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Kriterier för att bedöma ADHD
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Minst sex av punkterna i någon av grupperna skall ha varit uppfyllda under sex månader för att
diagnosen skall ges. Problemen skall också vara uppenbara i minst två olika sammanhang, till
exempel hemma och i skolan. De måste vara så stora att de blir till ett handikapp. Några av
problemen måste också ha börjat före sju års ålder. De får heller inte kunna förklaras av någon
annan psykiatrisk störning.

Finns träffarna i A-gruppen bedöms det som ADHD av ouppmärksamhetstyp.
Finns träffarna i B-gruppen bedöms det som ADHD av impulsiv-hyperaktiv typ.
Finns sex träffar i båda grupperna samtidigt bedöms det som ADHD av kombinerad typ.

A:
(Ouppmärksamhet)
1. är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel
2. har ofta svårt att hålla uppmärksamheten uppe i arbete och lekar
3. verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal
4. följer ofta inte instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemarbete eller
arbetsuppgifter (trots att personen förstått instruktionerna)
5. har svårt att organisera arbete och aktiviteter
6. undviker ofta att göra saker som kräver mental uthållighet (läxor tex)
7. tappar ofta bort nödvändiga saker (pennor, böcker, verktyg, leksaker)
8. distraheras ofta lätt av yttre händelser och stimuli
9. är ofta glömsk i det dagliga livet

B:
(Överaktivitet)
1. Har ofta svår att vara stilla med händer och fötter och kan inte sitta still
2. lämnar ofta sin plats i klassrummet eller vid andra tillfällen när man förväntas sitta kvar
3. springer ofta omkring, klättrar eller klänger mer än förväntat (Hos vuxna motsvarat av en egen känsla av
rastlöshet)
4. har ofta svårt att leka eller göra fritidsaktiviteter lugnt och stilla
5. verkar ofta vara på språng eller som driven av en motor
6. pratar ofta överdrivet mycket

(Impulsivitet)
7. svarar ofta innan frågan är färdigställd
8. har ofta svårt att vänta på sin tur
9. avbryter eller inkräktar ofta på andra ( t.ex. i samtal eller lekar)

Källa: Diagnoshandboken DSM-IV från American Psychiatric Association


