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Barn med ADHD kommer lett i negativt samspill
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Veiledning for foreldre til 
barn med ADHD-vansker

Anbefalinger  om strukturert foreldreveiledning

• Nasjonale faglige retningslinjer – ADHD (HelseDir). 

• Nice guidelines (UK)

ADHD Norge:

ADHD Norge styrevedtak om å anbefale 
bruk av DUÅ foreldreveiledning (2016)

Illustrasjon: M. Straarup Møller



Faglig stansdard – ADHD (PBU region vest) 
Utdrag

Personer med mindre alvorlig ADHD kan ha behov for begrensede hjelpetiltak, som psykoedukasjon og foreldreveiledning, mens personer 
med alvorlig ADHD vil trenge flere og mer omfattende tiltak.

I. Psykoedukasjon. Info og opplæring av pasient og pårørende (individuelt eller i gruppe) om symptom / sykdom, årsak, behandlingstiltak, 
risiko og eventuell prognose. Interesseorganisasjon (ADHD-Norge). Skriftlig info til pasient / pårørende. Kvalitetssikret info på nettet. 

II. Foreldreveiledning. Foreldre bør tilbys De Utrolige Årene, Parent Management Training – Oregon (PMTO) eller annen, tilsvarende 
foreldreveiledning.

III. Informasjon til skole, PPT, fastlege og evt. andre behandlere og instanser. 
Bør inneholde begrunnelse for diagnosen, hvordan symptomene kan påvirke fungering og kontakt med hjelpetjenestene, ev komorbide 
tilstander, råd om tilrettelegging, behandlingsplanen. Dette skjer best i dialog med de aktuelle instanser. NB samtykkebasert når til andre enn 
henviser/fastlege. 

IV. Støttetiltak. Ved sammensatte / komplekse tilstander: Avklare behov for individuell plan og ansvarsgruppe. 

V. Trygdeordninger: NAV (f.eks. hjelpe- og grunnstønad) 

VI. Medikamentell behandling (Prosedyre for utprøving av legemidler ved ADHD - HKF).Ikke-medikamentelle tiltak skal vanligvis være 
prøvd ut og evaluert før det prøves ut legemidler. For barn under 6 år er medikamentell behandling aktuelt bare unntaksvis. 

VII: Kosthold, ernæring og søvn 
Vanlig, variert kosthold anbefales, elimineringsdietter og kosttilskudd har ikke vist dokumentert effekt. Mange barn med ADHD har 
innsovningsvansker og veiledning i god søvnhygiene bør gis i slike tilfeller før ev medikamentell behandling av søvnvanskene.

VIII. Individualterapi 
For unge som tross effekt av medikamentell behandling og andre tiltak har symptomer med betydelig funksjonsnedsettelse, bør det vurderes 
kognitiv atferdsterapi med fokus på sosiale ferdigheter, problemløsning, selvkontroll, aktiv lytting og hvordan uttrykke og håndtere følelser. 
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Relasjonen mellom voksne og barn blir mer positiv etter deltakelse i DUÅ-
grupper.

Stressnivået i familiene går ned etter å ha deltatt i DUÅs foreldregrupper.

Foreldres oppdragelsesstrategier blir bedre og mer positive etter 
deltakelse i gruppetilbudet enn de var før.

I behandlingsgrupper for henviste barn reduseres atferdsvanskene 
betydelig for to av tre barn.

60 % av barna som henvises til spesialisthelsetjenesten for atferdsvansker, 
møter ikke lenger kriteriene for diagnosen etter behandlingstilbud via 
DUÅ.

Funn i norsk klinisk DUÅ-studie (2001 – 2003)
- foreldreveiledning angående barn med atferdsvansker

Illustrasjon: Mikkel Straarup Møller



DUÅ-foreldreveiledning
Klinisk RCT 2001-2003 (Larsson et al 2009)

0

20

40

60

80

100

120

ODD CD ADHD Angst/depr

Pre

1-årsFU



DUÅ foreldreveiledning 3 – 12 år
Klassifisering i Ungsinn (2020)

Nivå 5 av 5
«Sterk dokumentasjon»



Mål for DUÅ-foreldreveiledning

Fra Coercive Cycle til positivt og utviklingsstøttende samspill

• Bryte negativ spiral for samspill

• Fremme positiv samhandling

Illustrasjon: M. Straarup Møller
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Ytterligere «spissing» av DUÅ-
foreldreveiledning for barn med ADHD

Større fokus på 
tiltak/foreldreferdigheter rettet mot 
kjernesymptomer og psykoedukasjon i 
løpet av foreldreveiledningen

Vi kaller psykoedukasjonen 
«ADHD-sløyfer»

Utviklet ved Center for ADHD, Århus, 
Danmark

Illustrasjon: 
M. Straarup Møller



Utarbeidet norsk guide for gruppeledere
- bearbeidet fra dansk utgave v/Center for ADHD, DK

Guiden for gruppeledere 
finnes bl.a på ADHD Norge 
sin hjemmeside

http://adhdnorge.no/




Eks: Sløyfe 19. Hjernens batteri hos barn med ADHD

Tømmer batteriet

Selvkontroll
Hemming av impulser
Styring av tid ift. en oppgave
Organisere og problemløse
Regulere følelser 
Motivere seg selv – holde seg 
selv i gang 

Gjenopplader batteriet

Ros og belønning
Positive følelser
Positiv selvtale og selvoppmuntring
Fysisk aktivitet
Sukker til hjernen (juice, saft) 
Pauser mellom oppgaver (10 min.)
Småpauser underveis i oppgaver (10:3)
Minne om belønninger

• Bruk av eksekutive funksjoner tømmer batteriet midlertidig. 
• Barn med ADHD har bruk for hyppigere gjenoppladning. 
• Tilpass batteriet til det enkelte barn og bruk det sammen med barnet i klassen eller hjemme. 
• Batteriets kapasitet økes med alderen og med trening. 

Illustrasjon: M. Straarup Møller



Pågående klinisk studie på 
DUÅ-foreldreveiledning tilrettelagt for barn med ADHD

• Inkluderer p.t 78 familier
• Planlagt n = 120
• Analyser blir utført i løpet 

av 2022
• Publisering i 2023?

Illustrasjon: M. Straarup Møller
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Problemstillinger i pågående norsk evaluering

Foreldrenes utbytte
• Har bruk av tilrettelagt DUÅ-program hatt innvirkning på hvordan 

foreldrene møter/er sammen med barnet sitt? (utviklingsstøttende
samhandling)

• Har bruk av tilrettelagt DUÅ-program bidratt til at foreldrene opplever 
større trygghet i foreldrerollen? (mindre opplevd stress i hverdagen)

Barnets utbytte - foreldrerapportering
• Har bruk av tilrettelagt DUÅ-program bidratt til endringer hos barnet? 

(påvirket kjernesymptomer, søvn, regulering, samhandling)



Studien benytter kartlegginsverktøyer som er omtalte i 
PsykTestBarn (https://psyktestbarn.r-bup.no/) 
- Ett unntak: The Sleep Disturbance Scale

Atferdsvansker hos barn og unge i alderen 2 til 16 år: Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) –
norsk versjon 

Psykisk helse, vennerelasjoner og prososial atferd i alderen 4-17 år: Strengths and Difficulties
Questionnaire foreldrerapport (SDQ-P) – norsk versjon 

Stress i foreldre-barnrelasjonen, foreldre med barn opp til 12 år: Parenting Stress Index– Short 
Form – norsk versjon

Kartlegging av døgnrytmen og problemer barnet måtte ha med søvnen: spørreskjema om 
søvnforstyrrelser hos barn - The Sleep Disturbance Scale – norsk versjon 

Kartlegging av ADHD symptomer hos barn og ungdom: ADHD-RS-IV-Hjemme – norsk versjon

II-b.6. Bakgrunnsinformasjon: Kort skjema som inneholder demografiske 
variabler og spørsmål om medikamentbruk for barna.



Deltakende enheter i studien
- Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker

• BUP Oslo Nord

• BUP Trondheim

• BUP Betanien

• BUP Øyane

• BUP Fana

Rekruttering:

• BUP’er som allerede hadde etablert 
DUÅ-foreldreveiledning

• Erfarne og sertifiserte gruppeledere
Illustrasjon: 

M. Straarup Møller



Oddbjørn Løndal
Universitetslektor
RKBU Nord
UiT
e-post: oddbjorn.londal@uit.no

Takk for oppmerksomheten!

Info på internett: 

• www.dua.uit.no
• DUÅ på Facebook

Illustrasjon: M. Straarup Møller
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