
”Ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder.”  
    RBU:s vision 

vad är adhd?

adhd, attention deficit hypeRactivity disoRdeR, är en 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Adhd kan främst 
beskrivas som en uppmärksamhetsstörning med inslag av 
koncentrationssvårigheter eller impulsivitet. Barn med 
adhd har problem med arbetsminnet, den del av minnet vi 
använder för att bearbeta det som händer just nu. 
Arbetsminnet hjälper oss att behålla koncentrationen och 
hålla kvar saker i minnet, som exempelvis ett telefonnum-
mer. Barnen har också svårt att samspela med andra och att 
anpassa sig till sociala mönster. De är antingen överaktiva 
eller oföretagsamma, hoppar runt eller sitter tysta i ett hörn. 

För att ett barn ska få diagnosen adhd ska en rad 
kriterier uppfyllas. Symptomen måste också ha funnits 
under lång tid. Diagnos ges sällan till barn före skol åldern, 
även om överaktivitet hos småbarn kan vara ett tecken på 
adhd. 

Adhd är medfött och det finns en ärftlig faktor,  
80 procent av barn med adhd har andra i sin familj/släkt 
med liknande symptom. 

Barn med adhd har svårt att klara krav och förändringar. 
De behöver hjälp med att strukturera upp tillvaron och det 
ställer speciella och stora krav på förståelse från både 
familjen och skolan.

symptom
symptomen vaRieRaR mycket med åldeRn. Hos de mindre 
barnen är impulsiviteten det mest framträdande. Barnen 
är ständigt i rörelse, byter lekar och utsätter ofta sig själva 
för fara utan att vara medvetna om det. Humörsvängningar 
är vanliga och minsta motgång kan utlösa ett utbrott. 
Typiskt för många barn med adhd är att de har problem 
med perceptionen. Det betyder att de inte alltid kan tolka 
sina sinnesintryck på ett användbart sätt. Det skiljer även 
en del mellan flickor och pojkar. Flickor uppträder mer 
stillsamt och döljer därmed sin hyperaktivitet. Därför får 
de också ofta sin diagnos ett par år senare än pojkar.

I skolåldern märks problemen mer. De kan inte leva 
upp till de krav som ställs på dem, kan inte vänta på sin 
tur utan faller in i samtal och tränger sig före. De har svårt 
att göra planer och följa dem, utan söker istället sådant 
som ger snabbt resultat och uppmärksamhet. Många gånger 
kan de uppfattas som slarviga, vilket orsakar att de blir 
tillrättavisade, medan ”slarvet” egentligen ingår som en del 
i deras funktionsnedsättning.

I tonåren händer det att barn med adhd uppfattas som 
mer trotsiga och aggressiva än andra. Lusten att revol  tera 
kan ibland föra med sig att de dras med i olämpliga sociala 
sammanhang. Det tycks dock vara så att pojkar  

utvecklar aggressivitet i högre grad än flickor.
Ungefär hälften av de barn som har adhd behåller sina 

koncentrationssvårigheter i vuxen ålder. Oftast övergår 
dock överaktiviteten i passivitet ju äldre man blir.

Bemötande 
omgivningen kan UndeRlätta mycket för barn med adhd. 
Genom att förstå barnens problem och kunna möta olika 
symptom och beteenden på ett bra sätt skapas mer trygg- 
het kring barnen, vilket kan förhindra oro. Det är viktigt 
att se till varje barns speciella behov och utgå från dem. 

Barnen behöver också verktyg för att kompensera sina 
svårigheter. De behöver träna koncentration, tidsuppfatt-
ning och få stöd med planering och strukturering. God 
hjälp kan de ha av dator, fickbandspelare, elektroniska 
almanackor, bildstöd och tidshjälpmedel. Det finns även 
speciella dataprogram för barn som behöver träna sin kon -
centrationsförmåga. För många har den typen av träning 
god effekt som också sitter i under lång tid.  

En del barn med adhd behandlas också med olika 
typer av mediciner. Dessa kan minska symptomen. 

Det är viktigt att föräldrar och syskon till barn med 
adhd får mycket stöd och avlastning.
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adhd
Barn & ungdomar med

adhd

välkommen till RBU!

i RBU samlas BaRn och Unga med rörelsehinder 
och deras föräldrar, syskon och alla andra som vill 
vara medlemmar. RBU företräder familjer med barn 
och unga som har olika typer av rörelsehinder.  
 
I RBU finns en rad olika diagnoser och diagnos-
grupper, bland annat cerebral pares (cp), adhd, 
ryggmärgsbråck, flerfunktionshinder, medfödd 
benskörhet (oi), muskelsjukdomar, Prader-Willis 
syndrom, kortväxthet, plexus brachialisskada samt 
hydrocefalus. 

RBU arbetar aktivt för att förändra attityderna i 
samhället och skapa bättre förutsättningar för barn 
med rörelsehinder och deras familjer. Vi uppvaktar 
politiker, driver kampanjer, ger ut rapporter och infor-
mationsmaterial och arrangerar konferenser. 

RBU startade 1955 och har medlemmar i distrikts- 
och lokalföreningar runt om i hela landet. 

När du blir medlem går du med i en av RBU:s 
föreningar. Aktiviteterna i RBU-föreningarna kan om-
fatta allt från att tillsammans arbeta för att förändra 
samhället till att träffas för spännande och roliga 
fritidsaktiviteter. 

som medlem i RBU får du: 

• Gemenskap med andra i samma situation
• Möjlighet att påverka och förändra livssituationen 
• Information och kunskap 
• Tidningen Rörelse 6 gånger om året med reportage,  
 aktuell forskning och nyheter 
• Möjlighet att ansöka om medel från RBU:s Medlems-  
 fond och andra fonder
• Gratis juridisk rådgivning 
• Gratis eller rabatterat informationsmaterial
• Rabatt på deltagaravgiften för de årliga RBU- 
 Dagarna 
• Rabatt på RBU:s konferenser och seminarier 
• Rabatterade vistelser på RBU:s fritidsanläggning  
 Mättinge 
• Företagsrabatter 
• Tillgång till din RBU-förenings alla aktiviteter
 

Riksförbundet för Rörelsehindrade
Barn och Ungdomar, RBU

Besöksadress: S:t Eriksgatan 44, 3 tr, Stockholm
Postadress: Box 8026, 104 20 Stockholm

Telefon (växel): 08-677 73 00
Telefax: 08-677 73 09
E-post: info@riks.rbu.se
Hemsida: www.rbu.se

Stöd RBU: 90 00 71-2©
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