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AD(H)D Konference 26. april 2018 
Noter fra ADHD-foreningen  
 
Oplægsholder: Sandra Kooij 
 
Uddannelse/baggrund: Psykiater, MD PhD 
 
Titel på oplægget: Voksne med ADHD; udredning og behandling(ho-
vedoplæg) 
 
 
Hvorfor er dette emne vigtigt? 
ADHD kan forklares genetisk (op til 80 % tillægges arvelighed). Det er en neurobiologisk forstyrrelse, som 
bl.a. kan påvises i hjernens strukturer og aktivitet.  
 
Noter: 
Selvom der også er miljømæssige faktorer, som har en betydning, når man forsker i årsagen til ADHD, så er 
det påvist gennem en hel del tvillingestudier verden over, at 60-80 % kan tilskrives arvelighed.  
Hjernen er generelt 5 % mindre ved mennesker med ADHD. Der er en lavere aktivitet og blodgennem-
strømning i de dele af hjernen, som er involverede, når man har ADHD (de dele, der bl.a. har med planlæg-
ning, gennemførelse og bearbejdning af sanseindtryk at gøre). 
 
ADHD er en livslang forstyrrelse – derfor skal den med ADHD overbevise sin læge hele tre gange til at give 
dem behandling (I barndommen, voksenlivet og som ældre).  
 
I forhold til kønsfordelingen af diagnosticerede med ADHD, er der ikke så stor forskel på forekomsten 
blandt voksne mænd og kvinder, som der er blandt drenge og piger. Derfor må piger være underdiagno-
sticerede som børn. Det skyldes formentlig, at når man er vanskelig, får man mere hjælp – derfor diagnosti-
ceres drengene oftere. Sandra Kooij beskriver, at ”Girls are not disruptive - but may be chronically tired” – 
Uopmærksomhed kræver kontinuerlig mental anstrengelse, som resulterer i udmattelse. Oveni har piger 
ofte livslange problemer med både humørsvingninger (typisk op til 5 gange dagligt) og vredesudbrud 
(gælder for 90 %). Og for mange er det man på engelsk kalder mind wandering, altså uendeligt tankemyl-
der og bekymringer, et udpræget problem. 
 
Det mest invaliderende symptom ved ADHD hos voksne er uopmærksomhed, da det har ret omfattende 
konsekvenser, hvis man som voksen hele tiden laver overspringshandlinger, er omgivet af kaos, har vanske-
ligheder med at organisere, kommer for sent, har sværere ved at læse og huske, glemmer ting og aftaler.  
ADHD kommer sjældent alene. Der er en høj komorbiditet (samsygelighed). Det kan fx være; angst, de-
pression, personlighedsforstyrrelse, misbrug, spiseforstyrrelse, søvnproblemer osv. 
 
Mennesker som behandles for depression er ofte resistente overfor behandlingen, hvis deres ADHD ikke er 
behandlet først. 
 
Redskaber/information fra oplægget der kan anvendes i praksis  
DIVA (Diagnostic Interview for ADHD in Adults), er et program udviklet til at lave præcise og grundige vur-
deringer af, hvorvidt der er tale om ADHD hos voksne. Lavet til professionelle klinikere (psykiatere, psyko-
loger). Gratis tilgængeligt, og oversat til flere sprog bl.a. dansk.  
Kan findes på hjemmesiden: www.divacenter.eu 
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Take-home messages  
 

1. ADHD is a risk – not medication (Det er ADHDen der er en risiko – ikke medicin til at behandle den 
med) 

2. Treatment of ADHD reduces longterm risk for depression (Behandling af ADHD reducerer risikoen 
for depression) 

3. Untreated ADHD increases risk of substance abuse (Ubehandlet ADHD øger risikoen for misbrug) 
 
 
Her kan du finde mere om emnet: 
Sandra Kooij har været med til at udvikle en app til voksne med ADHD, som udkommer senere på året 
(først i Holland). App´en hedder Super Brains. Man kan følge udviklingen på www.superbrains.nl 
 


