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Fordele og udfordringer ved diagnosticering af 
psykiske lidelser, eksemplificeret gennem ADHD 

diagnosen og hvad det betyder for 
selvforståelsen hos den enkelte og forståelsen 
af de vanskeligheder, han eller hun oplever.

  
 



Personlig og social 
identitet 

Personlig identitet: 

• En enkeltstående kontinuerlig bevidsthed om, 
hvem man er. 

• Der skelnes mellem det, der er ”mig” og ”ikke-
mig”. 

 

Social identitet: 

• De kategorier vi kan siges at tilhøre (psykisk syg, 
misbruger, indvandrer, homoseksuel etc.). 

• Der skelnes mellem det, der er ”os” og ”dem”. 
 



ADHD 
opmærksomhedsproblemer 

• Overser detaljer og laver unødvendige fejl 

• Svært ved at fokusere opmærksomhed på opgaver 

• Lytter ikke når man taler direkte til ham/hende 

• Følger ikke instruktioner og får ikke fuldført opgaver 

• Svært ved at organisere opgaver og aktiviteter 

• Undgår og er modvillig overfor opgaver, der kræver 

vedholdt opmærksomhed 

• Mister ting, der er nødvendige for opgaveløsning 

• Bliver let distraheret 

• Er glemsom 



ADHD 
hyperaktivitet/impulsivitet 

• Sidder uroligt på stolen, urolige hænder og fødder 

• Forlader situationer, hvor det forventes man bliver 

siddende 

• Farer rundt (voksne: indre rastløshed) 

• Svært ved at indgå i stille lege eller andre stille aktiviteter 

• Altid i gang, som drevet af en motor 

• Taler meget 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

• Svarer før spørgsmålet er stillet 

• Kan ikke vente til det er hans/hendes tur 

• Afbryder eller forstyrrer andre 



ADHD og identitet 

ADHD 

Uopmærksomhed 
Skolemæssige 

vanskeligheder 

Hyperaktivitet/ 
impulsivitet 

Sociale 
vanskeligheder 



Personer med ADHD  
• Er styret af den umiddelbare kontekst  

• Har en forringet tidsfornemmelse 

• Handler impulsivt for at undgå situationer, der er 
forbundet med umiddelbar ubehag 

• Har sværere ved at opretholde målrettet adfærd 

• Har problemer med planlægning og udførelse af 
komplekse handlinger 

• Kan ikke motivere sig selv og er styret af ydre 
belønninger 

• Har mindsket følelsesmæssig selvkontrol og mindsket 
evne til at tage et socialt perspektiv 



Misbrugere med ADHD 
• Er oftest mænd 

• Er yngre ved rusmiddel debut 

• Bevæger sig hurtigere fra forbrug til misbrug 

• Bruger større mængder rusmidler 

• Har været i flere behandlingsforsøg og er 

gennemsnitligt længere tid om at blive stoffri/ædru 

• Scorer gennemsnitligt højere på ASI ift: strafferetslig 

status, interpersonelle relationer, psykiatrisk status 

• Har ofte en adfærdsforstyrrelse  

 

 



ADHD OG IDENTITET 



ADHD OG IDENTITET 
• ADHD = neurologisk udviklingsforstyrrelse/psykiatrisk 

kategori 

• Symptomer = adfærd 

• ADHD = videnskabelig skabt kategori 

• ADHD = element ved identiteten, der ikke er skabt 

gennem selvrefleksion, men gennem ydre 

kategorisering 

• ADHD = devalueret kategori, både pga. den 

prototypiske måde den er blevet fremstillet på 

(problembørn) og fordi kategorien kun rummer 

mangler eller problematisk adfærd  



ADHD OG IDENTITET 
”I starten var det rigtig rigtig hårdt for mig, fordi det også 

ligesom gik i mod alt det jeg så mig selv som, fordi jeg var jo den 

velfungerende pige, på trods af, at jeg socialt havde, ikke var 

særlig god, så var jeg fagligt velfungerende og rigtig rigtig god, 

og lå i toppen af klassen. Og så kommer man og får den her 

”problembarnsdiagnose”. Det var et fuldkommet opbrud, mit 

eget selvsyn blev trukket op med rode, fordi jeg fik den her 

diagnose, men jeg blev bare plantet om, altså (grin). Hvis man 

kan sige det på den måde.”   (Vivi. 17 år) 

 



ADHD OG IDENTITET 
”Vi fandt jo ud af, hvorfor jeg reagerede som jeg 

reagerede på nogen ting og.. men det var da også en 

hård nyhed at få fordi, det var sådan lidt, nej, jeg er da 

meget normal, altså. Men […]og lige siden, der har jeg 

kæmpet en kamp med det fordi jeg har stadigvæk 

svært ved at acceptere det efter så mange år, hvis man 

kan sige det ikke” (Jane, 22 år) 

 



ADHD OG IDENTITET 
• D: ja, så tager jeg bare en lille håndfuld og så æder 

jeg dem […] eller også så solgte jeg dem, så jeg 

kunne købe ordentlig ecstacy istedet for[…] 

• I: kan du huske dengang da du så fik diagnosen, 

føltes det dengang som en lettelse eller som en byrde? 

• D: jeg så det lidt som en lettelse, fordi så kunne jeg få 

lavet nogle penge, jeg solgte jo bare. (Ronny, 18 år) 



Stigmatisering 

• Begrebet stigma henviser til et træk 

eller en egenskab, der skaber 

devaluering af bæreren. 

• Træk eller egenskaber er ikke 

devaluerende i sig selv, det er 

forholdet mellem egenskaben og en 

bestemt stereotype, der ligger til 

grundfor stigmaet 



Stigmatisering  
• Stigmatiserede er gennem opvæksten 

blevet udstyret med de samme stereotype 

forestillinger som resten af samfundet. 

• Accept er det generelle træk ved den 

stigmatiseredes situation. 

• Respons: 

1. Forsøg på at rette fejlen 

2. Forsøg på at rette tilstanden 

3. Stigmaet som en generel undskyldning 



ADHD og stigma 
• ”De tænker jo bare, at det er sådan en, der har krudt i røven 

konstant og fiser frem og tilbage og vil ikke sidde stille og..ja og er 
lidt, er lidt psykopat.”  (Jane, 22 år) 

• ””Åh nej de er hyperaktive” og sådan noget. At de ikke kan 
koncentrere sig, de er dumme og sådan noget. De har mange 
fordomme, tror jeg.” (Freddy, 18 år) 

• ”Uvorne unger[…]nej sådan er det ikke, nej. Det kan ikke være alle 
der har det sådan, altså, jeg har da en teori om, at det er de fleste, 
der har det sådan.” (Ronny, 18 år) 

• ”Altså, det jeg meget oplever folk sige, det er sådan, sådan noget 
med, ”men du slår jo ikke” eller ”du er jo ikke vanvittig” eller. Jeg 
ved ikke helt hvad de tror, at man er fuldstændig voldelig og 
hopper ud fra tage og sådan noget.” (Merete, 18 år) 

 



ADHD og stigma 
• ”De tror ADHDere er sådan nogen ballademagere, der hænger i 

gardinerne. Der er mange, der har sådan, de tror, at det er sådan 

nogen der, der er mange, der tror, at det er sådan nogen der tager 

stoffer og laver ulykker og sådan noget.” (Jannie, 18 år) 

• ”Jeg tror, mange har den der stereotype opfattelse, at man skal 

være sådan hyperaktiv og sådan, eller også så tror jeg også, at der 

er nogen folk tænker, at det bare sådan lidt en sygdom, der er 

blevet sådan lidt moderne. Jeg tror, der er rigtig mange, der har 

svært ved at forstå det. Og jeg tror det ville gøre meget egentlig, at 

fortælle lidt mere om det, fordi at netop, fordi der er mange, der er 

ramt af det og det fylder egentlig meget. Men det er bare sådan 

en, den er bare blevet stemplet meget som at  være hyperaktivitet 

og irriterende personer altså sådan.” (Cecilie, 18 år) 

 



ADHD og stigma 
• ”De ved ikke, hvad ADHD er, men de ved hvad DAMP er. Og 

det betegner de som den hyperaktive type, som ikke kan 

sidde stille og som ikke forstår en skid….jeg kan huske inden 

jeg fik det konstateret. Så var jeg nede i klubben, så var der 

en der hed J, de blev ved med at gå rundt og kalde hende 

DAMP-barn, og jeg kan huske, jeg kiggede bare mærkeligt på 

hende hver gang hun kom forbi, fordi hun gik mærkeligt, 

snakkede mærkeligt, opførte sig mærkeligt, gjorde 

mærkelige ting. Hun var bare mærkelig. Vi havde engang et 

træ udenfor, så stod hun bare og kastede sin ræv op i træet 

[…], så sad den fast, så kravlede hun op efter den. Så tænkte 

jeg ”ok, weirdo”. Men så da jeg selv fik det konstateret, så 

skulle ingen bare vide det fordi tænk nu hvis de også tænkte 

sådan om mig.” (Louise, 20 år) 

 



ADHD OG SELVVÆRD 
”Jeg tænker altid lidt, at jeg måske ikke er helt lige så god som 

alle andre. Jeg tror bare det er en tanke man automatisk får. At 

jeg måske ikke er på samme intellektuelle niveau, som de andre 

på min alder. Jeg er ikke så skarp i det[…] jeg ved jo godt, at jeg 

er lige så meget værd som alle andre – der er jo ikke nogen der 

er mere værd end andre, det er der ikke. Men jeg kan godt 

komme til at føle, at jeg ikke er lige så meget værd. At hvis der 

nu endelig var en der skulle gå bort eller sådan noget, så 

hvorfor ikke være en som mig […]ikke i stil med, at man sådan 

er ovre i selvmord eller sådan noget, men man tænker, at i det 

store verdensbillede, så betyder man jo nok mindre end en der 

er mere magtfuld, end en der er mere klar i det. (Martin, 17 år) 

 



ADHD OG IDENTITET 
”Jeg forstod egentlig ikke hvorfor jeg følte mig så anderledes i 

forhold til andre, altså jeg forstod ikke hvorfor jeg skulle bruge 5 

time på at tage mig sammen. Og aldrig sådan rigtig kunne 

koncentrere mig. Der var mange ting hvor jeg sådan, jeg synes 

det var underligt, at jeg havde det på den her måde så tidligt. 

Bare efter 1. år. Og så begyndte jeg egentlig at læse rigtig meget 

om det. Og så synes jeg egentlig, altså sådan, det var sådan helt 

en åbenbaring nærmest sådan at finde ud af at der egentlig sådan 

lidt en forklaring på de her ting jeg egentlig altid bare har tænkt 

”at sådan har alle det nok”. Men så har jeg fundet ud af, at 

sådan har alle det ikke.”(Cecilie, 19 år)  



ADHD OG IDENTITET 
”At det ikke er noget som der kun er mig, og det ikke er 

noget som gør at jeg er ”et psykisk monster” eller sådan et 

eller andet, at der rent faktisk, altså der er ligesom et ord, 

der er ligesom nogle andre som også har det. På en eller 

anden måde der har det hjulpet rigtig meget. Fordi jeg 

tidligere, altså jeg har ikke vidst hvad det var, men jeg har 

vidst at det var der. Der her problem som jeg har haft, som 

jeg ikke har kunnet sætte ord på, fordi det bare var der, og 

bare var en del af mig. Ja, jeg vidste at det var der, men jeg 

anede ikke hvad det var, nu har jeg et navn, nu har jeg en 

beskrivelse, nu har jeg en beskrivelse der gør at jeg ved 

hvordan det er at jeg skal komme videre derfra, altså.” 

(Vivi, 17 år) 



ADHD OG IDENTITET 
• Når man siger, at du har ADHD, føler du så at det er en 

integreret del af dig selv, eller synes du, eller er det -  

 

• SV: Jeg synes det er en fejl.  

  

• SP: Det er en fejl du har?  

 

• SV: Ja.  

 

• SP: Så du sidestiller ikke en ADHD diagnose med dig?  

 

• SV: Nej, det er en fejl. (Freddy, 18 år) 
 



ADHD OG IDENTITET 
• Indsigt i de diagnostiske kriterier 

• Hjælp til at ændre den stereotype 
opfattelse 

• Undersøgelse af, hvordan diagnosen 
påvirker den enkelte, altså hvilke 
funktionsområder er påvirkede 

• Hjælp til at få en større social indsigt 

• Påpasselighed i forhold til medicinsk 
behandling med central stimulerende 
medicin hos misbrugere 


