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❙ ❙ De så kallade barnneuropsykiatriska tillstånden ADHD/
DAMP, autismspektrumstörningar, Tourettes syndrom med
neuropsykiatriska manifestationer har åtminstone under det
senaste decenniet uppmärksammats alltmer av personal som
arbetar med barn. Dessa neuropsykiatriska diagnoser ställs
allt oftare inom barnpsykiatrin efter hand som kunskaperna
kring dessa tillstånd har ökat och spridits [1-7]. Under den se-
nare halvan av 1990-talet har man även börjat inse att dessa
barnneuropsykiatriska svårigheter inte sällan finns kvar och
ger funktionshinder också i vuxen ålder. Detta har framgått av
uppföljningsstudier, fallbeskrivningar och prevalensstudier
[8-14], men också av flera självbiografiska skildringar skriv-
na av personer som först i vuxen ålder fått en utifrån gällande
diagnosmanualer korrekt benämning på sitt funktionshinder
[15-19]. Studierna av vuxna har visat inte bara att symtomen
finns kvar i betydligt större utsträckning än man trodde tills
helt nyligen, utan också att oupptäckta barnneuropsykiatriska
funktionshinder verkar kunna predisponera för psykiatrisk
sjuklighet, dålig social funktion, arbetshinder och missbruk
[20-33]. 

Vuxna med Aspergers syndrom, ADHD/DAMP och Tou-
rettes syndrom har beskrivit de svårigheter och den oförståel-
se de mött och den lättnad det ofta inneburit att få den diagnos
man själv tycker stämmer. Fler och fler vuxna har själva sökt
sig till psykiatrin för att få en utredning av misstänkta neu-
ropsykiatriska funktionshinder, och allmänpsykiatrin har i
ökande utsträckning intresserat sig för att inhämta kunskaper,
till exempel via Vuxenprojektet vid barnneuropsykiatriska
kliniken (BNK) i Göteborg (ett projekt, finansierat av All-
männa arvsfonden, som under tre år drivs av avdelningen för
barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet och
som syftar till att dels diagnostisera barnneuropsykiatriska
tillstånd hos vuxna, dels sprida kunskap om tillstånden till 
bl a allmänpsykiatrin [34]).

Start av team i Lund
För att möta behovet av utredningar i Lund startades den 1 no-
vember 1998 Neuropsykiatriska diagnosteamet för vuxna (i
fortsättningen kallat NPD) som ett projekt inom allmänpsy-

kiatrin, under första året finansierat av Dagmarpengar samt så
kallade Perssonpengar. De närmast föregående åren hade ett
antal patienter utretts för misstankar om autismspektrumstör-
ning respektive DAMP, så några av medarbetarna hade redan
viss erfarenhet. I hela landet fanns 1998 ett fåtal på detta sätt
specialiserade utredningsteam inom den allmänna vuxenpsy-
kiatrin. Utredning av vuxna skedde också vid BNK i Göte-
borg och av enstaka intresserade personer inom allmänpsyki-
atri och rättspsykiatri. Under de år som gått sedan NPD i Lund
inrättades har liknande verksamheter startats eller planerats
inom allmänpsykiatrin på flera håll. 

Uppdraget som vi formulerade för NPD i Lund var att göra
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utredningar av misstänkta autismspektrumstörningar,
ADHD/DAMP eller Tourettes syndrom hos vuxna – men inte
annan neuropsykiatri eller hjärnskadeutredningar och inte be-
handling. Dessutom skulle teamet samla och sprida kunskap
på det vuxenneuropsykiatriska området. Personalen i teamet
utgjordes under första året av en psykiater (som arbetade 50
procent av heltid), en psykolog med utbildning i neuropsyko-
logi (75 procent), en kurator (25 procent), en arbetsterapeut
(50 procent) och en sekreterare (25 procent).

Upptagningsområdet bestämdes till södra sjukvårdsregio-
nen, det vill säga Skåne, Blekinge, södra Halland och Krono-
bergs län. För patienter bosatta utanför Lundaområdet kräv-
des remiss – detta för att någon på hemorten genom att skriva
remissen skulle ha tagit på sig ansvaret för uppföljning/be-
handling. Patienter från Lundaklinikens upptagningsområde
kan själva ringa och ställa sig på väntelistan direkt hos tea-
mets läkare. Mottagningen har hela tiden funnits i samma lo-
kaler som en mottagning för patienter med stort omvårdnads-
behov, framför allt personer med psykosdiagnoser.

Efter första året blev det tydligt att framför allt psykolog-
timmarna var för få, varför de tio kuratorstimmarna flyttades
över så att psykologtjänsten blev 100 procent. Även arbetste-
rapeut- och läkartjänsterna har utökats till 100 respektive 75
procent. Sekreterartimmarna är fortfarande alltför få. Re-
misstillströmningen har varit så kraftig att väntetiderna
snabbt ökade till ett år, varför teamet har behövt minska upp-
tagningsområdet. NPD har varit en konsultinstans för övrig
psykiatri i Lund och i upptagningsområdet. Förfrågningar och
remisser har kommit också från övriga delar av landet.

Arbetsgången vid utredningar har i någon mån förändrats
under åren, men i stora drag är den som när vi började. Ut-
gångspunkten för arbetet är klinisk, vilket har inneburit att vi
inte har något fast program som alla patienter utan undantag
går igenom, utan vilka moment som kommer att ingå bestäms
vid patientens första besök utifrån den frågeställning som
fanns eller har uppkommit. En förutsättning för att utred-
ningen skall gå att genomföra är att patienten av inremitte-
rande är informerad om vad utredningen går ut på och vilken
frågeställningen är och att patienten, och helst någon anhörig,
är beredd att medverka.

Teamet består alltså för närvarande av läkare, psykolog
och arbetsterapeut. Läkare och psykolog gör den diagnostis-
ka utredningen i samarbete, och arbetsterapeuten gör därefter
en funktionsbedömning om behov och önskemål finns.

Det första mötet
Före första besöket insamlas psykiatriska, barnpsykiatriska
och neurologiska journaler inklusive utlåtanden från tidigare
psykologbedömningar (detta förutsätter att patientens medgi-
vande inhämtats brevledes, ibland via inremitterande).

För första besöket anslås i regel två till tre timmar, då pa-
tienten och eventuell anhörig träffar läkare och psykolog sam-
tidigt. Att läkare och psykolog träffar patienten samtidigt spar
mycket tid, och ger mer information än att sitta var och en för
sig. Gruppsituationen ger också möjlighet till iakttagelser av
patientens förmåga till social interaktion. Många gånger har
patienterna (och anhöriga) lång resväg och mycket informa-
tion att ge, och det är viktigt att ge tillräckligt med tid. Ofta
behövs en eller flera pauser.

I anslutning till detta första samtal beslutar läkare och psy-
kolog gemensamt om fortsatt utredning. Ibland är det redan
efter journalgenomgång och några timmars samtal tydligt att
någon av de efterfrågade diagnoserna inte föreligger, och ing-
en ytterligare utredning görs, då detta skulle falla utanför vårt
kompetensområde. Vid tveksamhet, eller vid troligt funk-
tionshinder inom diagnosområdet, går vi vidare med en neu-
ropsykologisk utredning och fördjupad anhörigintervju. Des-

sa undersökningar görs vid ett senare tillfälle, och resultat av
patientintervju, anhörigintervju och psykologutredning dis-
kuteras därefter internt av läkare och psykolog. Som kriterier
används den amerikanska psykiatriklassifikationen DSM-IV,
utom för Aspergers syndrom där vi använder Gillberg & Gill-
bergs diagnoskriterier [35, 36], men diagnosen »översätts« i
register och utlåtanden till en kod för den internationella sjuk-
domsklassifikationen ICD-10. Patienten får sedan ytterligare
en besökstid för återföring och diskussion av fynden.

Under en period gjordes försök med endagsutredning där
patient och anhörig tillbringade dagen på mottagningen och
utredningen var klar efter cirka sju timmar. Detta har dock vi-
sat sig vara ansträngande för personalen och många gånger
inte heller optimalt för patienten. För många patienter funge-
rar det bättre med en utredningsprocess som pågår under någ-
ra veckor så att man får tid att reflektera över vad som fram-
kommit och formulera egna frågor.

Neuropsykologisk utredning
Den neuropsykologiska utredningen kan beskrivas som en in-
teraktiv process som inleds med att patienten tillsammans
med psykologen formulerar de frågor han/hon vill ha svar på.
Patientens frågor, tillsammans med frågan i remissen, styr va-
let av testmetoder. Patienten får kontinuerlig feedback på sina
prestationer och resultaten diskuteras. Under testningens
gång kan nya hypoteser väckas och nya test läggas till det pla-
nerade batteriet. 

Målsättningen med det neuropsykologiska utredningsar-
betet är, förutom att ge underlag för den neuropsykiatriska 
diagnostiken, att ge individen kunskap och insikt om sina
styrkor och svagheter. Utredningen kan bli en början till för-
ändring genom att individen genom sin aktiva medverkan i
processen får möjlighet att diskutera och finna vägar att ut-
nyttja sina styrkor och att hitta strategier att kompensera för
eller komma runt sina brister. Syftet med utredningen blir inte
bara att samla information utan också att behandla, genom att
utredningen utgör en terapeutisk intervention [37]. Själva
testningen, som tar fyra till sex timmar i anspråk, genomförs
vid ett till tre tillfällen. 

Psykologutredningen utmynnar i en kognitiv och person-
lighetsmässig funktionsbeskrivning där patientens styrkor,
svagheter och kompensatoriska strategier framgår. Den sva-
rar också på frågan i remissen, det vill säga om fynden i psy-
kologutredningen överensstämmer med vad som är vanligt
vid den misstänkta diagnosen.

Återföring till patienten
Vid återföringssamtalet får patienten (som gärna får ta med
sig anhöriga) besked om vilken diagnos som kan ställas, al-
ternativt inte ställas, och noggrann genomgång av underlaget
för vårt ställningstagande. Under psykologutredningen har
testresultaten fortlöpande diskuterats med patienten, och be-
dömningen vid slutdiskussionen kommer därför sällan som
någon överraskning. Diagnosen och dess innebörd diskuteras
med patienten, som givetvis kan komma med frågor eller in-
vändningar. Vi stämmer av med patienten så att han/hon tyck-
er att vi har uppfattat svårigheterna riktigt och att den fö-
reslagna diagnosen stämmer in på de svårigheter som man har
upplevt i sitt liv. Möjliga insatser/behandlingar diskuteras,
vilka sedan inremitterande får ta ställning till och diskutera vi-
dare med patienten (telefonkonsultationer från ordinarie be-
handlare är välkomna). Vi ger patienten tips om litteratur och
föreningar [38, 39], och i de fall där det finns ett behov av ar-
betsterapeutisk bedömning föreslår vi sådan.

Till patienten skickas skriftliga originalutlåtanden av lä-
kare respektive psykolog, och remissvar skrivs och komplet-
teras med kopior av de utlåtanden patienten fått. När patien-
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ten remitterat sig själv hjälper vi till att finna lämplig behand-
lare/handläggare inom psykiatrin eller kommunen.

Arbetsterapeutisk bedömning
När arbetsterapeutisk bedömning blir aktuell kontaktar ar-
betsterapeuten patienten efter att ha informerats av läkare och
psykolog. Arbetsterapeuten besöker patienten i hemmet och
på eventuell arbetsplats. Funktionsbedömningen utformas
utifrån patientens behov och önskemål. Ofta skall den använ-
das i samband med ansökan för insatser inom LSS (Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade), men ibland
handlar det om att patienten behöver förslag till rutiner och
hjälpmedel för att klara vardagen bättre. Även från arbetste-

rapeuten får patienten ett skriftligt utlåtande, och arbetstera-
peuten hjälper ofta till att kontakta till exempel vuxenhabili-
teringen. Allt som gjorts under utredningen dokumenteras ut-
förligt i journalen så att man i efterhand kan gå tillbaka och se
varpå diagnosen grundades. I några få fall har vi inte kunnat
komma fram till ett rimligt säkert diagnostiskt ställningsta-
gande, och har erbjudit patienten tid för förnyad genomgång
efter 6–12 månader.

Enkel statistik
Under två år och nio månader (1/11 1998–31/7 2001) har 228
patienter genomgått utredning. 23 remitterade personer har
avböjt/uteblivit från besök, och fem personer har påbörjat

1694 Läkartidningen  ❙ Nr 15  ❙ 2002  ❙ Volym 99

Klinik och vetenskap

0

10

20

30

40

50

60

56–6046–5036–4026–30–20

Antal patienter

Åldersgrupp
21–25 31–35 41–45 51–55

0

20

40

60

80

100

TS+komorbiditetASDADHD/DAMPIngen diagnos

Antal patienter

Neuropsykiatrisk diagnos

0

20

40

60

80

100
Ja
Nej

ASDADHD/DAMPIngen diagnos

Antal patienter

Neuropsykiatrisk diagnos

Utvecklingsstörning

0

20

40

60

80

100

Ja
Nej

ASD n=59ADHD/DAMP n=80Ingen diagnos 
n=82

Missbruk

Neuropsykiatrisk diagnos

Procent

0

20

40

60

80

100

Ja
Nej

ASD n=59ADHD/DAMP n=80Ingen diagnos
n=82

Procent
Barn

Neuropsykiatrisk diagnos

30

40

50

60

70

80

90

>2 mån1–2 mån<1 mån1 dag

Antal patienter

Utredningstid

Figur 1. Antal patienter inom respektive åldersgrupp, n=228.

Figur 2. Diagnostiserade patienter under perioden
981101–010731, n=228.

Figur 3. Neuropsykiatrisk diagnos och utvecklingsstörning,
n=228. (7 patienter med Tourettes syndrom är exkluderade.)

Figur 4. Neuropsykiatrisk diagnos och missbruk. (7 patienter
med Tourettes syndrom är exkluderade.)

Figur 5. Patienter med neuropsykiatrisk diagnos som har barn.
(7 patienter med Tourettes syndrom är exkluderade.)

Figur 6. Tid mellan det första besöket och diagnos, n=228.



men ej önskat fullfölja utredning. 61 procent av de patienter
som genomgått utredning har varit män, och flertalet av pati-
enterna har varit 30 år eller yngre (Figur 1). De patienter som
fått neuropsykiatrisk diagnos har varit 18–56 år gamla.

Diagnosfördelningen framgår av Figur 2 (ASD = autism-
spektrumstörning). I gruppen »ingen diagnos« finns 25 per-
soner med låg begåvningsnivå/lindrig utvecklingsstörning,
autistiska drag, inlärningsproblem, trolig neurologisk sjuk-
dom respektive tidigare men inte längre diagnostiserbar
ADHD. Övriga i den gruppen har bedömts sannolikt ha de till-
stånd som tidigare diagnostiserats, såsom depression, person-
lighetsstörning, stresstillstånd, social fobi, schizofreni eller
annan psykos. 

De komorbida tillstånden vid Tourettes syndrom är
ADHD eller Aspergers syndrom. Många patienter, särskilt
med autismspektrumstörningar, har kroniska, motoriska eller
vokala tics.

Mental retardation finns hos 11 procent av de patienter
som genomgått utredning. Störst procentuell andel finns i
gruppen med autismspektrumstörningar (Figur 3). 

Figur 4 visar aktuellt eller tidigare alkohol- och/eller drog-
missbruk som antingen har uppgivits av patienten själv eller
framgått ur journaler. ADHD/DAMP-gruppen är således en
belastad grupp vad gäller missbruk medan patienter med au-
tismspektrumstörningar mera sällan haft missbruksproblem. 

Patienter med ADHD/DAMP har betydligt oftare barn än
patienter med autismspektrumstörningar (Figur 5). Inte sällan
önskas en utredning av en förälder till ett barn med neuropsy-
kiatrisk diagnos som känner igen sina egna svårigheter i bar-
nets. 

Figur 6 visar tiden från första besök till sista – optimal ut-
redningstid tror vi ligger kring 2–4 veckor. Av patienter vars
utredning avslutats efter ett besök har 45 (56 procent) fått
neuropsykiatrisk diagnos, och bland övriga finns åtta perso-
ner med autistiska drag, låg begåvningsnivå, trolig neurolo-
gisk sjukdom eller tidigare ADHD.

Av samtliga utredda patienter har 10 procent inte genom-
gått en neuropsykologisk utredning inom teamet eller inom
vuxenpsykiatrin. En del av dessa patienter var nyligen neu-
ropsykologiskt utredda inom barn- och ungdomspsykiatrin,
neurologin eller dåvarande Arbetsmarknadsinstitutet. I några
fall bedömde vi efter första samtalet och i samråd med pati-
enten att neuropsykologisk utredning hos oss ej behövdes.

Anhöriga, nästan alltid en eller båda föräldrarna, har inter-
vjuats i 77 procent av samtliga utredningar, oftare ju yngre pa-
tienten har varit.

Diagnos – och sedan?
Teamets uppdrag har som nämnts inte omfattat behandling,
utan utredda patienter som fått diagnos har återgått till inre-
mitterande verksamhet för behandling och uppföljning, eller
har hänvisats/remitterats till vuxenhabiliteringen eller psyki-
atrin. Personer med autism och autismliknande tillstånd (till
exempel Aspergers syndrom) tillhör utifrån diagnosen per-
sonkretsen som omfattas av LSS. Kommuners och vuxenha-
biliteringars utbud av för autismspektrumtillstånd utformade
insatser ser olika ut på olika platser. Ofta verkar behoven av
pedagogiska insatser för vuxna vara dåligt tillgodosedda.
Verksamheter (stödboenden, daglig verksamhet, arbetspro-
jekt, råd och stödteam, grupper för social samvaro) för vuxna
med högfungerande autismspektrumtillstånd blir allt fler när
behoven tydliggjorts. Miljöanpassning kan minska handikap-
pet och öka livskvaliteten.

De flesta vuxna med autismspektrumtillstånd behöver
kontakt med psykiatrivården – komorbida behandlingskrä-
vande tillstånd såsom ångest och depression är vanliga, och
dessutom behövs ofta intyg av olika slag. Det är viktigt att lä-

karen har kunskap om autism och att behandlingen har konti-
nuitet, vilket ger kännedom om individen. Många människor
med autism eller Aspergers syndrom tar inte själva kontakt
när de behöver hjälp och har ofta svårigheter att förklara sin
situation och sina behov. Personliga ombud för dessa perso-
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❙ ❙ Fakta

Exempel på arbetsterapeutiska bedömnings-
instrument

• Canadian Occupational Performance Measure (COPM) – halv-
strukturerat intervjuinstrument med syfte att identifiera problem
gällande personens dagliga aktiviteter [43].
• Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) – bedömning
av motoriska färdigheter och processfärdigheter. Observation
av aktivitetsutförande [44].
• Min mening – arbetsterapeutiskt självskattningsinstrument.
Fokus på aktivitetsförmåga, fysisk och social miljö, värderingar
och prioriteringar [45].

❙ ❙ Fakta

Exempel på psykologiska testinstrument 

Begåvningsnivå och begåvningsprofil
• Wechsler Adult Intelligence Scale – revised (WAIS-R) eller,
vid låga nivåer,
• Wechsler Intelligence Scale for Children III, specialnorme-
ringen (WISC III) [40].

Exekutiva funktioner: initiering, målinriktat beteende, planering,
strategival, flexibilitet, impulskontroll, arbetsminne, olika aspek-
ter av uppmärksamhet, uthållighet och reaktionstider 
• Wisconsin Card Sorting Test – datorversion (WCST)
• Tower Of London (TOL)
• Rey Complex Figure Test (RCFT)
• FAS
• Tinker Toy Test (TTT)
• Test Of Variables of Attention (T.O.V.A.)
• Trail-Making-Test A+B (TMT) [40]

Skattningsskalor
• Wender Utah Rating Scale (WURS) [41]
• DSM IV – ICD 10 Personality Questionnaire (DIP-Q) [42]

❙ ❙ Fakta

Exempel på intervjuinstrument/frågeformulär
för anhöriga

• Asperger Syndrome Screening Questionnaire (ASSQ) – scree-
ningformulär för symtom på Aspergers syndrom när patienten
var i skolåldern [46].
• Asperger Syndrome Diagnostic Interview (ASDI) – intervjufor-
mulär för diagnoskriterierna (Gillberg & Gillberg) för Aspergers
syndrom [47].
• Diagnostisk intervju för störningar i socialt samspel och kommu-
nikation (DISKO) – omfattande intervjuformulär för utvecklings-
avvikelser och diagnostik av autismspektrumstörningar [48, 49].
• Checklista för DSM-IV-kriterier för AD/HD i barndomen och
aktuellt.



ner skulle behövas. En hel del personer med högfungerande
autismspektrumtillstånd har eller skulle ha nytta av samtals-
kontakt, som i så fall måste utformas praktiskt–pedagogiskt
och med förståelse för personens speciella kommunika-
tionsstil och tänkande. Många vill få kontakt med eller läsa
om andra med samma funktionshinder och har stor nytta av
att få tips om föreningar, litteratur och webbplatser.

Vuxna med ADHD/DAMP omfattas inte lika självklart av
LSS som de med autismspektrumtillstånd. I vissa fall (och i
vissa kommuner) kan vuxna med svår DAMP få hjälp från
vuxenhabiliteringen, men många har svårt att få insatser. Ar-
betsterapeutiska insatser och miljöanpassning kan vara av
stort värde. 

Även vid ADHD/DAMP behövs oftast psykiatrisk kontakt
och ofta farmakologisk behandling. Centralstimulantia för-
skrivs allt oftare till vuxna och kan i en del fall förbättra upp-
märksamhet och minska rastlöshet. Annan farmakologisk be-
handling kan också bli aktuell då ångest och depression är
vanliga besvär också i denna grupp. Om missbruk föreligger
behövs givetvis behandling mot detta. 

Många vuxna med ADHD/DAMP behöver hjälp att ordna
upp sin sociala och ekonomiska situation och hjälp att reda ut
relationsproblem. Inte sällan finns i familjen ett eller flera
barn med samma funktionshinder, och stödinsatserna måste
omfatta vardagen för hela familjen. Tips om litteratur om vux-
na med ADHD/DAMP och om föreningsverksamhet brukar
efterfrågas.

Neuropsykologisk behandling/habilitering för vuxna med
så kallade barnneuropsykiatriska funktionshinder finns det än
så länge knappast något utbud av, men försök börjar göras när
det gäller barn/ungdomar, och liknande metoder borde kunna
användas för vuxna.

Någon uppföljning av de patienter som utretts i Lund har
inte gjorts ännu, men en sådan studie planeras. Huruvida ut-
redningarna har varit till nytta för patienterna vet vi alltså inte,
men en del patienter och/eller anhöriga har hört av sig och be-
rättat vad som hänt efter utredningen. Ett tråkigt inslag i denna
feedback är att en del patienter, trots utredning och diagnos, har
stött på mycket stora svårigheter att få behandling eller LSS-
insatser. Särskilt har detta gällt patienter med ADHD/DAMP.
Kunskaper och behandlingsutbud när det gäller ADHD/DAMP
har ibland tyckts vara bristande inom allmänpsykiatrin, och
möjligheterna att få LSS-insatser är begränsade.

Några få av de utredda patienterna har inte tyckt sig ha be-
hov av annan insats än att få en diagnos på sina problem och
att få svårigheterna bekräftade som ett reellt funktionshinder.

Från inremitterande läkare/psykologer har det kommit en
del positiva reaktioner på teamets arbete.

Utbildningsinsatser 
Förutom arbetet med utredningar har teammedarbetarna fö-
reläst flitigt runt om i Sverige. Ett nätverk för arbetsterapeu-
ter som arbetar med barn och vuxna med neuropsykiatriska
funktionshinder har byggts upp. Flera timmar i veckan har an-
vänts till konsultationer och rådgivning till kollegor. Teamet
har tagit emot många studiebesök från andra kliniker och ha-
biliteringsteam, och läkare och psykologer från vår egen och
andra kliniker har auskulterat under utredningar.

Kompetensutveckling
Det arbetssätt som under drygt två år utvecklats inom NPD i
Lund är föremål för ständigt ifrågasättande och vidareut-
veckling. Auskultanter, PTP(praktisk tjänstgöring för psyko-
loger)-psykologer, psykologkandidater och underläkare som
under perioder tjänstgjort i teamet har kommit med värdefull
och konstruktiv kritik, liksom patienter och anhöriga. Perso-
nalen i teamet har valt sina respektive handledare och tid har

avsatts för gemensam reflektion. Metoder utvecklas och för-
ändras, och på andra ställen växer andra arbetssätt fram. Att
följa utvecklingen på området, inom och utanför Sverige, är
viktigt.

Sammanfattning 
Neuropsykiatriska diagnosteamet för vuxna i Lund har visat
sig fylla ett behov vad gäller utredningar för diagnostik av
ADHD/DAMP, autismspektrumstörningar och Tourettes
syndrom hos vuxna. Remisstillströmningen har varit större än
väntat, varför väntetiderna blivit långa. Utredningarna är ofta
omfattande och tidskrävande och kräver patientens och ofta
anhörigas motivation och medverkan. Flertalet av patienter-
na som genomgått utredning har varit yngre vuxna, många
med långvarig kontakt med psykiatrin, arbetsförmedlingen
och/eller socialtjänsten.

Utredningen och diagnosen kan förhoppningsvis leda till
bättre förståelse för patientens problematik och mer effektiva
insatser. Inte sällan har patienter uttryckt sin tillfredsställelse
med att problem som funnits sedan tidig barndom har upp-
märksammats och tagits på allvar – »upprättelse« är ett ord
som flera använt spontant.

Intresset hos psykiatrin och dess vårdgrannar för autism-
spektrumstörningar, ADHD/DAMP och Tourettes syndrom
har stadigt ökat, vilket kommit till synes i antalet remisser
men också i ökande önskemål om utbildning, konsultationer
och handledning. Förhoppningsvis kommer diagnostiska
kunskaper att finnas vid varje psykiatrisk klinik inom kort.
Med ökat antal ställda diagnoser ökar också kraven på kom-
petens och resurser vad gäller behandling och stödinsatser för
dessa patientgrupper.
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SUMMARY

Workup for child neuropsychiatric disorders
in adults often desirable
Functional disabilities can give rise 
to social maladjustment

Lena Nylander, Maria Holmqvist, Kerstin Zettervall
Läkartidningen 2002;1692-9

So-called child neuropsychiatric disorders
(ADHD/DAMP, autism spectrum disorders, Tou-
rette’s syndrome) are being recognized with incre-
asing frequency in child and adolescent psychiatry.
Through follow-up studies, case reports and auto-
biographical accounts it has become evident that
these disorders often persist into adulthood, and
the need for diagnostic evaluation of adults is in-
creasing. The Neuropsychiatric Diagnostic Team
for Adults in Lund, Sweden, was established in
1998 to meet this need. 228 adults, mostly 18 – 30
years old, have completed the diagnostic process,
resulting in one of the above-mentioned diagnoses
in 64%. 80 patients had ADHD/DAMP, 59 had au-
tism spectrum disorders and 7 had Tourette’s
syndrome. The diagnostic process involves clinical
interviews and observation, neuropsychological
evaluation and, if possible, a parent interview. So
far, the impact on quality of life of a child neurop-
sychiatric diagnosis received in adulthood is not
known. Follow-up studies are needed. 
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