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Hvorfor er dette emne vigtigt? 
I behandlingen af de unge er det vigtigt at holde sig for øje, at de unge med ADHD-diagnosen ikke har 
samme grad af motivationsstyring som andre unge, og ofte ikke kan nås verbalt. De er for impulsstyret til 
at kunne arbejde med motivation. 

De har derfor i højere grad brug for guidning. Den anerkendende tilgang som metode er brugbar ift. disse 
unge, viser nyere undersøgelser. Det er vigtigt at anerkende, at nedsættelse af misbrug kan være 
behandlingsmålet frem for helt at stoppe misbruget 

Det er vigtigt at arbejde med de unges mestringsstrategier specielt ift. at vende tanker med andre og få 
hjælp til at perspektivere. Endvidere er arbejdet med familien vigtigt, og der bør arbejdes både med 
individet og familien i et intensivt forløb som for eksempel MST (Multisystemisk terapi). 

Den unge, der skal mestre nye færdigheder har brug for at træne de nye færdigheder mange gange for at 
der bliver autorespons på påvirkninger. En samtale hver 14. dag er derfor ikke nok til at hjælpe de unge til 
nye færdigheder.  

 

Klinisk relevante mekanismer og komplikationer for intervention 

Brookes forskning viser blandt andet, at alder for debut ift. alkohol mv. udgør en risikofaktor for senere 
misbrug, ligesom nedsat funktionsevne ift. almindelig daglig livsførelse har betydning. 

En vigtig faktor er den forventning, den enkelte har til at indtage alkohol eller andet ift. senere misbrug. 
Hvis der for eksempel er en forventning om, at alkohol vil virke afslappende, så vil der være større risiko 
for, at den enkelte vil ”bruge” alkohol som dette på et senere tidspunkt i livet.  

Brooke understreger, hvor hurtigt en social deroute kan ske, når først den unge er misbruger, fordi den tid, 
der bruges på misbruget, ikke bruges på at udvikle sig selv konstruktivt. Unges færdigheder udvikles 
massivt disse år. Misbrugende unge udvikler ikke de samme færdigheder og læring som andre unge, idet 
de ikke indgår i de udviklende læringsmiljøer. 

 

Resiliensfaktorer 
En af de vigtigste resiliensfaktorer ift. at forebygge misbrug blandt unge med ADHD, er forældrenes 
monitorering af den unge. Det er vigtigt, at forældre bliver ved med at interessere sig for den unges liv -  
hvad de laver og hvem de er sammen med hvor.  
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Men forældre har ofte behov for støtte til at bevare relationen og kontakten til den unge. Der er en hårfin 
balance mellem monitorering og overvågning. De unge vil typisk tage afstand fra sidstnævnte, og man 
risikerer derfor at miste den unges tillid ift. at inddrage forældrene i deres liv.  

Endvidere er et vigtigt fund, at den unges sociale kompetencer ved det 17. år også er en resiliensfaktor for 
senere misbrug, ligesom det er vigtigt, hvem de unge omgås.  

 

En stor andel unge dropper ud af medicinen 
En stor andel unge dropper i deres teenageår ud af medicinen, hvorfor der må anbefales mere end 
farmakologisk behandling.  

ADHD-gruppen i undersøgelsen var mere tiltrukket af alkoholrelaterede aktiviteter end jævnaldrende. 
Undersøgelser viser, at der er større grad af impulsiv adfærd ved alkoholindtag, hvilket igen øger deres 
risikoadfærd. 

At drikke alkohol ved negativt eller positivt humør er lige problematisk ift. risikoadfærd, da godt humør har 
tendens til at sløre den i forvejen nedsatte konsekvensberegningsevne. ”Dark Siden Effekten” (drikke for at 
mindske følelser relateret til misbruget) af alkohol har størst betydning senere i livet. 

Børn ned til 3 år optager forældrenes forhold til cigaretter og alkohol, hvorfor det er vigtigt ikke at give 
børnene kognitive forståelser af alkohol og cigaretter som ”selvmedicinerende”. 

 
Take-home messages  

• Forældre har ofte behov for støtte til at bevare relationen og kontakten til den unge. Der er en 
hårfin balance mellem monitorering og overvågning. De unge vil typisk tage afstand fra 
sidstnævnte, og man risikerer derfor at miste den unges tillid ift. at inddrage forældrene i deres liv.  

• Børn ned til 3 år optager forældrenes forhold til cigaretter og alkohol, hvorfor det er vigtigt ikke at 
give børnene kognitive forståelser af alkohol og cigaretter som ”selvmedicinerende”. 

• Det er vigtigt at arbejde med de unges mestringsstrategier specielt ift. at vende tanker med andre 
og få hjælp til at perspektivere. 

 
Her kan du finde mere om emnet: 
https://adhd.dk/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/Brooke-Molina-Slides-for-Danish-ADHD-Association-
April-26-2018-.pdf 
 
 


