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Det viktigste 

medisiner 

tilrettelegging 

opplæring 



Er all uro 
tegn på  
ADHD? 
 
Hva er 
normal uro? 
 



Er all 
uoppmerksomhet 
tegn på ADHD ? 
 
Hva er normal 
uoppmerksomhet ? 



Er all 
spontanitet og 
impulsivitet 
hos barn, -  
tegn på ADHD? 



Hva er normalt? 
 

Hvem bestemmer hva som er 
normalt? 
 

Er det ”normale” kulturbestemt? 
 

Er det ”normale” miljøbestemt? 



ABBA? 



Mange tenker kloke tanker om 
dette !  
 
Folk  flest… 
Ulike kulturer… 
Ulike miljø…. 
Ulike religioner… 
 
Forskning 
 



”Utredningen ved BUP skal 
bygge på kunnskap fra  
vitenskap og forsking !! ” 



GAUSS KURVE 

(normalfordeling) 



• Barn og ungdom med et tydelig atferdsmønster med hyperaktivitet, 
impulsivitet og oppmerksomhetsvansker har vært entydig beskrevet i 
minst 150 år 
 

• Epidemiologiske studier har vist at denne tilstanden finnes på tvers av 
land og kulturer 
 

• Kjernesymptomene er hyperaktivitet, impulsivitet og 
konsentrasjonsvansker, alene eller i kombinasjon 
 

• Innholdet i diagnosekriteriene i DSM IV og ICD 10 er i praksis svært 
overensstemmende 
 

• Mange har andre samtidlige plager, med psykiske vansker og forsinket 
utvikling på et eller flere tilleggsområder 
 

• Mange studier har kartlagt kunnskap om årsaksforhold, utvikling, effektiv 
behandling og prognose 

 

Litt generelt 



• Arvelighetsstudier i Norge, Sverige, Nederland 

og USA viser alle en arvelighetsfaktor på 0,6- 

0,8 (60-80%) 

• Søsken: 30% sannsynlighet hvis et barn har  

• Eneggete tvilling: 83% sannsynlighet hvis den 

andre har 

• Toeggete tvilling: som søsken 

• Foreldre: 57% sannsynlighet at barn får hvis en 

av foreldre har 
 

Årsaker til ADHD 



• Andre faktorer av betydning er 

prematuritet, hvor studier viser at ca. 

10-15% av ekstremt premature barn 

utviklet ADHD 

• Forhold omkring fødsel, 

fosterpåvirkning er også andre 

faktorer som kan gi utslag 
 

forts. Årsaker til ADHD 









strukturelle og funksjonelle 
forandringer  





• I USA brukes diagnosesystemet DSM IV 
Betegnelsene er her  
”ADHD” = Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder  
som blir inndelt i 3 subgrupper: 
1) Overveiende Hyperaktiv/ Impulsiv type 
2) Overveiende Oppmerksomhetsforstyrrelse 
3) Kombinert type 

 

• I Europa brukes WHO’s ICD-10   
Betegnelsen her er ”Hyperkinetisk forstyrrelse” 
 
ICD 10 har noe strengere definisjoner enn  
DSM IV 

 

ADHD/ Hyperkinetisk 

forstyrrelse 



ADHD 
KJERNESYMPTOMER 

Fra EINAQ ©Döpfner et al 2002 

Uoppmerksomhet  Hyperaktivitet Impulsivitet 

Case description Aetiology Classification Emergence of a concept Comorbidity Cost Core symtoms Epidemiology Implications 

Fra EINAQ 



Den fjerde faktor! 

• Siste åra aukande fokus på dei 

følelsesmessige svingingane ved ADHD. 

 

• Dagens diagnosekriterier tar ikkje hensyn 

til dei emosjonelle  

vanskene 



1. Er ofte uoppmerksom på detaljer, eller gjør slurvefeil i 
skolearbeid, jobb eller andre aktiviteter 

2. Har ofte problemer med å opprettholde (klarer ikke å 
opprettholde) oppmerksomheten under 
arbeidsoppgaver og lek 

3. Synes ofte å ikke høre etter,  når han/hun blir snakket 
direkte til 

4. Har problemer med å fullføre instrukser, skolearbeid, 
gjøremål eller plikter på arbeidsplassen (skyldes ikke 
uvilje eller vansker med å forstå instruksene) 

 

KLINISK BILDE 

 ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse - kjernesymptomer 
 Forstyrrelse av oppmerksomhet 

Differential diagnosis Conclusions Assessment Clinical picture Fra EINAQ 



5. Har ofte problemer med (er svekket i forhold til) å 
organisere oppgaver og aktiviteter 

6. Unngår, eller misliker (sterkt) eller deltar motvillig i 
oppgaver som krever vedvarende mental anstrengelse 
(som skolearbeid og lekser)  

7. Mister ofte gjenstander som trengs for å utføre ulike 
aktiviteter (som leker, skolesaker, bøker)  

8. Blir ofte lett distrahert av ytre stimuli 

9. Er ofte glemsk når det gjelder daglige aktiviteter 

KLINISK BILDE  
 ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse - kjernesymptomer 

 Forstyrrelse av oppmerksomhet forts. 

Differential diagnosis Conclusions Assessment Clinical picture Fra EINAQ 



1. Er ofte urolig med hender og føtter eller vrir seg på stolen. 

2. Forlater ofte plassen sin i klasserommet eller i andre  
situasjoner der det er forventet å sitte rolig. 

3. Løper ofte rundt eller klatrer i situasjoner der det ikke 
passer (hos ungdom og voksne, begrenses uroen ofte til 
en subjektiv følelse av rastløshet). 

4. Har ofte problemer med å delta på en rolig måte i lek og 
fritidsaktiviteter.   

5. Fare omkring eller oppfører seg som ”drevet av en motor”        
Viser et gjennomgående mønster av overdreven motorisk 
aktivitet uavhengig av sosial sammenheng eller behov. 

KLINISK BILDE 
 ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse - kjernesymptomer  

Hyperaktivitet 

Differential diagnosis Conclusions Assessment Clinical picture Fra EINAQ 



1. Buser ofte ut med svaret før spørsmålet er ferdig stilt 

2. Har ofte vansker med å vente på tur. Klarer ofte ikke 
vente i kø eller vente på tur i lek eller gruppe-
situasjoner 

3. Avbryter eller forstyrrer ofte andre (f.eks bryter inn i 
andres samtaler eller aktiviteter) 

4. Prater ofte i et sett 
(uten passende respons på sosiale begrensninger) 

KLINISK BILDE  
 ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse - kjernesymptomer  

Impulsivitet 

Differential diagnosis Conclusions Assessment Clinical picture Fra EINAQ 



Varighet  Symptomene må ha vært til  
stede de siste seks månedene 

Debutalder  Noen av symptomene må ha ha 
vært til stede før 6-7 års alder 

Alvorlighetsgrad Symptomene må ha forårsaket 
problemer i to eller flere 
sammenhenger (f.eks. på skolen,  

arbeidet, eller hjemme)  

KLINISK BILDE  
Kjernesymptomer  

Diagnostiske tilleggskriterier 

Clinical picture Differential diagnosis Conclusions Assessment 
Fra EINAQ 



Svekkelse  Symptomene må ha forårsaket 
betydelige problemer (sosialt, 
akademisk eller i yrkesliv) 

Avvik  Symptomene må være betydelig 
mer fremtredende enn hos 
jevnaldrende barn med samme  
evnenivå 

Eksklusjon  Symptomene må ikke kunne 
forklares bedre av andre 
psykiske lidelser 

KLINISK BILDE  
Kjernesymptomer 

Diagnostiske tilleggskriterier forts.

Differential diagnosis Conclusions Assessment Clinical picture 
Fra EINAQ 



• Variasjon i atferd er avhengig av 
situasjonen barnet er i 
 

• Kriteriene passer best for gutter i alderen 
6-12 år, med normal intelligens, og passer 
ikke like godt for piker, førskolebarn, 
tenåringer, voksne og personer med 
psykisk utviklingshemning 

KLINISK BILDE  
KJERNESYMPTOMER 

Diagnostikk 

Differential diagnosis Conclusions Assessment Clinical picture 
Fra EINAQ 



• Mangel på motivasjon 

• Vansker med å kome i gang 

 

• Svingande dagsform 
 

Heilt typisk… 



• Store forskjeller på hvordan vanskene arter seg 

 

ADHD med overveiende oppmerksomhetssvikt, 

tidligere kalt ADD 

 

ADHD med atferdsforstyrrelse 

 

Ulike undergrupper av 

ADHD 



ADD 

• oppmerksomhetsvansker •  passive, 

• Forsiktige 

• Oversett i skolen? 

• Inaktivitet 

• Obs overvekt 

• Kan trenge aktivisering 



F90.1 Hyperkinetisk 

atferdsforstyrrelse 



Kriterier, atferdsforstyrrelse : 

Forstyrrelse kjennetegnet ved : 

 

• Gjentatt og vedvarende dyssosial, aggressiv 
eller utfordrende atferd 

 

• Klare brudd på sosiale forventninger og normer i 
forhold til alderen.  

 

• Mer alvorlig enn vanlige barnestreker eller 
opprørstrang i ungdomsårene.  



• Atferdsmønsteret varer ved over tid (seks 
måneder eller mer). 

 

• Eksempler : 

• uttalt slåssing eller tyrannisering, grusomhet 
overfor andre mennesker eller dyr, alvorlig 
ødeleggelsestrang, ildspåsettelse, stjeling, 
gjentatt lyging, skoleskulking eller rømming, 
uvanlig hyppige eller alvorlige raserianfall og 
ulydighet. 

 

•  Dyssosiale handlinger skal ha skjedd mer enn 
en gang for at diagnosen skal stilles. 

 



• ….Pasienter med hyperkinetisk 

atferdsforstyrrelse har behov for mye støtte, 

hjelp og tilrettelegging- samarbeid er viktig. 

 

• Ved rus- skade vil også ADHD symptomene 

være sterke, og behandlingen må være 

multimodal med bredt samarbeid. 

 

I praksis ser vi at… 



”Hvordan kommer vi frem til 

diagnosen?” 



Hva skjer når et barn blir 

henvist til  BUP: 
 Saksbehandler ved PPT (via fastlege) skriver 
henvisningen: Den bygger på andres beskrivelse av 
barnet: 
  
•Foreldrenes   
•Barnehage personalets   
•Lærers  
• Ulike rapporter ( tester/observasjoner)  
 

•NB: I de ulike beskrivelsene er det mye tolkning, dvs.  
mellom linjene leser en hva de ulike instansen tenker 
er årsaken til barnets vansker. 
 
 



MULTIMODAL VURDERING 
Diagnose 

– Klinisk intervju med foreldre 

– Informasjon fra lærer 

– Klinisk observasjon 

 

Differensialdiagnostikk  

– Klinisk intervju med foreldre og 
barn 

 

Atferdskarakteristika  

over tid 

– Klinisk intervju 

– Spørreskjema 

 

 

Komorbiditet 

– Intervju med foreldre 

– Medisinsk klinisk undersøkelse 

 

Alvorlighetsgrad/ effekt av 
behandling 

– Spørreskjema til foreldre og 
lærere 

– Vurdering av alvorlighetsgrad 

 

Clinical picture Differential diagnosis Conclusions Assessment 

Fra EINAQ 



VURDERING 
  Intervju - Observasjon 

 i ustrukturerte situasjoner 

 i nye, ukjente situasjoner  

 i kjedelige situasjoner 

 når det er mye distraksjon 

 ved minimal supervisjon 

 når det kreves vedvarende 
oppmerksomhet eller mental 
anstrengelse 

 i strukturerte sammenhenger 

 under aktiviteter som repeteres 

 når pasienten er engasjert i 
interessante aktiviteter 

 når pasienten bare må forholde 
seg til en person 

 i sammenhenger med struktur og 
veiledning 

 ved aktiviteter som går i eget 
tempo 

 når det er hyppige belønninger  

ADHD forverres typisk  ADHD kan være vanskelig å 
observere 

Clinical picture Differential diagnosis Conclusions Assessment 
Fra EINAQ 



VURDERING 

Informasjon fra tredje part 

• Intervju med lærere eller personell i barnehage 
eller skole 

• Rapporter som beskriver barnets oppførsel eller 
utvikling i førskolealder 

• Rapporter fra skole (vurderinger, notater) 

• Legejournaler 

• Foreldre/Søsken 

 

Clinical picture Differential diagnosis Conclusions Assessment 

Fra EINAQ 



” BUPs jobb er derfor å 

avkrefte -  eller bekrefte, 

hypotesen om at ADHD er  

forklaringen på barnets store 

vansker !! ” 



” Diagnosen settes  

når utredningen 

sannsynliggjør mistanken 

om ADHD  …….   ” 



Men hva 
med 
fremtiden? 
  
Hvordan vil 
det gå med 
barnet ? 



Forandring av symptom 

over tid 

ungdom 

skolebarn 

førskolebarn 

spedbarn 



KLINISK BILDE 

Forløp og utviklingsperspektiv 

• Førskolebarn (4-6 år) 

– Reguleringsvansker i spebarnsalder (søvn, kolikk, 
hypersensibilitet) 

– Impulsiv atferd, klarer ikke å holde igjen, f.eks. 
vente på mat, vente på leker o.l.  

– Finner på „umulige“ ting når de må  
vente 

– Humøret skifter lett, affektiv labilitet, 
ofte veldig blide og sjarmerende! 

– Motorisk rastløshet (ekornbarn) 

– Vanskelige å oppdra 

– Vansklig å jenke seg etter andre  
barn i barnehagen 

©EINAQ & ©ATC 



KLINISK BILDE 
Forløp 

og utviklingsperspektiv 

Clinical picture Differential diagnosis Conclusions Assessment 
Fra EINAQ 

Skolebarn (6-12 år) 

- Blir lett avledet 

- Motorisk rastløshet 

- Impulsiv atferd, avbryter andre  

- Tilknyttede problemer og konsekvenser 

- Spesifikke lærevansker 

- Aggressiv atferd 

- Lav selvtillit 

- Blir avvist av andre barn  

- Vansker i familierelasjoner 



KLINISK BILDE 
Forløp 

og utviklingsperspektiv 

Differential diagnosis Conclusions Assessment Clinical picture 

Fra EINAQ 

• Tenåringer (13-17 år) 

- Vansker med planlegging og organisering 

- Vedvarende oppmerksomhetsproblemer 

- Reduksjon av rastløshet 

- Tilknyttede problemer 

- Aggressiv, regelbrytende og 
ulovlig oppførsel 

- Problemer med alkohol og 
narkotika 

- Emosjonelle problemer 



ADHD hos jenter 



• jenter har ofte meir konsentrasjons- og 

oppmerksomhetsvansker 

 

• mindre atferdsvansker 

 

• underdiagnostisering! 

 

ADHD hos jenter 



• Dagdrømmere 

 

• Pratmakerne- hypersosiale, tar sjanser, tidlig seksuell 

debut, røyk + alkohol 

 

• ”guttejenter” 

 

Jenter med ADHD er også 

ulike! 



• Prøver ofte å kompensere 

• Kan oppfattes som fagleg svake eller umodne 

• Taleflom 

• Avbrytelser 

• Vennskapstrøbbel 

• Oppmerksomhetsvansker 

• Rot, organiseringsvansker 

• Vansker med å bli ferdig i tide 

• Følsomme, emosjonelle 

 

Jenter 



• Ekstra tøft i tenåra 

• Stort sosialt press 

• Vanskelig å føle seg annleis 

• Treng aksept frå vener 

• Kan gjere farlege ting for å føle tilhørighet 

• Dårleg sjølvbilete 

• depresjon 

Tenåringsjentene 



 La heimen vera ei trygg havn 

 Reduser korrigering og kritikk- sjølvbiletet er lågt nok 

som det er 

 Gje henne mulighet til å trekke seg tilbake, spesielt 

etter følelsesutbrot 

 Oppmuntre henne til å bruke talenter og evner 

 Vær tolmodig 

 La henne lera om sin ADHD 

 Gode grenser 

 Snakk med lerarane 

 Få hjelp 

Gode råd til foreldra 



KOMORBIDITET 
MTA studien fra 1990 tallet 

ADHD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 
Oppositional 

defiant disorder  
(ODD) 

14% 
Conduct 
disorder 

34% 
Angst 

11% 
Tics 

Comorbidity Aetiology Case description Classification Emergence of a concept Cost Core symtoms Epidemiology Implications 

Fra EINAQ 



Symptomer 

 Oppmerksomhetsproblemer 

 Hyperaktivitet 

 Impulsivitet 

 Utviklingsforstyrrelser 

 Språk 

 Lese-/skrivevansker 

 Motoriske 

Fører til + 

Svekket funksjon 
Personlig 
 Lav selvtillit 
 Ulykker og skader 
 Røyking / stoffmisbruk 
 Regelbrytende atferd 
Skole og arbeid  
 Faglige problemer/ 

underyter 
 Arbeidsledighet 
Hjem og familie  
 Stress i familie 
 Vanskelig foreldrerolle 
Sosiale  
 Vansker med jevnaldrende 
 Vanskelige relasjoner 

 
 

KLINISK BILDE 
Forløp – psykososiale konsekvenser 

Differential diagnosis Conclusions Assessment Clinical picture 

Psykiatrisk komorbiditet 

 Adferdsforstyrrelser 

 Angst og affektive lidelser 

Fra EINAQ 



Hvordan  
forebygger 
en uheldig 
utvikling?  



Det viktigste 

medisiner 

tilrettelegging 

opplæring 



 NAV  

 PPT 

 bestillerkontor 

 barnevernstjenesten 

 rehabiliteringstjenesten Helse-Fonna, ved 

tilleggsvansker som autisme eller psykisk 

utv.hemming. 

 

SAMARBEIDSINSTANSER 



• 2 dagers fordypningskurs for foreldre med rett til fri 

med opplæringspenger 

• For påmelding - kontakt behandler ved BUP 

 

• Nettverkskurs på kveldstid 

 

Kurs ved BUP i samarbeid 

med LMS 



MEDIKAMENTELL 

BEHANDLING 



• De siste årene har det vært stor økning i 

bruk av ADHD medisiner i Norge 

• Vi bruker mer medisin mot ADHD enn i 

våre naboland 

• Ulike kulturer har ulike 

behandlingstradisjoner ved ADHD 
 

Økt bruk av ADHD 

medisiner 



Medisiner brukt frå -50 talet. 

• Ritalin for barn fra 1961 i USA 



Metylfenidat  
•Ritalin, Concerta, Equasym, Medikinet 

 

•Samme virkestoff, men ulik formulering  

• Kan ha litt ulik effekt 

•Ofte litt forskjell i forhold til bivirkninger 
 

Det finnes også amfetaminpreparater, disse er lite i bruk ved BUP 

i Haugesund 

 

Sentralstimulerende 

medisiner 



Hovedmål: 

 

• Redusere AD/HD - symptomer 

• Bedre funksjon i kvardagen 

• Forhindre eller begrense utvikling av 

tilleggsproblemer 
 

Behandling :  



• Tilpasses den enkelte 

• Best mulig effekt 

• Minst mulig bivirkninger 

• Barnet skal fortsatt være seg selv 

 

• .. Personer med  ADHD er ofte kreative og 

livlige – det skal de fortsatt være! 

 

Målet med behandling 



• Gi beskjed til behandler ved BUP at dere 

ønsker å få tilbud om medikamentell utprøving 

• Det kan være ventetid 

• Vanligvis overføres medikamentell behandling 

til fastlege innen 6 mnd .  

 

DERSOM MEDISINER ER 

AKTUELT 



• Ritalin tabletter 3-7 timer, snitt 4 

• Ritalin kapsler 6- 8 timer 

• Concerta 12 timer 

• Det er store individuelle forskjeller 
 

Hvor lenge virker 

medisinen? 



• Omfattende vitenskapelig dokumentasjon av effekt 

og bivirkninger. 

• 65-75 % av barn med ADHD viser betydelig bedring 

av kjernesymptomer  

• Responsraten er noe lavere hos førskolebarn og 

hos voksne. 

• Gir ofte reduksjon av aggressivitet, atferdsvansker 

og bedre skoleprestasjoner 

• Behandling  må  startes via spesialisthelsetjenesten 

 

Sentralstimulerende... 



Bivirkninger 

 
metylfenidat 

 



Vi ser ofte  

• Nedsatt appetitt, vekttap, 

innsovningsvansker 

• Hjertebank og lett forhøyelse av puls og 

blodtrykk er vanlige bivirkninger.  

• Noen får hodepine eller magesmerter 

 

Bivirkninger metylfenidat 



• Det er tryggest å ha tatt EKG før man starter 

medisinering 

• I sjeldne tilfeller kan ADHD medisiner utløse 

hjertesykdom - Dette gjelder spesielt de som 

har hjertesykdom fra før, eller medfødt 

hjerterytmeforstyrrelse 

• Et normalt EKG hos et friskt barn er et godt 

utgangspunkt for å tåle medisinen. 

 

Vi passer på ! 



• Dersom barnet har  betydelig somatisk 

sykdom, vil vi samarbeide med 

barnelegen. 

• Barnelegen må gi samtykke til at det er 

forsvarlig å prøve ut ADHD medisiner, 

dersom barnet har andre sykdommer. 
 

Ved somatisk sykdom 



• Vi tilstreber å starte forsiktig, første uke 

med små doser medisin, så trapper vi 

forsiktig opp 

 

• Gradvis opptrapping gir mindre 

bivirkninger, bedre kontroll, bedre 

tilpassing til den enkelte 
 

når vi starter medisinering… 



De fleste tåler 

medisinen godt 



• Behandling med sentralstimulerende 

legemidler gir ikkje auka risiko for seinere 

stoffmisbruk. Kanskje tvert i mot! 

 

• 3 mnd rusfrihet kreves før bruk av 

metylfenidat 

 

Stoffmisbruk 



• En rekke legemidler har vært prøvd ut i 

forhold til ADHD 

 

• Pr i dag er Strattera det mest benyttede 

medikament utenom metylfenidat 
 

Andre legemidler 



• I bruk fra 2005 

• Ikke sentralstimulerende  

• Kan skrives ut av ikke- spesialister, må søkes på 

blå resept 

• Ofte mer bivirkninger enn ritalin/ metylfenidat 

• Må prøves ut i inntil 10 uker før full effekt 

• Doseres 1 eller 2 ganger i døgnet 

 

ATOMOKSETIN / 

STRATTERA 



• Når barnet ikke har effekt av eller tåler 

metylfenidat 

• Når det er behov for effekt hele døgnet 

• Ved risiko for rusmisbruk 

• Kan være et godt førstevalg dersom 

barnet også har tics eller betydelig angst 
 

Når er Strattera aktuelt ? 



• Rusmiddelavhengighet- 3 mnd rusfri 

• Psykose 

 

• Alvorlig sykdom som hjerterytmeforstyrrelse, alvorlig 

høyt blodtrykk, angina pectoris, grønn stær, forhøyet 

stoffskifte  

 

• Graviditet og amming 

 

Kontraindikasjoner- 

metylfenidat 



• Ved ADHD ser vi en økt hyppighet av vansker 

med å regulere ulike naturlige funksjoner 

 

• Søvn 

• Matinntak 

• Vannlatning, avføring 

• Følelser 

 

Reguleringsvansker 



• Alle overganger kan gi økte utfordringer for 

personer med ADHD 

• Overgang til skole 

• Skilsmisse i familien 

• Ungdomstid 

• Overgang til voksenliv 

• Trygghet, gode rammer tilstrebes 

 

Overganger 



Ulike livsfaser 

 
Gir ulike behov for hjelp og støtte 

 

Livet er en reise i forandringer 

 



Sove litt ? 



• mange med ADHD har søvnvansker 

 

• dårleg søvn virker negativt inn på 

læringsevne og konsentrasjon  
 

Søvnvansker 



• TV på rommet? 

• DS i sengen? 

• Cola om kvelden? 

 

NEI TAKK!! 

Hvordan tilrettelegge for 

søvn? 



• medikamentell behandling kan auke 

svevn- vanskane 

• viktig med gode rutiner rundt 

leggesituasjon 

• behandling med melatonin kan gje god 

effekt 
 

svevnvansker 



• www.sovno.no  

• Helsesøster kan hjelpe 

• BUP kan hjelpe 

 

 

Starte med gode rutiner! 

http://www.sovno.no/


Råd for å redusere aktivering 

om kvelden og natten 

•lær deg en 

avspennings-

teknikk, bruk den 

ved oppvåkninger  
 

•ikke se på 
klokka hvis du 
våkner om 
natten  

 

•sett av en 

'problemtime' om 

ettermiddagen/tidl

ig kveld hvor du 

tenker gjennom 

dine bekymringer 

og problemer. 

Unngå å ta med 

deg 

bekymringer/probl

emer til sengs  
 

 

•kosedyr kan 

trygge mindre 

barn til å sove 

alene 
 

 



• et hormon som skilest ut fra epifysen i hjernen 

• med på å styre døgnrytmefunksjoner 

• mørke stimulerer utskiling 

• produksjon starter få uker etter fødsel, maks nivå fra 3-
5 års alder og fram til voksen alder 

• store individuelle forskjeller 
 

 

I Norge er melatonin klassifisert som legemiddel 

og er reseptbelagt (registeringsfritak)  

 

melatonin, hva er det? 



alternativ behandling 

Hva hjelper barnet best? 



• FISK 

• fleirumetta fettsyrer er vesentleg 

• Behandling med fleirumetta fettsyrer kan 

redusere ADHD symptomer betydeleg 

 td. EyeQ, efalex 
 

Kosthold 



• Økende dokumentasjon 

• Forskningsprosjekt tilknyttet BUP 

Haugesund; nevrofeedback.  

• Naturlegemidlar kan interferere med 

legemidler og gi alvorlige biverkninger 

• Trening av arbeidsminne har vist effekt i flere 

studier 

 

Alternativ behandling 



• Ulike muligheter 

• Viktig at det gjev nytteverdi!  

• Dataprogram med veiledning kan kjøpes fra Sverige 

www.cogmed.com 

• Noen få i Haugesund har fått tilbud om samansett 

trening i skolen. (Trener med ulike gjenstander, 

program over 17 veker) 

 

Trening av arbeidsminne 



• Sukker kan gi hyperaktivitet, uoppmerksomhet og 

aggresjon hos barn generelt. 

• Kan symptomene hos barn med ADHD forsterkes ? 

•  Høgt inntak av sukker er ingen årsak til AD/HD 

• Sukkerfri diett er ikke nok til å bli kvitt AD/HD 

symptomer 

Kosthald og dietter 



• KVA SKAL TIL FOR AT BARNET 

OPPLEVER TRIVSEL OG MEISTRING I 

KVARDAGEN 

 

• ALLE HAR RETT PÅ Å HA DET BRA! 
 

OPPFØLGING 



• Dersom barnet bur i 2 hus pga samlivsbrudd er 

det viktig å tenke hva som er best for barnet 

 

• Samarbeid! Trygghet! Ro! Stabilitet! 

• Mange med ADHD tåler enda mindre ” sjau og 

spetakkel” enn andre barn 

• BARNETS BESTE FØRST 

 

et godt hjem 



Ofte vanskelige 

• Garderobe 

• Skole/heim 

• Skole/sfo 

• Mor-far 
 

Overganger 

• Avslutte kjekke 

aktiviteter 

• Leggetid 

• Måltider 

• Trygghet, oversikt, 

struktur 
 



• Før var det lettare å få dekt PC. 

• Trygdestønader, td.  hjelpestønad, eventuelt forhøga 

hjelpestønad, grunnstønad  

– Skriv gode søknader!  

• Utvida omsorgspenger ved sjuke barn, mest aktuelt 

ved tilleggsvansker.  

 

•  Behandling av komorbide tilstander  

 

tilrettelegging 



• De har krav på støtte 

• De trenger avlastning, pusterom 

• et godt team rundt barnet og best mulig 

behandling gjør framtiden lysere 

 

BARNET DITT ER GULL 

VERDT! 



• www.nasjkomp.no 

• www.adhdnorge.no 

• www.touretteforeningen.no 

• www.cogmed.se 

• www.forskning.no 

• www.levemedadhd.info 

• www.fhi.no 

• www.sovno.no 

• www.nav.no 

• http://deutroligearene.uit.no 

 

Nyttige adresser 

http://www.nasjkomp.no/
http://www.adhd-norge.no
http://www.touretteforeningen.no
http://www.cogmed.se
http://www.forskning.no
http://www.levemedadhd.info
http://www.fhi.no
http://www.sovno.no
http://www.nav.no
http://deutroligearene.uit.no/
http://deutroligearene.uit.no/

