
I Norge blir tilstanden kalt MBD, men blant leger 
heter den Hyperkinetiske forstyrrelser. I amerikansk
litteratur vil du se at den kalles ADD eller AD/HD.
Oversatt betyr det at en har oppmerksomhetssvikt
med eller uten hyperaktivitet.
To amerikanske psykiatere som selv har AD/HD har
laget en liste over hva som er spesielt for voksne med
AD/HD .

Skriv eller ring til:

ADHD-foreningen
Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker

Tlf. 67 12 85 85, Faks 67 12 85 86
E-mail: mbd-for@online.no

www.mbd.no

Denne brosjyren er laget for deg
over 18 år som sliter med

konsentrasjon, impulsivitet og
aktivitet og har hatt dette siden

du var liten.

Kan det være
AD/HD?

Hva er AD/HD? Lær deg å styre din AD/HD –
den skal ikke styre deg! AD/HD

Voksne med AD/HD har problemer med 
følgende:

• Å organisere seg selv og legge opp arbeidet 
riktig

• Å oppnå resultater som er i pakt med ens evner
• Å komme i gang og å utsette ting en skal gjøre
• Har mange baller i luften og blir lett stresset
• Kommer ofte med kommentarer som virker

fornærmende på andre
• Klarer ikke oppgaver som stadig gjentas
• Har ofte vansker med å konsentrere seg
• Har vansker med å følge de vedtatte kanaler,

følge tjenestevei
• Utålmodig, blir lett irritert
• Impulsive enten verbalt eller i handling, som

impulskjøp, endring av planer, setter i gang nye
karrierer eller opplegg, hissighet

• Tendens til å grue seg unødig. Ser etter om det
er noe å grue seg for. Ser ikke farer

• Føler seg usikker, stemningssvingninger
• Har en indre følelse av rastløshet

Men likevel er de ofte kreative
og intuitive
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HVEM FÅR DIAGNOSEN  AD/HD?

Den amerikanske psykiaterforeningen har laget
en liste over symptomer en må ha for at legen
skal stille diagnosen. Husk at mange mennesker
har disse symptomene og graden av dem avgjør
om du har tilstanden. AD/HD er ikke så godt
kjent blant helsepersonell og det er på langt nær
alle som har lang nok klinisk erfaring til å kunne
stille diagnosen.

TA KONTAKT MED DIN LEGE
For deg som mener at du har AD/HD, men som
ikke har fått diagnose, er det viktig å diskutere
dette med din lege. Det tar lang tid å få en diag-
nose fordi det er mange andre tilstander som også
må vurderes. De som har lengst erfaring er barne-
psykiatere, psykologer som har arbeidet mye med
barn og en del pedagoger på PPT-kontorene.

DU HAR RETT TIL Å FÅ HJELP
For deg deg som har fått en diagnose har du nå
fått vite hva det er som har gjort at du har slitt i
forhold til skole, ungdomsliv, jobb og samliv. 
Det er forklaringer til din atferd, men ingen 
unnskyldning. Behandlingen nå vil bestå av å
lære deg struktur, lære deg planlegging og dempe
impulsiviteten.

MEDISINER ER SOM BRILLER
Å ta medisiner er som å ta på seg briller, det 
hjelper ikke på årsaken, men hjelper deg med
problemene; gjør det lettere å konsentrere seg,
hindre at du plutselig gjør ting som du angrer på
eller hjelper deg til ikke å komme med upassende
kommentarer.

HVOR KAN DU FÅ MEDISINSK
HJELP?
AD/HD  sorterer innunder psykiatri, men 
erfaringene er små hos voksenpsykiatrien. 
Flere voksne med AD/HD har derfor slitt tungt
for å få en diagnose. Det anbefales at du diskute-
rer med din lege om hva du trenger av hjelp.
MBD-foreningens likemenn kan gi deg tips om
hvor du kan få hjelp.

Arbeid er ofte et problem for voksne med
AD/HD. Når arbeidsoppgavene er nye, arbeider
en gjerne engasjert og godt. Men etter en stund
går en ofte lei, arbeidskapasiteten og utholden-
heten synker. Mange voksne med AD/HD er
raskt ute med å søke seg ny jobb. Hvis du har
vansker med å komme inn i arbeidslivet har 
arbeidskontoret tiltak som kan hjelpe deg. De må
derfor vite hva det er som feiler deg og hva slags
arbeid som er riktig for deg.

VENNER OG FAMILIE
Flere av de voksne med tilstanden opplever at
det kan være slitsomt å ha venner rundt seg 
samtidig med at de ofte sliter litt med ensomhet.
Impulsiviteten kan ofte være ødeleggende for
mange vennskapsforhold.

KVINNER OG AD/HD
Kvinner med AD/HD har ekstra belastninger
fordi de ofte må utføre flere oppgaver slik som
oppfølging av barn og hjem. De har et større 
forventningspress til orden og struktur. En ser
også at kvinner med AD/HD får ekstra vansker
rundt menstruasjonsperioden.

Denne brosjyren er utarbeidet av
ADHD-foreningen i Norge som en orientering
til voksne som har fått diagnosen eller som er

under utredning for dette.


