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Vartannat barn med koncent-
rationssvårigheter, perceptuella,
motoriska störningar och im-
pulsivitet, DAMP/ADHD, har
fortsatta svårigheter upp i vux-
en ålder. Risken för missbruk är
betydligt förhöjd, särskilt bland
dem som tidigt visar sociala an-
passningssvårigheter. Cirka var
femte alkoholist och var tredje
blandmissbrukare har denna
bakgrund, som dock mycket
sällan uppmärksammas. Värdet
av aktiv, tidig diagnostik och ut-
hållighet i stöd och behandling
diskuteras här.

Beteendeavvikelser hos barn med
uppmärksamhetsstörning, överaktivitet
och impulsivitet som dominerande
symtom har genom hela 1900-talet an-
setts vara övervägande organiskt be-
tingade. I början av seklet omnämndes
tillståndet som »defects of moral con-
trol» [1]. Under 1940- och 50-talen do-
minerade beteckningen »minimal brain
damage», MBD. På 1960-talet ändrade
man till »minimal brain dysfunction»,
MBD, då den kategoriska kopplingen
till hjärnskada ansågs dåligt under-
byggd [2].

Moderna diagnostiska system inom
psykiatrin väljer företrädesvis beteck-
ningar som svarar mot symtombilden,
hellre än sådana som binder störningen
till någon bestämd etiologi. Det ameri-
kanska DSM-systemet, som konse-
kvent tillämpar denna princip, har valt
beteckningen »attention deficit hyper-
activity disorder», ADHD – på svenska
hyperaktivitetssyndrom med uppmärk-
samhetsstörning [3]. Preciserade krite-

rier för ouppmärksamhet, hyperaktivi-
tet och impulsivitet anges. Störningen
skall vara handikappande i studier eller
arbete och socialt samt ha varit funk-
tionsnedsättande sedan före sju års ål-
der.

I Norden används ytterligare begrep-
pet DAMP, »deficits in attention, motor
control and perception» – på svenska
dysfunktion i fråga om avledbarhet,
motorik och perception [4]. Detta utgör
en mer komplett beskrivning av före-
kommande problem än det överlappan-
de ADHD. Diagnoskriterierna för
DAMP utesluter påtaglig generell ut-
vecklingsstörning och inkluderar störd
aktivitetskontroll (över- eller underakti-
vitet, bristande förmåga att sitta stilla,
koncentrations- och uppmärksam-
hetsstörningar), motorikkontroll (stör-
ningar i grov- eller finmotorik) och per-
ception (störd hörsel-, syn- och känsel-
förmedlad varseblivning).

Samvarierande
psykiska störningar
DAMP och ADHD tillhör gruppen

neuropsykiatriska tillstånd – medfödda
eller tidigt förvärvade störningar i cen-
trala nervsystemet som medför handi-
kappande beteendeavvikelser. I grup-
pen ingår autismspektrumstörningar in-
klusive Aspergers syndrom (empati-
störningar, svårigheter att tolka framför
allt den icke verbala kommunikationen)
och Tourettes syndrom (tvångssymtom,
verbala och motoriska tick). De olika
diagnoserna inom gruppen förekommer
ofta samtidigt och låter sig inte avgrän-
sas skarpt inbördes. Snarare är man be-
nägen att betrakta dem som ett sam-
manhängande spektrum. I störningsbil-
den ingår ofta dyslexi [5-7]. Ångest-
störningar och depressioner är också
överrepresenterade hos såväl barn som
vuxna med DAMP/ADHD [8].

Komplicerande sociala
beteendestörningar
Aggressivitet, utagerande beteende

och sociala anpassningsstörningar är
relativt vanligt förekommande hos barn
och ungdomar med DAMP/ADHD. Be-
teendestörningarna kan förstås som re-
aktioner på upplevda misslyckanden
och på omgivningens negativa reaktio-

ner gentemot det överaktiva, impulsiva
barnet. Den primära kognitiva störning-
en kan också direkt försvåra det sociala
samspelet, särskilt om handikappen in-
kluderar autistiska drag.

Redan i förskoleåldern blir många
aggressivt utagerande. De tappar ofta
humöret, blir grälsjuka, trotsiga, skyller
på andra och kan te sig hämndlystna och
elaka (ODD, oppositional defiant disor-
der, enligt DSM-IV). Under de följande
skolåren, upp mot tonåren, utvecklar
många antisocialt beteende: skolkar,
rymmer hemifrån, snattar/stjäl, hamnar
i bråk, förstör och misshandlar. Beteen-
det benämns uppförandestörning (CD,
»conduct disorder», enligt DSM-IV).
När den kvarstår efter 18 års ålder klas-
sificeras den som antisocial personlig-
hetsstörning (ASPD, »antisocial per-
sonality disorder» enligt DSM-IV).

Förekomst och förlopp
Enligt svenska undersökningar har

drygt 5 procent av alla barn DAMP vid
skolstarten. Cirka 1,5 procent har svår
DAMP. Pojkar drabbas ungefär tre
gånger så ofta som flickor – möjligen
reflekterar dessa skattningar en under-
diagnostik bland flickor [6]. Den över-
lappande störningen ADHD är lika van-
ligt förekommande – cirka 5 procent
bland skolbarn [9-11].

Många prospektiva studier visar
samstämmigt att DAMP/ADHD-sym-
tomen fram till 20-årsåldern försvinner
eller reduceras till att inte utgöra något
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nämnvärt handikapp i cirka hälften av
fallen [12-16]. Den andra hälften har
kvarstående symtom, men på ytterliga-
re längre sikt sker sannolikt en fortsatt
utläkning [17].

Cirka 65 procent av barnen med
DAMP/ADHD utvecklar ODD, enligt
en undersökning i USA [18], och drygt
hälften av dessa uppfyller senare krite-
rierna för CD [19]. I en annan under-
sökning rapporterades CD förekomma
hos 60 procent av barn med ADHD
[20]. Omvänt har majoriteten av barn
och ungdomar med CD även DAMP/
ADHD [21]. Beteendestörningarna,
som nästan enbart återfinns hos pojkar,
kvarstår oftast förbi tonårsperioden.
Flera prospektiva studier visar mycket
samstämmigt att 20–25 procent av bar-
nen med DAMP/ADHD har ASPD i 
20-årsåldern [12-14, 22]. Risken för
DAMP/ADHD-barnen att hamna i en
negativ utveckling, från ODD över CD
till ASPD och kriminalitet, är bland 
annat relaterad till familjerelationer,
socioekonomisk status, förekomst av
psykiska störningar och missbruk hos
föräldrarna, studiemisslyckanden och
om DAMP/ADHD-symtomen kvarstår
upp i tonåren och därefter [12, 14, 23-
29].

Missbruk
Missbruk och beroende av psykoak-

tiva substanser, här sammanfattade un-
der beteckningarna alkoholproblem och
övriga drogproblem, är vanligt före-
kommande i anslutning till DAMP/
ADHD. Sambanden har dokumenterats
både i studier av populationer, definie-
rade utifrån ett manifest drogproblem,
och i populationer med diagnostiserad
DAMP/ADHD.

I en undersökning av danska män
som adopterats fann man att bland dem
med alkoholproblem i vuxen ålder hade
50 procent manifesterat ADHD-sym-
tom under barndomen, att jämföra med
15 procent hos de adopterade utan alko-
holproblem [30]. Andra studier, sam-
manfattade i en översiktsartikel [31], ta-
lar för att cirka 20 procent av patienter-
na med alkoholproblem har eller har
haft ADHD och att samsjukligheten
medför täta återfall. Bland individer
med andra drogproblem (opiater, koka-
in, blandmissbruk) har DAMP/ADHD i
vuxen ålder och/eller under barndomen
identifierats hos 14–35 procent [32-35].
I studier av vuxna med diagnostiserad
ADHD har noterats mycket hög livstids-
prevalens för drogproblem: alkoholism
34–36 procent, cannabis 11 procent,
centralstimulerande medel 11 procent
[32, 36].

En uppföljning vid 16 års ålder av 56
barn från Göteborg med tidigare dia-
gnostiserad DAMP påvisade missbruk
hos 13 procent av tonåringarna (främst

cannabis, amfetamin och heroin), jäm-
fört med 2 procent hos en kontrollgrupp
[15].

En uppföljning vid 16–23 års ålder
av 101 ynglingar från Long Island, New
York, med ADHD diagnostiserad under
barndomen, noterade drogproblem hos
19 procent, jämfört med 7 procent i en
kontrollgrupp. Nästan alla drogmiss-
brukare i ADHD-gruppen hade tillika
CD eller ASPD, och det antisociala be-
teendemönstret hade i de flesta fall före-
gått missbruket. Kvarstående ADHD-
symtom vid uppföljningen var förenat
med hög frekvens av såväl CD/ASPD
som missbruk [12].

Vid en andra uppföljning (medelål-
der 24 år) noterades drogmissbruk hos
12 procent jämfört med 4 procent hos
kontrollgruppen. Det bör påpekas att
barn med ODD eller uttalad aggressivi-
tet exkluderades från deltagande vid
studiens början. Om så inte skett, hade
sannolikt ännu fler missbrukare regi-
strerats vid en uppföljning [39]. Samma
forskningscentrum har rapporterat yt-
terligare en prospektiv studie från en
annan kohort bestående av 91 män (me-
delålder 26 år vid uppföljningen),
13–19 år efter ADHD-diagnos i barn-
domen. Drogproblem noterades hos 16
procent jämfört med 4 procent hos en
kontrollgrupp. Även i denna studie
samvarierade drogproblemen med
CD/ASPD och kvarstående ADHD-
symtom [14].

I en studie från Montreal [24] inklu-
derades 7 flickor och 59 pojkar med
ADHD. Vid uppföljning efter 15 år var
deras medelålder 26 år. Alkohol- och
drogproblem var särskilt vanligt hos de
20 individer (30 procent, alla pojkar)
som vid uppföljningen efter 15 år före-
tedde antisociala beteendestörningar.
Hälften av dem hade då alkoholproblem
och 15 procent hade drogproblem. Vid
tidigare uppföljningar (efter 5 och 10
år) hade 60 procent haft drogproblem
och 80 procent haft alkoholproblem.

Slutligen bör dock noteras att resul-
taten från prospektiva studier inte är
helt samstämmiga. I tre uppföljande
studier av barn med ADHD fann man
ingen förhöjd förekomst av missbruk
[13, 37, 38].

Bohman, Cloninger och medarbeta-
re har, på grundval av svenska adop-
tionsstudier, urskilt två undergrupper av
alkoholberoende. Deras beteckning typ
II beskriver en undergrupp av alkohol-
beroende, karakteriserad av uttalad ärft-
lighet, tidig debut, låg impulskontroll
samt benägenhet för blandmissbruk och
asocialitet [40, 41]. Sannolikt återfinns
missbrukare med DAMP/ADHD
främst i denna undergrupp [42].

Sammanfattningsvis är det väl doku-
menterat att DAMP/ADHD, i kombina-
tion med CD/ASPD, medför hög risk

för alkohol- och drogproblem, särskilt
vad gäller pojkar och unga män. Även i
frånvaro av antisocialt beteende tycks
risken vara förhöjd [43, 44]. Cirka var
femte patient med alkoholproblem och
var tredje patient med andra drogpro-
blem har eller har haft DAMP/ADHD.

Missbruket kan ha karaktär av själv-
medicinering, där motivet är att dämpa
oro och rastlöshet, snarare än att upple-
va ruseffekter. Centralstimulerande me-
del har ju terapeutisk effekt i avsevärt
lägre doser än de gängse missbruks-
doserna. Cannabis och alkohol nyttjas
ibland också i symtomdämpande syfte.

Behandling och stöd
br istfälligt utv ecklat
Den väl kartlagda utvecklingen hos

DAMP/ADHD-barn (pojkar), från skol-
svårigheter och ODD till CD/ASPD
och missbruk, ger goda förutsättningar
att identifiera riskgrupper och sannolikt
också goda möjligheter att förebygga
utvecklingen mot både ASPD och miss-
bruk.

Stöd och behandling vid DAMP är
bristfälligt utvecklat i Sverige, liksom i
många andra länder [45]. Diagnostiken
under barndomen av DAMP/ADHD,
dyslexi och andra samvarierande neuro-
psykiatriska störningar har förbättrats
under de allra senaste åren, men efter
diagnosen erbjuds sällan stöd och be-
handling med kontinuitet. Inom vuxen-
psykiatrin har medvetenheten om de
neuropsykiatriska störningarna varit
dålig, men en förändring till det bättre
tycks vara på väg. Inom missbruksvår-
den har de neuropsykiatriska störning-
arna uppmärksammats ännu mindre.
I Socialstyrelsens kunskapssamman-
ställning om psykiskt störda missbruka-
re omnämns de inte alls [46].

Under ytterligare många år kommer
vuxenpsykiatrin och missbruksvården
att möta vuxna med odiagnostiserade
störningar. Det är därför angeläget att
bygga upp regionala kompetenscent-
rum för diagnostik och behandling av
vuxna med neuropsykiatriska störning-
ar. Generellt inom vuxenpsykiatrin och
missbruksvården måste förtrogenheten
öka.

Diagnosen har för de flesta viss tera-
peutisk effekt. Det är värdefullt att få
förklaring till och förståelse för svårig-
heterna. Rätt förmedlad kan diagnosen
öka individens autonomi. Felaktigt för-
medlad kan den, som vid annan psykiat-
risk diagnostik, passivisera. Diagnosen
förklarar tillkortakommanden, men ur-
säktar inte asocialt beteende. För de
många vuxna som på grund av sin neu-
ropsykiatriska störning hamnar utanför
arbetsmarknaden [45] kan den också
underlätta att få samhällets stöd i olika
former.

I det mångfacetterade stödet under
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barndomen ingår handledning till för-
äldrar. Både barn och vuxna är betjänta
av olika åtgärder för att komma runt 
inlärningssvårigheter och av terapiin-
satser, bland annat fokuserande på indi-
videns självkänsla och förmågan att
strukturera tillvaron [4, 5, 47].

Medicinering är indicerad vid svår
DAMP/ADHD. Centralstimulerande
medel (främst d-amfetamin och metyl-
fenidat) har påtaglig effekt hos cirka 70
procent, vad gäller såväl uppmärksam-
het/koncentration, överaktivitet som
impulsivitet. Vissa antidepressiva läke-
medel och buspiron har rapporterats
vara partiellt effektiva [4, 5, 47-51].

Även om det ännu inte föreligger
några studier som dokumenterat det
sannolika värdet av uthålligt stöd och
effektiv behandling på lång sikt, så
finns det åtminstone fragmentariskt
stöd för nyttan av sådana insatser. Ut-
bildnings- och handledningsprogram,
riktade till föräldrarna, har i kontrolle-
rade undersökningar visats gynnsamt
påverka utagerande, beteendestörda
barns sociala anpassning upp i vuxen ål-
der [52, 53]. Behandling med centralsti-
mulerande medel har i ett stort antal
studier visats gynnsamt påverka bete-
ende och social anpassning hos barn
och ungdomar med ODD/CD i kombi-
nation med DAMP/ADHD [49]. Lik-
nande resultat av medicinering har rap-
porterats i fallbeskrivningar av gravt
asociala män med ADHD – interner vid
ett fängelse i Norge [54].

Det torde finnas underlag
för särskilda behandlingshem
Diagnos och behandling av DAMP/

ADHD låter sig inte genomföras i direkt
anslutning till aktivt missbruk. Det
förutsätter en någorlunda lång avgift -
ningsperiod, motivation till fortsatt
drogfrihet och samarbete i en relativt
omfattande utredning. Fortsatt avhåll-
samhet från missbruk är det primära be-
handlingsmålet, liksom vid annan sam-
sjuklighet i missbruk och psykisk stör-
ning. I missbruksvården för dessa pati-
enter bör om möjligt parallella stödåt-
gärder, relaterade till den neuropsykiat-
riska störningen, finnas med. Det torde
finnas underlag för behandlingshem
med inriktning på DAMP/ADHD med
och utan missbruk. Behandling med
centralstimulerande medel är otänkbart
vid okontrollerat missbruk. Läkeme-
delsverket beviljar numera restriktivt li-
cens för behandling med centralstimu-
lerande medel av vuxna med DAMP/
ADHD, och anger därvid självfallet risk
för missbruk som en kontraindikation.
Här ryms dock en gränsdragningspro-
blematik, då ju majoriteten av de mest
störda – de som mest behöver aktiv be-
handling – har missbrukserfarenheter. I
fallrapporter har beskrivits framgångs-

rik behandling med centralstimuleran-
de medel av motiverade patienter med
ADHD och missbruksproblem [55].
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Summary

DAMP/ADHD children at high risk of
substance abuse later in life

Kjell Modigh, Ulf Berggren, Sally Sehlin
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The prevalence of attention deficit hyperac-
tivity disorder (ADHD) and of the overlapping
condition, deficit in attention, motor control and
perception (DAMP), among children of early
school age is approximately 5 per cent (1.5 %
being severe cases). Boys are more commonly
affected than girls. The symptoms continue to
be disabling at 20 years of age in 50 per cent of
cases, and social maladjustment is common.
Half of the young boys develop oppositional de-
fiant disorder (ODD), very often progressing to
conduct disorder (CD) and antisocial personali-
ty disorder (ASPD). Low socio-economic sta-
tus, parental mental disorder, and persistence of
DAMP/ADHD symptoms are all predictors of
the development of CD/ASPD. Prospective
studies of children with DAMP/ADHD have
shown them to be characterised by a high level
of alcohol and/or drug abuse comorbidity, par-
ticularly the subgroup progressing to
CD/ASPD. Conversely, studies of drug abuse

and of alcohol abuse series have shown them to
be characterised by a high level of
DAMP/ADHD comorbidity. Approximately
one in five alcoholics has or has had
DAMP/ADHD, a comorbidity probably even
more pronounced among type II alcoholics. Ap-
proximately every third substance-abuser has
or has had DAMP/ADHD. The need of more
persevering support and treatment efforts for
the well-defined category of boys at high risk is
emphasised. Better awareness, active diagnosis
and treatment of adults with persisting
DAMP/ADHD is also warranted.
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