt. På den en ene side er det umuligt og heller 

ikke ønskeligt, at forskeren ikke tilfører et særligt perspektiv på fænomenet, der undersøges. På den 

anden side skal forskeren lade teksten tale og ikke tilføre den mening, som ikke er der. Graneheim 

og Lundman argumenterer altså for, at indholdsanalyse bør udføres af øvede forskere for at øge 

troværdigheden(ibid.).  
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Denne holdning tilslutter Elo og Kyngäs sig, men samtidig pointerer de, at alt kvalitativ forskning 

kræver kvalifikationer og træning fra forskerens side, og at det altså ikke er et særligt krav for 

indholdsanalyse(38). 

Troværdighed er i denne opgave søgt øget ved gennemgang af analysen trin for trin for 

overdrivelser og fejl. Samtidig er data gennemlæst flere gange og sammenlignet med analysens 

kategorier for at erkende en stadig sammenhæng. Ifølge Brinkmann og Tangaard(40) er dette 

adækvate metoder til troværdighedstjek. En anden måde at øge troværdigheden på er, at være flere 

personer til analysearbejdet. Dette vil øge mulighederne for fortolkning og forståelse af data, give 

en mere fyldig analyse og samtidig får forskerne mulighed for kollegial og følelsesmæssig 

sparring(40,55). På grund af denne opgaves individuelle karakter var dette dog ikke en mulighed, 

hvilket kan anses som en svaghed.  

Et andet vigtigt tema er potentialet for overførbarhed af fund. Overførbarhed af fund skal vurderes i 

forhold til lighederne mellem informanter i denne opgave og andre kvinder med ADHD(53). På den 

baggrund kan det diskuteres, om informanter i dette studie er fyldestgørende nok til en direkte 

overførsel af fund til andre kvinder. I stedet skal fund i denne opgave nærmere opfattes som 

implikation for yderligere forskning på området, idet der rejser sig problemstillinger ud fra 

informanternes perspektiv.  

Slutteligt må man diskutere betydningen af forforståelse. Ifølge Vallgårda og Koch(36) er 

forskerens forforståelse i kvalitativ forskning generelt ikke en fejlkilde. Forforståelsen skal derimod 

ses som en ressource, som forskeren dog skal være sig bevidst. Opmærksomheden på forforståelsen 

skal udtrykke de kritiske refleksioner, som man som forsker altid skal underlægge sit arbejde. Ved 

at se hvad data beretter om, bliver forskerens forståelseshorisont bragt i bevægelse(ibid.). Samlet 

kan man metodisk følge mange anvisninger for bevidstliggørelse af egen forforståelse, men fuld 

indsigt opnår man aldrig, da en del af egen viden er tavs(ibid.). Derfor vil al kvalitativ forskning 

være influeret af den enkelte forskers forforståelse. Således er det muligt, at to forskere når frem til 

to forskellige resultater i undersøgelsen af samme problematik, uden at man kan slutte, at der er 

blevet begået fejl. Forskellige resultater skal i kvalitativ forskning ses som sameksisterende, 

alternative perspektiver, der hver især bidrager med viden om det undersøgte fænomen(ibid.).  

I denne opgave har formålet været at finde kategorier i data ud fra fortolkning, og på den måde har 

bevidstheden om egen forforståelse været til stede. Samtidig er forforståelsen forsøgt sat i spil ved 

valget af den induktive tilgang. Sikring af dette er gennemført ved kontinuerlig sammenligning 

mellem fund og data. 
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Denne opgaves fund er fremanalyseret ved brug af kvalitativ induktiv indholdsanalyse. 

Implikationen af denne metode gør, at der induktivt findes seks hovedkategorier omhandlende 

oplevelsen af og tanker om voksenlivet med ADHD, som er et deduktivt element(38). Havde 

opgaven baseret sig på en ren deduktiv indholdsanalyse, så havde analysen været guidet af en mere 

struktureret proces(43). Den deduktive analysetilgang er baseret på, på forhånd formulerede 

kodekategorier udsprunget af teori. Forskeren bringes i forbindelse med data ved at formulere 

kodekategorierne ud fra teori eller anden forskning til at identificere meningsbærende enheder i 

data(ibid.). 

Man konstruerer således en skabelon til at organisere data inden for de kategorier, som man på 

forhånd har bygget ud fra tidligere forskning eller teori(56).  

Da denne metode er mere fokuseret og tidseffektivt, fordi den koncentrerer sig om udvalgte dele af 

data(ibid.), kan man formode, at man på den måde vil undgå at uddrage perifere meningsbærende 

enheder, der giver anledning til tvivl om inddragelse i forhold til opgavens problemstilling. I denne 

opgave ville det betyde en afgrænsning af data på baggrund af anden forskning inden 

analyseopstart. Dette ville formentlig have defineret, hvor fokus i oplevelsen af og tanker om 

voksenlivet med ADHD skulle lægge. I lyset af, at ønsket har været at opnå indsigt i kvinders egne 

oplevelser af og tanker om voksenlivet med ADHD, når man er kvinde, anses det for en styrke at 

have brugt induktiv indholdsanalyse, idet at man forholder sig åbent til informanternes udsagn 

gennem analysen(38). 

 Fund i denne kvalitative opgave skal ses som ét perspektiv på en problemstilling, og man må 

vurdere dem som gyldige, idet validitet og reliabilitet er sikret gennem valgene af 

dataindsamlingsmetode og analysemetode. 

 

9. KONKLUSION 

 

Via en stringent og transparent dataindsamlings- og analysemetode var det muligt at opnå en 

besvarelse på specialets problemformulering og herunder de opstillede forskningsspørgsmål. 

 

Kvinder i alderen 18-21 år med ADHD forestiller sig et godt voksenliv, som værende et liv uden at 

man får medicin og uden at ens børn får konstateret ADHD. Samtidig er et godt voksenliv ifølge 

kvinderne, et hvor man har en god uddannelse, et godt job, en familie og et hus, og hvor den 

økonomiske situation er stabil. Barrierer i forhold til dette forholder kvinderne sig kun i ringe grad 
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til. Selvom kvinderne er i en livssituation lige nu som syner vanskelig for dem i forhold til deres 

diagnose så opleves det ikke som værende særlig aktuel fremadrettet. Deres oplevelser af livet med 

ADHD på nuværende tidspunkt, kobles ikke på realistisk vis til fremtiden. 

 

Kvinder i alderen 18-21 år med ADHD har følt tiden op til deres diagnosticering som værende 

problematisk. De har følt det svært at få hjælp i forhold til de symptomer, de har, og de mindes ikke 

deres opvækst som noget væsentlig positivt, fordi deres problemer i dagligdagen var store. Da 

kvinderne blev tilknyttet ADHD-klinikken for udredning, hjælp og støtte, oplevedes dette som 

noget meget positivt. Kvinderne fornemmede en anden tilgang til deres sygdom og en anden viden 

om hvordan symptomer på ADHD skal tackles. Kvinderne har følt en enorm støtte i ADHD-

klinikken, og det har blandt andet medført hjælp til medicinjustering, hjælp til problemtackling i 

hverdagen og viden om, at der altid er nogen i baggrunden, der står klar til at hjælpe. Det fremgår 

tydeligt, at tilknytningen til ADHD-kyndige sygeplejersker på ADHD-klinikken har stor positiv 

indvirkning på kvindernes liv, og eksempelvis er ændring i tidsinterval mellem konsultationer, nok 

til, at tingene kører skævt for kvinderne.   

 

Fremadrettet fornemmes en diskrepans mellem kvindernes afhængighed af ADHD-klinikken på 

nuværende og deres tro på, at de ikke har et så stort behov for hjælp og støtte fremadrettet. De 

angiver dog, at de ville kunne finde tryghed i at vide, at der stadig er sygeplejersker til at hjælpe og 

støtte dem ved eventuelt behov fremadrettet. Men deres overordnede drømme og forventninger til 

fremtiden er, at de er uafhængige af sygeplejersker, og at de ikke har behov for medicin for deres 

sygdom.  

 

I forhold til problemformuleringen: ”Hvordan oplever kvinder i alderen 18-21 år, at leve et 

voksenliv med sygdommen ADHD, hvilke tanker gør de sig om livet fremadrettet, og hvordan kan 

sygeplejersker målrette den sygeplejefaglige indsats til denne patientgruppe?” 

Kan det konkluderes at den er besvaret: 

Kvinder med ADHD i alderen 18-21 år oplever et liv der er signifikant besværet af deres diagnose. 

De arbejder med dem selv hver dag for at få hverdagen til at fungerer. De tillægger sig både 

positive og negative strategier for at mestre deres sygdom. Sideløbende med denne 

sygdomsorienterede hverdag forsøger de i vid udstrækning at leve et så normalt liv som muligt, og 

med dette skal forstås et liv, som hvis de ikke havde diagnosen ADHD. Deres tanker om livet 
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fremadrettet er ligeledes meget orienteret mod et liv, som hvis ikke de havde ADHD, og man 

fornemmer en enten mangel på indsigt i egen sygdom, eller også en mangel på forståelse for at 

koble sygdommen til de problemer, man oplever i dagligdagen. 

Den sygeplejefaglige indsats til målgruppen af kvinder med ADHD i alderen 18-21 år ligger måske 

i at forberede dem på det voksenliv de vil møde med diagnosen ADHD. Samtidig kan man 

argumentere for, at kvinderne i højere grad skal opnå indsigt i og forståelse for egen sygdom, så de 

forventninger, de har til livet, afspejler dette. Dette kunne være en del af den sygeplejefaglige 

indsats. Derudover må fund anses som et perspektiv på, at kvinder med ADHD i voksenlivet 

formentlig stadig har behov for sygeplejeprofessionel hjælp, hvis deres liv, med de drømme og 

forhåbninger de har, skal kunne realiseres.          

 

10. PERSPEKTIVERING 

Fund i dette speciale sammenholdt med mere forskning på området ville formentlig kunne målrette 

den sygeplejefaglige indsats til patientgruppen af kvinder med ADHD. Disse antagelser støttes i 

Roberta Waite’s artikel(8) Hun beskriver i forhold til kvinder med diagnosen ADHD, at deres 

følelse af håb, aktivitet, udvikling, orientering og deres tilfredshed i forhold til socialt netværk i høj 

grad kan påvirkes. Dette skal gøres ved at tilbyde kvinden viden og strategier, der kan hjælpe hende 

i udviklingen med sin nye diagnose, således at livet stadig er meningsfuldt. På den måde vil 

kvinden acceptere sin sygdom. 

Sandelowski og Estabrooks(57,58) redegør for brug af undersøgelsesresultater og beskriver i den 

forbindelse instrumentel udnyttelse, som er konkret overførelse af resultater til praksis. Fund i dette 

studie kan på ingen måde umiddelbart overføres til den samlede patientgruppe af kvinder i alderen 

18-21 år med ADHD, og den kan derfor ikke bruges i praksis. I stedet kan der argumenteres for 

Begrebsmæssig udnyttelse, som er brugen af resultater til at ændre en holdning til specifikke emner 

og oplyse om nye perspektiver. Det kan på basis af litteraturgennemgangen konkluderes, at der 

findes sparsomt litteratur specifikt om kvinder med ADHD og deres oplevelse af eget liv med 

diagnosen ADHD. Dette speciale har derfor først og fremmest implikation for praksis i forhold til 

yderligere undersøgelser og forskning på området, fordi specialet antyder, at der måske eksisterer 

diskrepanser, mellem det voksne kvinder formår, når de lever med en sygdom som ADHD, og det 

de drømmer om og forventer af dem selv i deres liv som voksne. Disse diskrepanser kan formentlig 

få negative konsekvenser for det voksenliv, som kvinder lever med deres sygdom. I forhold til at 

målrette den sygeplejefaglige indsats, giver dette speciale basis for tolkningen, at der er behov for 
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flere undersøgelser i en dansk kontekst. På den måde tjener specialet først og fremmest til at 

frembyde nye perspektiver på et relativt uudforsket område, og den kan på den måde danne 

grundlag for yderligere forskning.   

Symbolsk udnyttelse er den sidste af tre udnyttelsesformer Sandelowski og Estabrooks(ibid.) 

beskriver: Den er karakteriseret som; brug af resultater til at legitimere nye perspektiver. I den 

henseende kan fund i dette studie medvirke til nye perspektiver på voksne kvinder med ADHD.  

Fundene indikerer, at målgruppen formentlig kan have behov for mere sygeplejefaglig hjælp og 

støtte i voksenlivet, end sundhedssystemet på nuværende tidspunkt som udgangspunkt tilbyder. Det 

er anskueliggjort, at kvinder nok møder voksenlivet med forventninger og håb, der fra 

sygeplejeprofessionel side skal støttes op om, for at disse skal, kunne realiseres Flere undersøgelser 

omkring disse perspektiver er påkrævet. Dette studie rejser også nye spørgsmål i forhold til 

eksempelvis om tidspunkt for diagnosticering har indflydelse på, hvordan kvinder oplever at leve et 

voksenliv og tænker om samme.    
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Bilag 1 Introbrev til deltagere 

Til deltagere i interviews 
 
Kære deltager 
 
Mit navn er Ditte Hammerum, jeg er uddannet sygeplejerske og skriver aktuelt afsluttende 
kandidatspeciale på den sygeplejefaglige kandidatuddannelse, Institut for Folkesundhed, 
Sektion for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet. 
 
Jeg henvender mig til dig med henblik på om du som ung kvinde og diagnosticeret med 
ADHD har lyst til at deltage i et interview. 
 
Med specialet vil jeg undersøge, hvilke tanker unge kvinder i alderen 18-21 år gør sig i 
forhold til at skulle leve et voksenliv med ADHD. 
 
Specialets formål er således at undersøge hvilke faktorer der gør sig gældende i kvinder 
med ADHD og deres liv og på hvilken måde sygeplejersker bedst kan støtte dem i plejen 
og behandlingen. 
 
Specialets resultater kan bidrage til øget forståelse for, og indsigt i, hvordan en 
sygeplejefaglig indsats ud fra unge kvinders perspektiv kan medvirke til at styrke en 
vellykket overgang fra børne-ungdomslivet til et voksenliv med ADHD. 
 
Det har således betydning for specialets resultater at unge kvinder med ADHD bidrager 
med viden gennem interviews. Du vil på den måde kunne bidrage til at sygeplejersker 
fremadrettet kan styrke indsatsen over for kvinder med ADHD i forhold til ønsker og 
forventninger. 
 
For at indgå i undersøgelsen skal du være fyldt 18 år og have fået stillet diagnosen ADHD 
og du må ikke have andre psykiatriske diagnoser. 
 
Interviewene vil foregå et sted efter dit valg. Interviewet er ca. 1-1½ times varighed. 
 
Informationerne bliver anonymiseret i forhold til gældende lovgivning, og deltagerne kan til 
enhver tid trække sig ud af projektet. 
 
Jeg håber meget, at du har interesse i og lyst til at bidrage til undersøgelsen. 
 
Vedlagt er en projektbeskrivelse og en invitation og samtykkeerklæring.  
 
 
Med Venlig Hilsen 
 
Ditte Hammerum 
Mail: ditte.hammerum@studcur.au.dk 
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Bilag 2 Introbrev til ledelse 

Til ………………………………… 
 
Att. ………………………………. 
Cc: ……………………………… 
Cc. ……………………………….. 
 
Mit navn er Ditte Hammerum, jeg er uddannet sygeplejerske og skriver aktuelt afsluttende 
kandidatspeciale på den sygeplejefaglige kandidatuddannelse, Institut for Folkesundhed, 
Sektion for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet. 
 
Jeg henvender mig til jer med henblik på om 2-3 unge kvinder diagnosticeret med ADHD 
fra ADHD-klinikken kan deltage i et interview. 
 
Med mit speciale undersøger jeg, hvilke tanker unge kvinder i alderen 18-21 år gør sig i 
forhold til at skulle leve et voksenliv med ADHD. 
 
Specialets formål er således at undersøge hvilke tanker, unge kvinder med ADHD gør sig i 
forhold til deres liv og på hvilken måde sygeplejersker bedst kan støtte dem i plejen og 
behandlingen i overgangen til et voksenliv med ADHD. 
 
Specialets resultater kan bidrage til øget forståelse for, og indsigt i, hvad der ud fra unge 
kvinders perspektiv kan medvirke til at styrke en vellykket sygeplejefaglig indsats. 
 
Det har således betydning for specialets formål at unge kvinder med ADHD bidrager med 
viden gennem interviews. 
 
Kvinderne der deltager vil på den måde bidrage til at sygeplejersker fremadrettet kan 
styrke indsatsen over for kvinder med ADHD i forhold til ønsker og forventninger. 
 
Jeg vil derfor bede om lov til at interviewe 2-3 patienter. Inklusionskriteriet er, at kvinderne 
er 18+ år og har fået stillet diagnosen ADHD. Eksklusionskriteriet er, at de har andre 
psykiatriske diagnoser. 
 
Interviewene vil foregå et sted efter patienternes ønske. Interviewet er ca. 1-1½ times 
varighed. 
 
Informationerne fra patienterne bliver anonymiseret i forhold til gældende lovgivning, og 
deltagerne kan til enhver tid trække sig ud af projektet, hvilket de også informeres om. 
 
Jeg håber, at I har interesse i at bidrage til undersøgelsen.  
 
Vedlagt er projektbeskrivelse. 
Med Venlig Hilsen 
Ditte Hammerum 
Mail: ditte.hammerum@studcur.au.dk 

mailto:ditte.hammerum@studcur.au.dk
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Bilag 3 Projektpræsentation 

Projektpræsentation: 
 
Oplevelsen af at leve et voksenliv med ADHD når man er kvinde. 
 
Et interviewstudie af kvinders overvejelser og oplevelser i forhold til at skulle 
leve et voksenliv med ADHD. 
 
Jeg hedder Ditte Hammerum og er kandidatstuderende på kandidatuddannelsen i 
sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet. Jeg har i mit afsluttende kandidatspeciale 
fokus på voksne kvinders overvejelser og oplevelser af voksenlivet med den psykiske 
sygdom ADHD 
 
Formålet er at undersøge problemstillinger i forhold til forventninger til et fremtidigt 
voksenliv med en psykisk sygdom som ADHD – set ud fra kvinders perspektiv. Herunder 
det daglige liv, opfattelsen af sig selv samt mødet med sundhedssystemet i forhold til pleje 
og behandling. 
 
Udenlandske studier viser, at kvinder med ADHD har flere vanskeligheder i livet end 
kvinder uden ADHD, og at kvinders vanskeligheder i de sene teenageår og i voksenlivet 
ændres. Dette kan skyldes det øgede ansvar, der pålægges den enkelte kvinde i forhold til 
f.eks. uddannelse, arbejde, selvstændighed og kærligheds- og familieliv i denne periode af 
livet. Samtidig viser studier at der kan være kønsforskelle i forhold til ovenstående 
problemstillinger. 
Med kandidatspecialet undersøges ovenstående problemstillinger i en dansk kontekst. 
Jeg vil derfor gerne invitere kvinder i alderen 18-21 år, der lever med ADHD til at deltage i 
dette speciale, som vil strække sig henover foråret 2012.  
 
Kvinderne, der deltager vil på den måde bidrage til at sygeplejersker fremadrettet kan 
styrke indsatsen over for kvinder med ADHD i forhold til ønsker og forventninger. 
Kandidatspecialet indebærer interviews af 2-3 kvinder, på et nærmere aftalt tidspunkt og 
sted. Interviewene vil være af en ca. 1-1½ times varighed og vil blive lydoptaget. 
Interviewene transskriberes efterfølgende, og deltagerne vil efter ønske få adgang til at 
læse og kommentere egne udsagn. Analysen af udsagnene vil handle om at finde 
gennemgående temaer i de forskellige interviews. 
 
Det pointeres, at det er helt frivilligt at deltage og deltageren altid kan trække sit tilsagn om 
deltagelse tilbage. Udsagn vil blive behandlet anonymt. Jeg må ikke gengive samtaler så 
andre kan genkende deltagerne. Projektet er anmeldt til datatilsynet og jeg er således 
pålagt deres regler for omgang med datamateriale.  
Studiet vil blive sammenfattet i et færdigt speciale, som gerne må læses. 

 
Mange Venlige Hilsner 
Ditte Hammerum 
E-mail: ditte.hammerum@studcur.au.dk     
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Bilag 4 Samtykkeerklæring 
 
Invitation til deltagelse i en interviewundersøgelse til udarbejdelse af et 
sygeplejevidenskabeligt kandidatspeciale 
 
 
Specialetitel: Kvinders oplevelse af og forventninger til voksenlivet med ADHD.  
 
Dette kandidatspeciale har til formål at undersøge og belyse kvinders oplevelse af og 
forventninger til at leve med sygdommen ADHD. 
Målet med specialet er således at kunne beskrive kvinders oplevelser af og forventninger 
til livet med en psykiatrisk diagnose som ADHD, herunder det daglige liv, opfattelsen af sig 
selv samt mødet med sundhedssystemet i forhold til pleje og behandling. 
 
Kvinderne der deltager vil på den måde bidrage til at sygeplejersker fremadrettet kan 
styrke indsatsen over for kvinder med ADHD i forhold til disses ønsker og forventninger. 
 
Interviewet, der bliver lydoptaget, transskriberes og behandles fortroligt, vil finde sted på et 
nærmere aftalt tidspunkt og sted senest medio marts. Jeg håber meget på din indvilligelse 
i at deltage og vil meget gerne modtage dit svar senest 8.marts. 
 
Du skal blot underskrive denne samtykkeerklæring, hvis du ønsker at deltage og sende 
den i vedlagte frankerede svarkuvert. Jeg beder i den forbindelse om dit tlf. nummer og 
email så jeg kan kontakte dig. Begge disse ting behandles selvfølgelig også fortroligt. 
 
Jeg vil herefter kontakte dig med henblik på at aftale tid for interviewet der tager ca. 1-1½ 
time og vil foregå når du ønsker det. Det skal understreges, at det er frivilligt at deltage og 
du kan når som helst trække dig fra undersøgelsen, og interviewet vil så blive slettet.  
 
Mange Venlige Hilsner 
Ditte Hammerum 
 

Erklæring fra deltager: 
 
Jeg har læst projektpræsentationen om kandidatspecialet. Jeg ved nok om formålet, 
metoderne fordele og ulemper til at sige ja til at deltage. Jeg er informeret om at det er 
frivilligt at deltage og at jeg når som helst og uden begrundelse kan trække mit samtykke 
tilbage og udtræde af undersøgelsen og mine informationer vil blive slettet. 
Jeg har desuden mulighed for efterfølgende at læse det transskriberede interview, som jeg 
har bidraget med og har ret til at vælge at uddrag skal slettes. 
 
Jeg indvilliger i at deltage i interviewet og har modtaget en kopi af den skriftlige 
projektpræsentation til eget brug. 
 
 
Navn:                                         Alder:            Telefonnummer:   
 
Dato/underskrift:                                                                         E-mail:            
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Bilag 5 Datatilsynsgodkendelse 
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Bilag 6 Interviewguide 

Interviewguide 

 

Tak fordi du vil deltage i dette interview!  

 

Præsentation af mig selv:  

Jeg hedder Ditte  

Er uddannet sygeplejerske   

Læser Cand.cur. på Aarhus Universitet og er i gang med at skrive mit speciale  

 

Først vil jeg fortælle dig om hvad det her interview går ud på, og hvordan det vil foregå, så du ved 

hvad du kan forvente.  

Formålet med specialet er, at undersøge hvilke tanker og oplevelser den voksne kvinde med ADHD 

har i forhold til at skulle leve et voksenliv med denne sygdom, samt finde frem til hvad der er 

betydningsfuldt for kvinden i forhold til at forbedre den sygeplejefaglige indsats over for denne 

patientgruppe.  

 

Informationer til informanten:  

- Informere om at dit svar bliver anonymt, og kun bliver brugt i mit speciale  

- Interviewet vil blive optaget på en diktafon og derefter transskriberet (oplysningerne vil herefter 

blive slettet)  

- Underskrive en samtykkeerklæring  

- Jeg har tavshedspligt som interviewer  

- Interviewet vil tage ca.1 – 1½ time  

 

Problemformulering: 

 

Hvilke overvejelser gør kvinder i alderen 18-21 år sig i forhold til at skulle leve et voksenliv med 

sygdommen ADHD, og hvordan kan sygeplejersker målrette og forbedre den sygeplejefaglige 

indsats til denne patientgruppe? 

 

I interviewets begyndelse: 

 

1. Hvis du først lige vil prøve at fortælle lidt om dig selv. Din alder, og livssituation lige nu 

eksempelvis? Hvem bor du med, har du kæreste, hvad laver du til hverdag, skole etc? 

Familie, søskende? 

2. Vil du prøve at fortælle om en almindelig dag for dig? 

3. Hvad gør din dag god? 

4. Hvad gør din dag dårlig? 

5. Du har jo diagnosen ADHD - Hvad er ADHD for dig? 

6. Hvordan vil du beskrive dig selv? Eksempelvis med 3 ord der passer bedst på dig? 
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Forskningsspørgsmål 1 

Hvordan forestiller unge kvinder med ADHD sig et godt voksenliv og hvilke barrierer oplever de 

i forhold til dette? 

Interviewspørgsmål 

7. Vil du prøve at fortælle om en person du kender hvis liv du godt kunne tænke dig?  

- Hvad indeholder hans eller hendes tilværelse? 

8. Hvis du så skulle fortælle om en person, hvis liv du ikke gad, hvem kunne det være? 

- Hvad indeholder det liv? 

9. Hvad tror du gør at du synes sådan om de personer du nævner og deres liv? 

10. Hvis du skal beskrive et godt normalt voksenliv – hvad indeholder det så – hvad handler det 

om? 

11. Hvad tænker du kan være med til at gøre at tilværelsen eller livet bliver dårligt? 

12. Tror du at de mennesker du møder på din vej kan få indflydelse på hvordan du oplever dit 

liv med ADHD – hvis ja hvordan? 

13. Kan du fortælle om en rigtig god oplevelse du har haft i forhold til at du lider af ADHD 

14. Kan du så fortælle om en situation der gjorde dig rigtig ked af det i forhold til at have 

ADHD? 

 

Forskningsspørgsmål 2 

Hvilken oplevelse har unge kvinder med ADHD af mødet med sundhedssystemet og hvordan 

indvirker denne tilknytning på de unge kvinders liv? 

 

Interviewspørgsmål 

15. Vil du prøve at fortælle om dengang du fik din diagnose? Hvordan foregik det? Hvor 

gammel var du? 

16. Hvis du skal fortælle om en god oplevelse du har haft i forbindelse med mødet med 

sundhedssystemet – hvad er det så? 

17. Hvis du så skal finde en dårlig oplevelse du har haft med sundhedssystemet hvad er det så? 

18. Hvordan har din tilknytning til ADHD-klinikken været efter du har fået diagnosen? Hvad 

tænker du om den behandling du har fået siden du fik din diagnose? 

19. Har det indflydelse på din dagligdag – den behandling du får? Medicin eksempelvis? Eller 

aftaler med sygeplejerske? 
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20. Er der noget du tænker at du ikke ville kunne undvære i forhold til at have et godt liv med 

ADHD? 

 

Forskningsspørgsmål 3 

Hvordan tænker unge kvinder med ADHD at sundhedsprofessionelle ville kunne hjælpe dem i det 

daglige liv som voksen?  

 

Interviewspørgsmål 

21. Hvordan tror du dit liv bliver fremadrettet?  

- Har det at du lider af ADHD indflydelse på det? 

22. Hvilke håb og drømme har du for dit liv som voksen? 

23. Tænker du at hjælp på visse punkter ville kunne gøre tilværelsen lettere for dig som voksen? 

– hvis ja så hvilken hjælp og hvordan vil den kunne hjælpe dig? 

24. Er der noget du ”frygter” at du vil komme til at opleve fremadrettet? 

25. Hvis du skulle komme med en løsning i forhold til at undgå at opleve det du frygter hvad 

kunne det så være? 

 

Afrunding 

 

26. Er der ellers noget du gerne vil tilføje eller uddybe eller forklare? 
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Bilag 7 Søgeprotokol 

Søgeprotokol: 

 

I kortlægningen af den eksisterende viden på området omkring kvinder og ADHD blev der foretaget 

en struktureret litteratursøgning i udvalgte, relevante sundhedsvidenskabelige databaser. 

Der blev søgt i baserne Pubmed, Cinahl, Embase og PsykInfo. 

Valget af PubMed skyldes at det er en stor anerkendt database indeholdende ca. 95 % af den 

medicinske og sygeplejefaglige forskning. Alle dens artikler er videnskabelige og peer-reviewed. 

(59) 

I Cinahl er ca. 65 % omhandlende sygepleje og er i højere grad rettet mod sygeplejevidenskabelige 

tidsskrifter end Pubmed. (ibid.) 

Databasen PsykInfo indeholder internationale referencer med fokus på psykologi og psykologiske 

aspekter indenfor bl.a. sygeplejevidenskab. Basen dækker perioden fra 1887 og frem og hvert år 

kommer der over 50.000 nye referencer til. (ibid.) Embase er som PubMed også en medicinsk og 

sygeplejefaglig forskningsdatabase. Den regnes som et vigtigt supplement til PubMed selvom 

overlappet er stort.(60) 

Samlet anses de 4 baser for at kunne afdække størstedelen af den eksisterende litteratur på området 

omkring kvinder og ADHD. 

Resultatet af søgningen indgår som en del af specialets empiriske baggrund og der vil derfor blive 

dannet forskningsspørgsmål ud fra denne empiri i forhold til at nå til en besvarelse af 

problemformuleringen. 

En forskningsbibliotekar assisterede under litteratursøgningen, for at sikre et tilstrækkeligt 

dækkende resultat  

Der opstilledes to søgeblokke med engelske søgeord udsprunget af problemformuleringen. 

 

1. Blok: ADHD eller ’attention deficit hyperactivity disorder’ som indekseret emneord 

2. Blok: Quality of Life OR Attitude to Health OR Adaptation, Psychological OR Social Adjustment 

OR Activities of Daily Living OR Family OR Psychology, Social OR interpersonal Relations, som 

indekserede emneord. 

 

I PubMed anvendte jeg Mesh I forhold til søgeordene. I Cinahl søges efter Cinahl headings i 

Advanced search. I Proquest, som indeholder PsykInfo databasen anvendtes også ‘advanced search’ 
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og i Embase anvendtes også Mesh termer, og hvis det eksakte ord ikke eksisterede fandtes i stedet 

tilsvarende Mesh-termer via thesaurus. 

En kombination af disse to blokke med de boolske operatorer OR og AND, blev efterfølgende søgt 

således:  

                          Blok 1       Blok 2 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

               AND 

 

 

Limitfunktionen anvendtes i forhold til ’young adult’ og ’female’ for at sikre at artiklerne omfattede 

disse grupper. 

Slutteligt blev en mere usystematisk søgning gennemført hvor jeg lod mig inspirere af artiklers 

emneord og citeringer. (4) 

 

Inklusionskriterier:  

- skal omhandle aspekter af at være voksen (18+) og have sygdommen ADHD 

- skal være kvalitative undersøgelser fra år 2005 og frem   

- skal være nordisk og engelsksprogede artikler 

Eksklusionskriterier: 

- artikler der kun omhandler pårørendeperspektiv 

- artikler der kun omhandler forældreperspektivet til børn med ADHD 

- artikler der omhandler børn med ADHD 

- artikler der omhandler personer med andre diagnoser ud over ADHD 

ADHD 

OR 

‘attention deficit 

hyperactivity disorder’ 

Quality of Life 

OR 

Attitude to Health 

OR 

Adaptation, 

Psychological 

OR 

Social Adjustment 

OR 

Activities of Daily 

Living 

OR 

Family 
OR 

Psychology, Social 

OR 

Interpersonal Relations 
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- kvantitative undersøgelser i forhold til diagnosticeringsredskaber og medikamentel 

behandling af ADHD 

 

På baggrund af de strukturerede søgninger fordelte hits sig således: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt referencer frasorteret ved nærmere 

gennemsyn på baggrund af 

eksklusionskriterier: 67 referencer  

I alt referencer kvalificeret for nærmere 
gennemsyn 

Pubmed:12 

Cinahl: 28 
Embase:36 

PsykInfo:12  

I alt referencer ekskluderet: 
  referencer i det de var underlagt 

ovenstående eksklusionskriterier 

431 

I alt referencer fundet ved systematisk 
databasesøgninger 

Pubmed: 81 

Cinahl: 99 
Embase: 244 

PsykInfo: 95 

I alt referencer fundet anvendelige til opgavens 
litteraturgennemgang: 

21 referencer   
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Bilag 8 Temaer 

TEMAER 
Bor med kæreste  
 
Går på gymnasiet 
med studieretning 
matematik, fysik og 
kemi 
 
Ønsker at komme 
ind på 
medicinstudiet 
 
To små søstre og 
en storebror 
 
Familien bor i 
samme by 
 
Dagligdagen 
starter klokken 7 
 
Hyperaktivitet 
medfører løb og 
hoppen i seng fra 
morgenstund 
 
Ter sig tosset for at 
få uroen ud af 
kroppen 
 
Medicin tages om 
morgen 
 
Medicin tager 
noget af uro men 
ikke det hele 
 
Motion og 
bevægelse tager 
den sidste uro 
 
Går i skole  
 
Lufter hunde og 
går i motionscenter 
 
Motion afhjælper 
energioverskud om 
aftenen  
 
Medicin er ude a 
kroppen omkring 
15-16 tiden 
 
Strategier som 
træning hver dag 
nødvendigt 
 
Behov for luft 
 
Måltider og 
spisning tager tid 
om aftenen på 
grund af høj 
forbrænding  
 
Medicin gør at man 
ikke er så sulten 
om dagen  

Bliver vred på sig 
selv 
 
Svært at finde 
pæne ord om sig 
selv 
 
Energisk 
 
Tillidsfuld 
 
Når man har 
dårlige dage 
overskygger de, de 
gode og står 
klarest i erindring 
 
Et godt liv er 
lillesøsters på 6 år  
 
Ville gerne have 
lillesøsters træk 
som er rene og 
fordomsfrie 
 
Misunder faste 
rammer og god 
opvækst uden de 
turbulente ting som 
man selv har 
oplevet 
 
Lillesøster giver 
indre ro 
 
Lillesøster er ”et 
sikkert sted”  
 
Ville gerne have 
været sin 
lillesøster 
 
ADHD har gjort 
opvækst ustabil 
 
Har som barn 
oplevet 
forældrenes 
skilsmisse 
 
Lillesøster knokler 
ikke med at skulle 
sidde stille 
 
Lillesøster har ikke 
fået at vide at hun 
snakker for meget 
og skaber uro i 
klassen 
 
Et liv man ikke gad 
leve, er Amalies 
(Amalies verden) 
Amalies liv er alt 
for flyvsk 
 
Hverdagen skal 
kunne puttes i 

14 år da diagnosen 
blev stillet 
 
Troede ikke på det 
først og søgte 
ADHD-klinik for ny 
udredning 
 
Diagnose klar, 
også på grund af 
fortid som pige der 
legede med 
drenge og klatrede 
i træer 
 
ADHD viste sig 
først ved at man 
lukkede sig inde i 
sig selv 
 
Gjorde skade på 
sig selv på grund 
af indre uro man 
ikke kunne komme 
af med 
 
ADHD’er uden 
behandling er som 
en vulkan i 
konstant udbrud 
 
Har på en måde 
altid vidst at der 
var noget galt med 
en 
Skar i sig selv for 
at vise andre at de 
havde såret en 
 
Kunne ikke sætte 
ord på følelser 
 
Kunne ikke gøre 
noget ved uroen 
 
ADHD-klinik som 
at komme hjem og 
en god oplevelse i 
sundhedssystemet 
 
Man bliver ikke set 
på med lægebriller 
på ADHD-klinik 
 
Den samme 
person man møder 
på ADHD-klinik 
 
ADHD-klinik giver 
råd og vejledning 
uden barrierer 
imellem 
 
Psykiatrisk 
skadestue har 
været en dårlig 
oplevelse hvor 
man har følt ikke at 

Det er svært at 
skulle opsøge 
hjælp selv fordi 
ens erfaringer med 
det psykiatriske 
system er så 
negative og man 
har gået forgæves 
mange steder 
 
Familie har også 
været meget 
frustrerede  
 
Vil gerne kunne stå 
på egne ben på et 
tidspunkt og klare 
sig uden medicin 
og hjælp 
 
Splittet af gerne at 
ville stå på egne 
ben og undvære 
ADHD-klinik men 
er også bekymret 
over at skulle 
undvære den 
 
ADHD’er er på den 
ene og på den 
anden side  
 
Det vil være en 
sejr at kunne 
undvære hjælp 
med et nederlag 
hvis man så ikke 
kan  
 
Svært at erkende 
ADHD og at man 
har behov for 
hjælp 
 
Det er svært altid 
at tage imod hjælp 
 
Stille og roligt ved 
at indse sin 
sygdom og få det 
bedste ud af livet 
på trods  
 
Fremtidig kontakt 
til sundhedssystem 
skulle ligne ADHD-
klinikken men skal 
ebbe mere ud og 
med mulighed for 
mere hjælp ved 
behov  
 
Man skal selv have 
teten 
 
Frygter uvisheden 
med ADHD og 
hvornår der 

Mor lever i kaos 
med et hus der 
ligner lort  
 
Ville ikke kunne 
leve med sig selv 
hvis man endte 
ligesom sin mor 
 
Moster er et stort 
idol, vil være 
ligesom hende. 
 
Struktur vigtigt 
 
Kan ikke klare 
ændringer på 
dagen 
 
Familie ved at de 
skal være i god tid 
med for eksempel 
invitationer 
 
Pludselige aftaler 
duer ikke  
 
Måltider der 
udskydes giver 
problemer med 
maven 
 
Alt skal helst køre 
præcist 
 
Er meget drenget 
og pligtopfyldende 
 
Ser altid glad ud 
selvom man ikke 
er det 
 
Kan have perioder 
med følelse af 
sammenbrud 
indeni 
 
Har nogen gange 
lyst til at gøre 
grimme ting ved 
mig selv når jeg 
har det dårligt 
indeni 
 
Dårlige karakterer 
eksempelvis eller 
tab af veninder kan 
give dårlige 
perioder 
 
Det hjælper at 
drikke sig fuld med 
sin bedste veinde 
 
Kan ikke så godt 
drikke på medicin, 
så springer den 
over ved behov for 

En god oplevelse er 
ADHD-klinikken 
 
Man bliver modtaget på 
ens niveau 
 
ADHD-klinikken vil 
høre på en og giver en 
tid 
 
Medicin skal virke med 
det samme ellers gider 
man ikke at tage den  
 
Fordi man fik det dårligt 
af medicin så stoppede 
man og så ville ADHD-
klinikken ikke se en 
 
Efter start på 
uddannelse er der 
behov for medicin og 
nu får man hjælp fra 
ADHD-klinikken igen 
 
Man får mange 
bivirkninger af 
medicinen 
 
Har haft 
vægtsvingninger på 
grund af medicinen 
  
Medicin og stofskifte 
skal begge fungere 
100% for at man kan 
tabe sig og det forstår 
ADHD-klinikken ikke 
helt 
 
En dårlig oplevelse er 
problemet med at få fat 
i de relevante 
mennesker i 
sundhedssystemet 
 
Telefontider og ingen 
mulighed for at lægge 
beskeder og få folk til 
at ringe tilbage et stort 
problem 
 
Det skal være 
nemmere at få fat på 
folk 
 
Man føler sig overset 
og forbigået i systemet  
 
Har ventet i 2 år på en 
støttepersonstildeling 
 
Kom meget på ADHD-
klinikken i starten 
 
For meget 
sygehusstemning over 
ADHD-klinikken  
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Svært at få 
diagnosen ADHD 
på grund af egne 
negative 
forestillinger 
 
ADHD giver 
vanskeligheder 
 
ADHD gør at man 
lærer sig selv at 
kende 
 
Vigtigt med 
Strukturering  
 
Lære at undgå 
situationer der er 
vanskelige 
 
Lære at mestre det 
svære 
 
Selvbevidstheden 
bliver større 
 
Udarbejdet skema 
med ting man skal 
gøre for at tackle 
 
Svært at 
strukturere 
 
Svært at sidde 
stille  
 
Svært at være i 
store forsamlinger 
 
Svært at forholde 
sig til mange  
 
Svært at rumme 
ting 
 
At lukke sig inde i 
sig selv 
 
Svært at have 
veninder 
 
Oplevelse af ikke 
at blive forstået af 
venner  
 
Svært som barn 
ikke at være som 
de andre 
 
Pigeselskab svært 
på grund af intriger 
 
Svært at holde 
aftaler 
 
Hjælpemidler som 
for eksempel 
kalender 
 
Lære ikke at gøre 
alt det man gerne 

kasser ellers bliver 
det for uroligt 
 
Strategier er tillært 
for at gøre livet 
mindre flyvsk 
 
Et godt normalt 
voksenliv er et liv 
uden medicin 
 
Man bliver ked af 
det når tankerne 
falder på at 
chancen for at de 
børn man får, får 
ADHD er stor. 
 
Et godt normalt 
voksenliv med 
ADHD er hvor man 
ikke behøver 
medicin og hvor 
ens børn ikke får 
det 
 
Man bliver aldrig 
ADHD-fri, det 
ligger i en  
 
Målet er at blive fri 
for medicin 
 
Man vil helt ikke 
tænke på det fordi 
realistisk så bliver 
man nok ikke 
medicin fri, men 
man håber det. 
 
Børn er en del af et 
godt voksenliv 
 
Arbejde er en del 
af et godt voksenliv 
 
Vil være læge 
 
En turbulent 
opvækst har 
negativ indflydelse 
på livet 
 
Mennesker man 
møder i livet har 
indflydelse på 
oplevelsen af livet 
med ADHD 
 
Følelse af at der 
står ADHD’er i 
panden på en. 
 
Bilder sig ind at 
andre kan se at 
man har ADHD 
 
Fortalte om sin 
diagnose efter et 
halvt år på 
gymnasiet og 
ingen havde gættet 

kunne få hjælp 
 
Følelse af at løbe 
panden mod en 
mur og ikke få 
hjælp i det 
psykiatriske 
system inden 
diagnose 
 
Mor og far så 
bekymrede at de 
ikke tog telefon når 
man ringede af 
frygt for at høre 
noget dårligt man 
havde lavet ved sig 
selv 
 
Man bliver taget 
under en 
sygeplejerskes 
vinger på ADHD-
klinikken  
 
De vil gerne 
hjælpe en på 
ADHD-klinikken 
 
Mailer med 
sygeplejersker på 
ADHD-klinikken og 
får tid ved behov 
 
De måtte gerne 
ringe lidt mere fra 
ADHD-klinikken 
 
Hørte ikke noget 
fra ADHD-klinikken 
ved skift af 
sygeplejerske og 
styrede så selv 
medicin 
 
Det var en 
forvirrende og 
dårlig periode da 
ADHD-klinikken 
ikke tog kontakt 
 
Vigtigt med 
oplysning og 
kontakt til ADHD-
klinikken for at det 
ikke skal køre 
skævt. 
 
ADHD-klinikken 
har stor betydning i 
dagligdagen 
 
ADHD-klinikken er 
helt anderledes og 
i forhold til 
psykiatere og egen 
læge og der er 
ingen barrierer 
 
ADHD-klinikken 
ved hvordan de 
skal spørge og går 

kommer dårlige 
perioder som 
”sorte huller” 
 
Sorte huller 
kommer ud af det 
blå 
 
Sorte huller er når 
man vågner og er 
helt energi og lyst 
forladt  
 
Sorte huller er 
dårlige dage med 
tankemylder 
 
Frygter at dårlige 
perioder bliver 
længere  
 
Medicinen hjælper 
ikke på de dårlige 
dage  
 
Vigtigt at holde sig 
til de råd man ved 
der hjælper  
 
Man skal 
strukturere alt  
 
Man skal få talt 
med nogen om det 
i stedet for at gå 
med det i 
rygsækken  
 
2 
 
Er 18 år 
 
Bor med kæreste 
som også har 
ADHD, er 20 år og 
smed  
 
Ser familie ved 
besøg eller når 
man skal passe 
brødre 
 
Tanker kredser om 
livet fremadrettet 
 
ADHD påvirker ens 
liv meget 
 
ADHD påvirker 
også uddannelse 
 
Læser til 
webintegrator med 
henblik på at blive 
mediedesigner 
 
Udsigt til 5½ års 
uddannelse endnu   
 
Tøsedrøm om at 
blive frisør eller 
kosmetolog men 

bytur 
 
Kan godt styre 
temperament uden 
medicin 
 
Kan ikke 
koncentrere sig 
uden medicin 
 
Uro i kroppen mest 
til nat 
 
Medicin får en til at 
slappe af hele 
dagen og så til 
aften kommer 
uroen  
 
Ville gerne dyrke 
motion mod uroen 
men er skadet 
 
Venindes liv godt  
 
Veninde har et 
godt job og en god 
familie som støtter 
 
Kammerats liv 
dårligt 
 
Kammerat har 
stofmisbrug, venter 
børn med 2 
forskellige kvinder, 
er på vej i fængsel 
 
Kunne ikke byde 
sig selv ikke at 
have styr på 
uddannelse og 
bolig og sit liv 
inden man får børn 
 
Vigtigt at blive 
støttet og have et 
sted at bo 
 
At have en 
uddannelse så 
man kan få et job 
efter barsen er 
vigtigt. 
 
Mand man får børn 
med skal være der 
for en, eller i hvert 
fald være der for 
børnene. 
 
Ville aldrig byde 
ens barn ikke at 
skulle kende sin far 
uanset om han var 
det største svin 
over for en selv 
 
Et godt normalt liv 
som voksen 
indeholder et lille 
istandsat hus på 

 
ADHD-klinikken gode til 
at lytte og virkelig høre 
hvad man siger 
 
ADHD-klinikken gode til 
at få tingene til at ske  
 
ADHD-klinikken burde 
have flere tider sidst på 
dagen da tider om 
formiddagen 
ødelægger ens 
dagligdag 
 
Det er ikke nemt at gå 
på en uddannelse og få 
fri en hel dag 
 
Skolemæssigt ville man 
ikke kunne undvære 
medicin 
 
Medicinen gør at man 
kan fokuserer og 
koncentrerer sig meget 
bedre  
 
Der sker rigtig meget 
på en uddannelse og 
der er meget uro og der 
hjælper medicinen 
 
Man har særaftale om 
at kunne trække sig i 
undervisningen hvis det 
bliver for meget 
 
Man går ind i sig selv 
og lukker sig totalt inde 
hvis uroen bliver for 
meget 
 
Ens lærer kender en og 
kan se på en hvis det 
bliver for meget hvilket 
er rart 
 
Det er træls at den 
lærer der kender en 
ikke er på hele 
uddannelsen 
 
Man ville ikke kunne 
undvære sine veninder 
som altid vil støtte en 
 
Det aller vigtigste er at 
vide at der er nogen 
der vil være der for en, 
på grund af ens 
sygdom 
 
Fremadrettet bliver livet 
fantastisk 
 
Forventer et liv med et 
lille selvrenoveret hus 
med mand, plads til 2 
børn og dyr. 
 
Forventer en god 
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vil  
 
At være adhd’er og 
gerne ville alt 
 
Hvad man kan og 
ikke kan og 
prioritere 
 
Svært at sortere i 
aftaler 
 
At nå målet på en 
dag er en god dag  
 
At følge en plan på 
en dag er en god 
dag 
 
At mærke efter sig 
selv  
 
Svært at tackle og 
indse at man må 
begrænse sig i 
hverdagen 
 
At komme ud i 
store forsamlinger 
og klare det er 
godt 
 
Evaluere på det 
planlagte, klarede 
man det og kan 
man klare mere? 
 
Man kommer altid 
op af sengen 
 
At komme ud af 
døren og vise 
flaget i skolen er 
en god dag 
 
Det sker at man 
ikke kommer af 
sted fordi der er 
tyvetusinde andre 
ting man hellere vil  
 
Særaftale på 
gymnasium på 
grund af ADHD, 
tager uddannelsen 
over 4 år 
 
En ustruktureret 
dag er en dårlig 
dag 
 
Når man føler at 
det er ADHD’en og 
ikke en selv der 
styrer. For 
eksempel hvis man 
ikke overholder 
aftaler 
 
Man dolker sig selv 
hele dagen hvis 
man ikke er 

det 
 
Det værste er når 
andre bekræfter 
ens egne negative 
forestillinger om 
ADHD  
 
At blive mødt 
positivt har stor 
betydning   
 
Har brug for at 
forklare 
virkeligheden med 
ADHD når folk 
siger negative ting 
 
Føler at folk bliver 
chokerede når 
man fortæller at 
man har ADHD 
 
Medicin hjælper 
meget om dagen 
men virkning 
aftager sidst på 
eftermiddagen 
 
Dejlig oplevelse at 
bliver anerkendt og 
rost for at klare 
skolegang på trods 
af ens 
vanskeligheder. 
 
Måtte droppe ud af 
skole første gang 
fordi det var for 
meget 
 
At starte for fra 
med særlige tiltag 
er en stor hjælp og 
går rigtig godt 
 
Dårlig oplevelse da 
ny kæreste der 
ikke ved besked 
om ADHD i 
forbindelse med 
program i tv ytrer 
at han aldrig skal 
være kæreste med 
en der har ADHD. 
 
Måtte være ærlig 
for kæreste og 
fortælle om sin 
ADHD  
 
Oplevede at 
kæreste ville lære 
om ADHD 
 
Man kan ikke 
skære alle 
ADHD’ere over en 
kam 
 
Kæreste måtte 
sluge det at man 

ikke kun op i 
medicinen 
 
 ADHD som 
sygdom kræver 
mere end 
medicinjustering 
 
Man har behov for 
flere redskaber for 
at leve godt med 
ADHD end blot 
medicin 
 
Det er 
skræmmende at 
tænke på at skulle 
undvære ADHD-
klinikken efter man 
bliver 21 år 
 
Vil gerne vide 
hvem der skal tage 
over efter ADHD-
klinikken  
 
Håber at blive 
tilknyttet noget 
tilsvarende ADHD-
klinikken som 
voksen, da ADHD-
klinikken er trygge 
rammer 
 
Livet fremadrettet 
bliver turbulent 
 
Har ikke fundet sin 
plads i livet endnu 
 
Har brug for at 
finde en kasse at 
høre til i. 
 
Har brug for faste 
rammer for at 
kunne fungere 
 
Har tit fået at vide 
at man ikke 
behøves at være i 
en speciel kasse, 
men nødvendigt 
for at kunne 
fungere 
 
Skal have barn 
inden for 5 år 
 
Tør ikke tænke 
frem fordi det er for 
uoverskueligt, men 
ønsker et barn 
 
Tænker at gøre 
gymnasiet færdig 
og så få et barn. 
Snakket om at 
kæreste går på 
barsel men man 
læser videre selv 
 

fandt i praktik ud af 
at det ikke var 
noget 
 
Vil gerne lave 
noget som andre 
skal bruge og som 
berører mange 
mennesker 
 
Kæreste bedre til 
at styre sin ADHD i 
perioder 
 
Har to brødre på 6 
og 12 år 
 
En almindelig dag 
starter præcis kl 7 
for at ens verden 
ikke skal bryde 
sammen 
 
Dagen går med 
klargøring til skole 
fra morgenstund, 
efter skole hjem og 
fodre kat, lave mad 
kl 17, spise kl 18 
opvask kl 19 og 
afslapning ved tv 
om aftenen 
 
Dagen er med vilje 
meget struktureret 
for at man kan 
overskue det.  
 
Hvis kæresten skal 
lave mad kan han 
godt rykke det en 
halvtime og det 
funker slet ikke 
 
Mave skal have 
mad på faste 
tidspunkter  
 
Får medicin 
morgen og 
eftermiddag 
 
Har haft mange 
problemer med og 
prøvet forskelligt 
medicin 
 
En god dag har 
man ikke 
skændtes med 
kæresten, eller 
man har været 
sammen med sine 
bedste veninder 
 
Skændes med 
kæresten fordi 
man bor på 33m2 
og det er svært at 
bo så tæt 
 
En dårlig dag er 

landet med plads 
til børn. 
 
Et godt liv er 
minimum en og 
maks. to børn. Jeg 
skal aldrig have tre 
børn med ADHD 
 
At have et 
hyggeligt familieliv 
med et hus og 
nogen dyr og et 
godt job og ingen 
gæld overhovedet 
 
Gæld ødelægger 
meget for familie 
og en selv. 
 
Man vil aldrig stifte 
gæld. Man vil 
spare op og gøre 
sig fortjent til det. 
 
Problemer i 
familien og 
problemer med 
børnene kan være 
med til at gøre 
tilværelsen dårlig 
Hvis man går og 
har for høje 
forventninger om 
sig selv og tror 
man kan alt og 
pludselig finder ud 
af at man ingen 
penge har og at 
man skylder en 
masse penge væk 
gør livet dårligt. 
 
Mennesker kan 
påvirke en negativt 
fordi man er 
impulsiv og 
dermed forfølger 
andres ideer som 
måske ikke er så 
gode.  
 
Andre mennesker 
vil påvirke en til at 
tage dumme skridt, 
men også til at 
tagen nogen rigtige 
og det gør at man 
kan lære af det. 
 
Oplevet en lærer 
der var efter en 
fordi man havde 
svært ved tingene 
på grund af ens 
ADHD 
 
Det har givet 
mange problemer i 
den videre 
skolegang at den 
lærer, var sådan 

uddannelse 
 
Er færdig med første 
del af uddannelse om 
et år og så vil det 
passe fint med at blive 
gravid 
 
Det vigtigste for en i 
tanken om et barn, er 
en uddannelse så man 
kan få et job efter 
barsel 
 
Man skal have et sted 
at bo inden børn 
 
Man får medicin 
fremadrettet  
 
Der går ikke mere end 
et års tid før der ikke er 
behov for støtte fra 
sundhedsprofessionelle 
mere 
 
Der er så mange 
fantastiske mennesker 
at gå til omkring en så 
der behøves ikke mere 
støtte 
 
Drømmen er fremtidigt 
at undvære medicin 
 
For at undvære 
medicin skal man 
kende sig selv og ens 
grænser  
 
Man lærer ikke sig selv 
at kende før om mange 
år 
 
Man ved jo ikke 
hvordan man reagerer 
når man får et barn 
 
 Det er vigtig ikke at 
gøre noget dumt i 
forhold til at skulle have 
en familie 
 
Der burde være et 
tilbud lignende ADHD-
klinikken til voksne med 
ADHD der automatisk 
trådte i kraft når voksne 
med ADHD får børn  
 
Børn ændrer mange 
ting 
 
Et sted hvor ens børn 
blev tjekket og hvor 
man kunne snakke om 
og justere i forhold til 
en hverdag med børn 
når man har ADHD er 
ønskeligt 
 
Det tilbud ville mange 
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kommet af sted om 
morgenen  
 
Hellere få tætte 
venner end flere 
ikke så tætte  
 
Dem der kender en 
100 procent ved 
hvordan man 
reagerer og 
udsætter ikke en 
for det vanskelige. 
 
Fremtidigt ville det 
være rart at være 
tilknyttet nogen 
som man altid 
kunne gå til for at 
få hjælp. 
 
ADHD-klinikken 
var sidste sted og 
sidste mulighed for 
hjælp 
 
Har fortrængt 
dagen hvor man fik 
diagnosen 
 
Svært at tror på 
ens diagnose og 
det er som om at 
kroppen ikke kan 
forstå det 
 
ADHD’en gør en 
impulsiv og gør at 
man let følger en 
skør ide 
 
Man må sørge for 
at spare op 
 
Sørger for altid at 
spørge nogen når 
impulsiviteten 
stiger 

havde en diagnose 
og det var svært 
for ham 
 
Kæreste er 25 og 
mener i dag at 
ADHD’ere er de 
bedste børn 
 
Svært at få kastet 
den i hovedet, at 
kæreste siger at 
han aldrig skal 
være sammen 
med en ADHD’er 
 
Man udsætter at 
fortælle folk om 
ADHD 
 
ADHD er et ømt 
punkt i mødet med 
nye mennesker 
 
Man vil så gerne 
fortælle det men 
kan ikke   
 
Nogen gange vil 
man ikke være 
foruden ADHD 
fordi man har lært 
så meget om sig 
selv 
 
Tænker at det er 
træls fordi der er 
alle de fordomme 
om ADHD  
 
Negativ respons 
fra folk om ADHD 
gør ondt også 
selvom det ikke er 
møntet på en selv  
 
Har mistet veninde 
på grund af ADHD 
diagnosen 
 
 

Planlægger ikke 
noget ellers uover 
det med et barn 
 
Sætter en stopper 
for sig selv når 
tanker kredser om 
fremtid 
 
Man skal ikke 
tænke så langt når 
man har ADHD 
 
Hvis man ikke 
havde ADHD så 
ville det hele bare 
køre 
 
Der er flere bump 
på vejen med 
ADHD 
 
Tanker som ”hvad 
nu hvis..” skubbes 
væk  
 
Drømmer om en 
stabil og stille og 
rolig hverdag uden 
medicin og uden at 
børn får ADHD 
 
Får børn ADHD er 
man glad for sig 
selv som mor til 
dem 
 
Vil blive en god 
mor og bedre 
rustet til at klare 
børn med ADHD 
end en mor der 
ikke har ADHD 
 
Bedre til at hjælpe 
og støtte sine børn 
 
Klarer sig godt på 
gymnasiet 
 
 
 

når ting skolen har 
drillet 
Er perfektionistisk 
og bliver sur og 
irriteret når ting 
driller. 
 
Gør rent ug rydder 
op konstant 
 
Kan ikke klare rod 
og støv 
 
Skal stadig lære at 
leve med ADHD 
 
Føler ikke at 
kroppen vil 
acceptere 
diagnosen 
 
Bøvl med medicin 
er fordi kroppen 
ikke vil acceptere 
den 
 
Periode hvor man 
fik diagnose var 
hård da man 
samtidig mistede 
kammerat ved en 
ulykke  
 
Svært at tackle 
ADHD-diagnose 
samtidig med sorg 
 
Følelser sidder 
uden på tøjet 
 
Mange opgivende 
tanker om fremtidig 
liv med ADHD   
 
Stor drøm at få et 
barn 
 
Drømmen er at 
blive retsmediciner 
 

efter en 
 
Man holder sin 
ADHD-diagnose 
for sig selv mens 
man lærer folk at 
kende 
 
Fortalte om sin 
ADHD-diagnose i 
klassen for ikke at 
skille sig ud.  
 
Sværere at fortælle 
om ADHD i 
folkeskolen på 
grund af fare for 
mobning 
 
Vil gerne fortælle 
og forklare folk om 
ens sygdom 
 
Oplevelse af at folk 
er meget voksne 
omkring det og 
virker forstående 
 
En god oplevelse 
at shoppe for 
mange penge på 
grund af sin 
impulsivitet  
 
En dårlig oplevelse 
at have et 
skænderi med sin 
far om ADHD-
medicin der endte 
voldsomt og gjorde 
en lidt bange for 
faren i tiden efter 
 
At flytte hjemmefra 
godt 
 
Venner ikke så 
vigtigt  
 

mennesker med ADHD 
være glade for 
 
Nogen der automatisk 
tager kontakt til en og 
spørger ind til en burde 
der være 
 
Frygter at være en 
dårlig mor og en dårlig 
kone 
 
Frygter at alle de 
værste sider af en 
kommer frem 
 
Frygter at ende i gæld 
 
Forhold til forældre er 
blevet bedre efter at 
være flyttet hjemmefra 
 
Fik diagnose som 13 
årig 
 
Var til mange 
undersøgelser gennem 
hele barndommen og 
forældre fik skylden for 
ens problemer 
 
Rigtig hårde år med 
besøg og 
konsultationer mange 
steder  
 
Bange for at ende som 
sin mor der har ADHD 
og har 2 børn med 
ADHD 
 
Har en stopklods i ens 
medmennesker så ens 
ideer bliver stoppet 
inden de bliver ført ud i 
livet  
 
Mor til en veninde 
sagde at ADHD børn 
var skidte børn 
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Bilag 9 Kategorier 

 

Kategorier Temaer 
Parforhold 

 
 Bor med kæreste  

 Kæreste er 25 

 Bor med kæreste som også har ADHD, er 20 år og smed  

 Skændes med kæresten fordi man bor på 33m2 og det er 
svært at bo så tæt 

 Mand man får børn med skal være der for en, eller i hvert fald 
være der for børnene. 

 Kæreste bedre til at styre sin ADHD i perioder 
Uddannelse 
 

 

 Går på gymnasiet med studieretning matematik, fysik og kemi 

 Særaftale på gymnasium på grund af ADHD, tager 
uddannelsen over 4 år 

 ADHD påvirker også uddannelse 

 Klarer sig godt på gymnasiet  

 Måtte droppe ud af skole første gang fordi det var for meget 

 At starte for fra med særlige tiltag er en stor hjælp og går rigtig 
godt 

 Læser til webintegrator med henblik på at blive mediedesigner 

 Man har særaftale om at kunne trække sig i undervisningen 
hvis det bliver for meget 

 Ens lærer kender en og kan se på en hvis det bliver for meget 
hvilket er rart 

 Det er træls at den lærer der kender en ikke er på hele 
uddannelsen 

Fremtidsplaner i forhold til uddannelse 

 
 Ønsker at komme ind på medicinstudiet 

 Udsigt til 5½ års uddannelse endnu 

 Vil være læge 

 Forventer en god uddannelse 

 Drømmen er at blive retsmediciner 

 Vil gerne lave noget som andre skal bruge og som berører 
mange mennesker 

Familie 

 
 To små søstre og en storebror 

 Familien bor i samme by 

 Har to brødre på 6 og 12 år 

Dagligdag 

 
 Dagligdagen starter klokken 7 

 Medicin tages om morgen 

 Går i skole  

 Lufter hunde og går i motionscenter 

 En almindelig dag starter præcis kl 7 for at ens verden ikke skal 
bryde sammen 

 Dagen går med klargøring til skole fra morgenstund, efter skole 
hjem og fodre kat, lave mad kl 17, spise kl 18 opvask kl 19 og 
afslapning ved tv om aftenen 

At håndtere hyperaktivitet og uro i kroppen 

 
 Hyperaktivitet medfører løb og hoppen i seng fra morgenstund 

 Ter sig tosset for at få uroen ud af kroppen 

 Uro i kroppen mest til nat 

Medicins virkning 

 
 Medicin tager noget af uro men ikke det hele 

 Medicin er ude a kroppen omkring 15-16 tiden 

 Medicin gør at man ikke er så sulten om dagen  

 Bøvl med medicin er fordi kroppen ikke vil acceptere den 

 Man får mange bivirkninger af medicinen 

 Kan ikke så godt drikke på medicin, så springer den over ved 
behov for bytur 

 Får medicin morgen og eftermiddag 

 Medicin hjælper meget om dagen men virkning aftager sidst på 
eftermiddagen 

 Har haft mange problemer med og prøvet forskelligt medicin 

 Kan ikke koncentrere sig uden medicin 

 Medicin får en til at slappe af hele dagen og så til aften kommer 
uroen  

 Har haft vægtsvingninger på grund af medicinen 

 Skolemæssigt ville man ikke kunne undvære medicin 
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 Medicinen gør at man kan fokuserer og koncentrerer sig meget 
bedre  

 Medicin skal virke med det samme ellers gider man ikke at tage 
den  

 Der sker rigtig meget på en uddannelse og der er meget uro og 
der hjælper medicinen 

Motion 

 
 Motion og bevægelse tager den sidste uro 

 Motion afhjælper energioverskud om aftenen  

 Ville gerne dyrke motion mod uroen men er skadet 

Strategier 

 
 Strategier som træning hver dag nødvendigt 

 Strategier er tillært for at gøre livet mindre flyvsk 

 Vigtigt at holde sig til de råd man ved der hjælper  

Behov 

 
 Behov for luft 

 Man har behov for flere redskaber for at leve godt med ADHD 
end blot medicin 

 Har brug for faste rammer for at kunne fungere 

 Gør rent og rydder op konstant 

 Kan ikke klare rod og støv 

 Alt skal helst køre præcist 

Kost 

 
 Måltider og spisning tager tid om aftenen på grund af høj 

forbrænding  

 Mave skal have mad på faste tidspunkter  

 Måltider der udskydes giver problemer med maven 

At få diagnosen ADHD 

 
 Svært at få diagnosen ADHD på grund af egne negative 

forestillinger 

 Har fortrængt dagen hvor man fik diagnosen 

 Svært at tror på ens diagnose og det er som om at kroppen 
ikke kan forstå det 

 Fik diagnose som 13 årig 

 Føler ikke at kroppen vil acceptere diagnosen 

 14 år da diagnosen blev stillet 

 Svært at erkende ADHD og at man har behov for hjælp 

 Troede ikke på det først og søgte ADHD-klinik for ny udredning 

 Svært at tackle ADHD-diagnose samtidig med sorg 

 Psykiatrisk skadestue har været en dårlig oplevelse hvor man 
har følt ikke at kunne få hjælp 

Negativ side af ADHD  ADHD giver vanskeligheder 

 Når man føler at det er ADHD’en og ikke en selv der styrer.  

 ADHD’en gør en impulsiv og gør at man let følger en skør ide 

 Når man har dårlige dage overskygger de, de gode og står 
klarest i erindring 

 ADHD har gjort opvækst ustabil 

 ADHD påvirker ens liv meget 

 Hvis man ikke havde ADHD så ville det hele bare køre 

 Følelse af at der står ADHD’er i panden på en. 

 Har ikke fundet sin plads i livet endnu 

 Der er flere bump på vejen med ADHD 

 Man bliver aldrig ADHD-fri, det ligger i en  

Positiv side af ADHD 

 
 ADHD gør at man lærer sig selv at kende 

 Selvbevidstheden bliver større 

 Nogen gange vil man ikke være foruden ADHD fordi man har 
lært så meget om sig selv 

Struktur 

 
 Vigtigt med Strukturering  

 Struktur vigtigt 

 Dagen er med vilje meget struktureret for at man kan overskue 
det.  

 Hverdagen skal kunne puttes i kasser ellers bliver det for uroligt 

 Man skal strukturere alt  

 Har tit fået at vide at man ikke behøves at være i en speciel 
kasse, men nødvendigt for at kunne fungere 

 Har brug for at finde en kasse at høre til i. 

Hvad man skal lære når man har ADHD 

 
 Lære at undgå situationer der er vanskelige 

 Lære at mestre det svære 

 Lære ikke at gøre alt det man gerne vil  

 Hvad man kan og ikke kan og prioritere 

 At mærke efter sig selv  

 For at undvære medicin skal man kende sig selv og ens 
grænser  
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 Man lærer ikke sig selv at kende før om mange år 
Hjælp til at tackle det svære 

 
 Udarbejdet skema med ting man skal gøre for at tackle 

 Hjælpemidler som for eksempel kalender 

 Man skal få talt med nogen om det i stedet for at gå med det i 
rygsækken  

 ADHD som sygdom kræver mere end medicinjustering 

Hvad der er svært i hverdagen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Svært at strukturere 

 Svært at sidde stille  

 Svært at holde aftaler 

 Svært at sortere i aftaler 

 Svært at tackle og indse at man må begrænse sig i hverdagen 

 Kan ikke klare ændringer på dagen 

 Hvis kæresten skal lave mad kan han godt rykke det en 
halvtime og det funker slet ikke 

 Pludselige aftaler duer ikke  

Hvad der er svært i samvær med andre 
 

 Svært at være i store forsamlinger 

 Svært at forholde sig til mange  

 Svært at have veninder 

 Pigeselskab svært på grund af intriger 

Hvad der er svært følelsesmæssigt  
 

 Svært at rumme ting 

 Det vil være en sejr at kunne undvære hjælp med et nederlag 
hvis man så ikke kan  

 Følelser sidder uden på tøjet 

Negative måder at tackle det svære  
 

 At lukke sig inde i sig selv 

 Har nogen gange lyst til at gøre grimme ting ved mig selv når 
jeg har det dårligt indeni 

 Man går ind i sig selv og lukker sig totalt inde hvis uroen bliver 
for meget 

 Gjorde skade på sig selv på grund af indre uro man ikke kunne 
komme af med 

 ADHD viste sig først ved at man lukkede sig inde i sig selv 

 Skar i sig selv for at vise andre at de havde såret en  

 Det hjælper at drikke sig fuld med sin bedste veninde 

Selvbebrejdelser 
 

 Man dolker sig selv hele dagen hvis man ikke er kommet af 
sted om morgenen 

 Bliver vred på sig selv 

At være ADHD’er 
 

 At være adhd’er og gerne ville alt 

 Svært at finde pæne ord om sig selv 

 Energisk 

 Tillidsfuld 

 Er meget drenget og pligtopfyldende 

 Er perfektionistisk og bliver sur og irriteret når ting driller. 

 ADHD’er er på den ene og på den anden side  

 ADHD’er uden behandling er som en vulkan i konstant udbrud 

 Man kan ikke skære alle ADHD’ere over en kam 

 Ser altid glad ud selvom man ikke er det 

 Skal stadig lære at leve med ADHD 

 Har på en måde altid vidst at der var noget galt med en 

 Bilder sig ind at andre kan se at man har ADHD 

 Stille og roligt ved at indse sin sygdom og få det bedste ud af 
livet på trods  

 Kan godt styre temperament uden medicin 

Hvad der gør en dag god 
 

 At nå målet på en dag er en god dag  

 At følge en plan på en dag er en god dag 

 At komme ud i store forsamlinger og klare det er godt 

 At komme ud af døren og vise flaget i skolen er en god dag 

 En god dag har man ikke skændtes med kæresten, eller man 
har været sammen med sine bedste veninder 

Hvad man må gøre når man har ADHD 
 

 Evaluere på det planlagte, klarede man det og kan man klare 
mere? 

 Sørger for altid at spørge nogen når impulsiviteten stiger 

 Man kan lære af ens dumme og rigtige beslutninger 

Positive konsekvenser 
 
 
 
 
 

 Man kommer altid op af sengen 

 Får børn ADHD er man glad for sig selv som mor til dem 

 Kæreste mener i dag at ADHD’ere er de bedste børn 

 Vil blive en god mor og bedre rustet til at klare børn med ADHD 
end en mor der ikke har ADHD 

 Bedre til at hjælpe og støtte sine børn 
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Uvis fremtid 
 

 Tanker kredser om livet fremadrettet 

 Man bliver ked af det når tankerne falder på at chancen for at 
de børn man får, får ADHD er stor. 

 Man ved jo ikke hvordan man reagerer når man får et barn 

 Børn ændrer mange ting 

Ens frygt for fremtiden 
 

 Frygter at dårlige perioder bliver længere  

 Bange for at ende som sin mor der har ADHD og har 2 børn 
med ADHD 

 Mor lever i kaos med et hus der ligner lort  

 Det er vigtig ikke at gøre noget dumt i forhold til at skulle have 
en familie 

 Frygter at være en dårlig mor og en dårlig kone 

 Frygter at alle de værste sider af en kommer frem 

 Det er skræmmende at tænke på at skulle undvære ADHD-
klinikken efter man bliver 21 år 

 Mange opgivende tanker om fremtidig liv med ADHD   

 Frygter uvisheden med ADHD og hvornår der kommer dårlige 
perioder som ”sorte huller” 

Hvad der gør et godt voksenliv 
 
 

 At have en uddannelse så man kan få et job efter barslen er 
vigtigt. 

 Et godt normalt liv som voksen indeholder et lille istandsat hus 
på landet med plads til børn 

 Et godt normalt voksenliv er et liv uden medicin 

 Et godt normalt voksenliv med ADHD er hvor man ikke behøver 
medicin og hvor ens børn ikke får det 

 Arbejde er en del af et godt voksenliv 

Behov for at forklare sig og fortælle 
 

 Vil gerne fortælle og forklare folk om ens sygdom 

 Har brug for at forklare virkeligheden med ADHD når folk siger 
negative ting 

Negative konsekvenser 
 

 Det sker at man ikke kommer af sted fordi der er tyvetusinde 
andre ting man hellere vil  

 Hvis man går og har for høje forventninger om sig selv og tror 
man kan alt og pludselig finder ud af at man ingen penge har   

 En turbulent opvækst har negativ indflydelse på livet 

Hvad gør en dag dårlig 
 

 En ustruktureret dag er en dårlig dag 

 For eksempel hvis man ikke overholder aftaler 

 En dårlig dag er når ting skolen har drillet 

Sociale liv 
 

 Hellere få tætte venner end flere ikke så tætte  

 Dem der kender en 100 procent ved hvordan man reagerer og 
udsætter ikke en for det vanskelige. 

 Venner ikke så vigtigt  

 Familie ved at de skal være i god tid med for eksempel 
invitationer 

Oplevelse af forløb inden diagnose  
 

 ADHD-klinikken var sidste sted og sidste mulighed for hjælp 

 Følelse af at løbe panden mod en mur og ikke få hjælp i det 
psykiatriske system inden diagnose 

 Var til mange undersøgelser gennem hele barndommen og 
forældre fik skylden for ens problemer 

 Rigtig hårde år med besøg og konsultationer mange steder 

 Man føler sig overset og forbigået i systemet 

At undgå gæld i voksenlivet 
 

 Man må sørge for at spare op 

 Man vil aldrig stifte gæld. Man vil spare op og gøre sig fortjent 
til det. 

Hvad fordomsfrihed gør  
 

 Ville gerne have lillesøsters træk som er rene og fordomsfrie 

 Lillesøster giver indre ro 

 Lillesøster er ”et sikkert sted”  

 At blive mødt positivt har stor betydning   

Personer man gerne ville være  Et godt liv er lillesøsters på 6 år  

 Ville gerne have været sin lillesøster 

 Venindes liv godt  

 Veninde har et godt job og en god familie som støtter 

Oplevelser som barn 
 

 Misunder faste rammer og god opvækst uden de turbulente 
ting som man selv har oplevet 

 Har som barn oplevet forældrenes skilsmisse 

 Oplevelse af ikke at blive forstået af venner  

 Periode hvor man fik diagnose var hård da man samtidig 
mistede kammerat ved en ulykke 

Hvad der var svært som barn 
 

 Lillesøster knokler ikke med at skulle sidde stille 
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 Lillesøster har ikke fået at vide at hun snakker for meget og 
skaber uro i klassen  

 Svært som barn ikke at være som de andre 

 Diagnose klar, også på grund af fortid som pige der legede 
med drenge og klatrede i træer 

 Kunne ikke gøre noget ved uroen 

 Kunne ikke sætte ord på følelser 

Personer man ikke ville være 
 

 Et liv man ikke gad leve, er Amalies (Amalies verden) 

 Amalies liv er alt for flyvsk 

 Kammerats liv dårligt 

 Kammerat har stofmisbrug, venter børn med 2 forskellige 
kvinder, er på vej i fængsel 

Udfordringer i hverdagen 
 

 ADHD-klinikken burde have flere tider sidst på dagen da tider 
om formiddagen ødelægger ens dagligdag 

 Det er ikke nemt at gå på en uddannelse og få fri en hel dag 

Forventninger til fremtiden 
 

 Skal have barn inden for 5 år 

 Tør ikke tænke frem fordi det er for uoverskueligt, men ønsker 
et barn 

 Tænker at gøre gymnasiet færdig og så få et barn. Snakket om 
at kæreste går på barsel men man læser videre selv 

 Sætter en stopper for sig selv når tanker kredser om fremtid 

 At have et hyggeligt familieliv med et hus og nogen dyr og et 
godt job og ingen gæld overhovedet 

 Er færdig med første del af uddannelse om et år og så vil det 
passe fint med at blive gravid 

 Der går ikke mere end et års tid før der ikke er behov for støtte 
fra sundhedsprofessionelle mere 

 Fremadrettet bliver livet fantastisk 

 Livet fremadrettet bliver turbulent 

 Forventer et liv med et lille selvrenoveret hus med mand, plads 
til 2 børn og dyr. 

 Man skal have et sted at bo inden børn 

 Man får medicin fremadrettet 

 Der går ikke mere end et års tid før der ikke er behov for støtte 
fra sundhedsprofessionelle mere 

Omverdens negative reaktioner på at man har ADHD 
 

 Føler at folk bliver chokerede når man fortæller at man har 
ADHD 

 Mor til en veninde sagde at ADHD børn var skidte børn 

 Oplevet en lærer der var efter en fordi man havde svært ved 
tingene på grund af ens ADHD 

 Mennesker man møder i livet har indflydelse på oplevelsen af 
livet med ADHD 

 Kæreste måtte sluge det at man havde en diagnose og det var 
svært for ham 

 Har mistet veninde på grund af ADHD diagnosen 

Omverdens positive reaktioner på at man har ADHD 
 

 Oplevede at kæreste ville lære om ADHD 

 Oplevelse af at folk er meget voksne omkring det og virker 
forstående 

Børn en del af et godt voksenliv  Børn er en del af et godt voksenliv 

 Et godt liv er minimum en og maks. to børn. Jeg skal aldrig 
have tre børn med ADHD 

Ønsker for fremtidig støtte  Fremtidigt ville det være rart at være tilknyttet nogen som man 
altid kunne gå til for at få hjælp. 

 Det skal være nemmere at få fat på folk 

 Der burde være et tilbud lignende ADHD-klinikken til voksne 
med ADHD der automatisk trådte i kraft når voksne med ADHD 
får børn  

 Et sted hvor ens børn blev tjekket og hvor man kunne snakke 
om og justere i forhold til en hverdag med børn når man har 
ADHD er ønskeligt 

 Det tilbud ville mange mennesker med ADHD være glade for 

 Nogen der automatisk tager kontakt til en og spørger ind til en 
burde der være 

 Det er svært at skulle opsøge hjælp selv fordi ens erfaringer 
med det psykiatriske system er så negative og man har gået 
forgæves mange steder 

 Fremtidig kontakt til sundhedssystem skulle ligne ADHD-
klinikken men skal ebbe mere ud og med mulighed for mere 
hjælp ved behov  
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 Man skal selv have teten 

 Telefontider og ingen mulighed for at lægge beskeder og få folk 
til at ringe tilbage et stort problem 

 Splittet af gerne at ville stå på egne ben og undvære ADHD-
klinik men er også bekymret over at skulle undvære den 

 Vil gerne vide hvem der skal tage over efter ADHD-klinikken  

 Håber at blive tilknyttet noget tilsvarende ADHD-klinikken som 
voksen, da ADHD-klinikken er trygge rammer 

 Har ventet i 2 år på en støttepersonstildeling 

Drømme og mål 
 

 Drømmen er fremtidigt at undvære medicin 

 Stor drøm at få et barn 

 Drømmer om en stabil og stille og rolig hverdag uden medicin 
og uden at børn får ADHD 

 Vil gerne kunne stå på egne ben på et tidspunkt og klare sig 
uden medicin og hjælp 

 Målet er at blive fri for medicin 

 Man vil helt ikke tænke på det fordi realistisk så bliver man nok 
ikke medicin fri, men man håber det. 

 Tøsedrøm om at blive frisør eller kosmetolog men fandt i 
praktik ud af at det ikke var noget 

Gælds indflydelse på livet 
 

 Frygter at ende i gæld 

 Hvis man skylder en masse penge væk gør det livet dårligt. 

 Gæld ødelægger meget for familie og en selv 

Behov for støtte  Man ville ikke kunne undvære sine veninder som altid vil støtte 
en 

At håndtere letpåvirkelighed 
 

 Mennesker kan påvirke en negativt fordi man er impulsiv og 
dermed forfølger andres ideer som måske ikke er så gode.  

 Andre mennesker vil påvirke en til at tage dumme skridt, men 
også til at tagen nogen rigtige  

At håndtere negative tanker om fremtiden 
 

 Planlægger ikke noget ellers uover det med et barn 

 Man skal ikke tænke så langt når man har ADHD 

 Tanker som ”hvad nu hvis..” skubbes væk  

Sorte huller 
 

 Sorte huller kommer ud af det blå 

 Sorte huller er når man vågner og er helt energi og lyst forladt  

 Sorte huller er dårlige dage med tankemylder 

 Medicinen hjælper ikke på de dårlige dage  

Gode oplevelser med ADHD  En god oplevelse at shoppe for mange penge på grund af sin 
impulsivitet  

 Dejlig oplevelse at bliver anerkendt og rost for at klare 
skolegang på trods af ens vanskeligheder. 

Dårlige oplevelser med ADHD 
 

 En dårlig oplevelse at have et skænderi med sin far om ADHD-
medicin der endte voldsomt og gjorde en lidt bange for faren i 
tiden efter 

 Dårlig oplevelse da ny kæreste der ikke ved besked om ADHD 
i forbindelse med program i tv ytrer at han aldrig skal være 
kæreste med en der har ADHD. 

 En dårlig oplevelse er problemet med at få fat i de relevante 
mennesker i sundhedssystemet 

Hvad fordomme gør 
 

 Det har givet mange problemer i den videre skolegang at den 
lærer, var sådan efter en 

 Svært at få kastet den i hovedet, at kæreste siger at han aldrig 
skal være sammen med en ADHD’er 

 Det værste er når andre bekræfter ens egne negative 
forestillinger om ADHD  

 Tænker at det er træls fordi der er alle de fordomme om ADHD   

 Negativ respons fra folk om ADHD gør ondt også selvom det 
ikke er møntet på en selv  

Alder  Er 18 år 

Hemmeligholdelse af sin sygdom 
 

 Man holder sin ADHD-diagnose for sig selv mens man lærer 
folk at kende 

 Måtte være ærlig for kæreste og fortælle om sin ADHD  

 Fortalte om sin diagnose efter et halvt år på gymnasiet og 
ingen havde gættet det 

 Man udsætter at fortælle folk om ADHD 

 ADHD er et ømt punkt i mødet med nye mennesker 

 Man vil så gerne fortælle det men kan ikke   

 Fortalte om sin ADHD-diagnose i klassen for ikke at skille sig 
ud.  

 Sværere at fortælle om ADHD i folkeskolen på grund af fare for 
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mobning 

Hvad der giver dårlige perioder 
 

 Kan have perioder med følelse af sammenbrud indeni 

 Dårlige karakterer eksempelvis eller tab af veninder kan give 
dårlige perioder 

At flytte hjemmefra 
 

 At flytte hjemmefra godt 

 Ser familie ved besøg eller når man skal passe brødre 

ADHD-klinikken 
 

 De måtte gerne ringe lidt mere fra ADHD-klinikken 

 Man bliver taget under en sygeplejerskes vinger på ADHD-
klinikken  

 De vil gerne hjælpe en på ADHD-klinikken 

 Mailer med sygeplejersker på ADHD-klinikken og får tid ved 
behov 

 ADHD-klinikken har stor betydning i dagligdagen 

 ADHD-klinikken er helt anderledes og i forhold til psykiatere og 
egen læge og der er ingen barrierer 

 ADHD-klinikken ved hvordan de skal spørge og går ikke kun op 
i medicinen 

 ADHD-klinik som at komme hjem og en god oplevelse i 
sundhedssystemet 

 Man bliver ikke set på med lægebriller på ADHD-klinik 

 Den samme person man møder på ADHD-klinik 

 ADHD-klinik giver råd og vejledning uden barrierer imellem 

 En god oplevelse er ADHD-klinikken 

 Man bliver modtaget på ens niveau 

 ADHD-klinikken vil høre på en og giver en tid 

 Kom meget på ADHD-klinikken i starten 

 For meget sygehusstemning over ADHD-klinikken  

 ADHD-klinikken gode til at lytte og virkelig høre hvad man siger 

 ADHD-klinikken gode til at få tingene til at ske 

Værdier 
 

 Det vigtigste for en i tanken om et barn, er en uddannelse så 
man kan få et job efter barsel 

 Ville aldrig byde ens barn ikke at skulle kende sin far uanset 
om han var det største svin over for en selv 

 Ville ikke kunne leve med sig selv hvis man endte ligesom sin 
mor 

 Moster er et stort idol, vil være ligesom hende. 

 Kunne ikke byde sig selv ikke at have styr på uddannelse og 
bolig og sit liv inden man får børn 

Familiære problemer 
 

 Forhold til forældre er blevet bedre efter at være flyttet 
hjemmefra 

 Problemer i familien og problemer med børnene kan være med 
til at gøre tilværelsen dårlig 

Afhængighed af venner og familie 
 

 Der er så mange fantastiske mennesker at gå til omkring en så 
der behøves ikke mere støtte 

 Vigtigt at blive støttet og have et sted at bo 

 Har en stopklods i ens medmennesker så ens ideer bliver 
stoppet inden de bliver ført ud i livet 

 Det aller vigtigste er at vide at der er nogen der vil være der for 
en, på grund af ens sygdom 

Man ved bedst selv 
 

 Fordi man fik det dårligt af medicin så stoppede man og så ville 
ADHD-klinikken ikke se en 

 Det er svært altid at tage imod hjælp 

 Efter start på uddannelse er der behov for medicin og nu får 
man hjælp fra ADHD-klinikken igen 

 Medicin og stofskifte skal begge fungere 100% for at man kan 
tabe sig og det forstår ADHD-klinikken ikke helt 

Når der slækkes på professionel støtte 
 

 Hørte ikke noget fra ADHD-klinikken ved skift af sygeplejerske 
og styrede så selv medicin 

 Det var en forvirrende og dårlig periode da ADHD-klinikken ikke 
tog kontakt 

 Vigtigt med oplysning og kontakt til ADHD-klinikken for at det 
ikke skal køre skævt. 

Families bekymring og frustration 
 

 Familie har også været meget frustrerede  

 Mor og far så bekymrede at de ikke tog telefon når man 
ringede af frygt for at høre noget dårligt man havde lavet ved 
sig selv 

 


