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Regelbunden fysisk aktivitet har visat sig hjälpa till att förebygga och hantera icke-

smittsamma sjukdomar som hjärtsjukdomar, stroke, diabetes och flera cancerformer. 

Det hjälper också till att förebygga högt blodtryck, bibehålla en hälsosam kroppsvikt 

och kan förbättra mental hälsa, livskvalitet och välbefinnande.

Ökade nivåer av fysisk inaktivitet har negativa effekter på hälsosystem, miljön, 

ekonomisk utveckling, samhällets välfärd och livskvalitet.

Källa; World Health Organization (fritt översatt)

Påverkar inte 

bara individ utan 

även samhälle 

och miljö!



Vad är ADHD?

Attention Deficit Hyperactivity

Disorder (ADHD)

En neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning (NPF)

• Uppmärksamhetssvårigheter

• Impulsivitet

• Aktivitetsreglering

• (Affektreglering)

Depression Ångest

Övervikt/ fetma 

Beroende 

Sömnstörningar

Problem i relationer

Svårigheter i skolan

Svårigheter i arbete 

(arbetslöshet, utmattning)

ADHD är inte 

en psykisk sjukdom.

Det är mycket vanligt med 

samsjuklighet. 



Forskning har visat;

• Fysisk aktivitet och träning har 

stora hälsoeffekter; fysiskt, 

psykiskt, socialt, för samhället

• Viss evidens; regelbunden 

träning kan ge minskade 

symtom på ADHD - för barn 

och unga med ADHD

Forskning saknas; 

• Vilka effekter har regelbunden 

träning för vuxna med ADHD?

• Hur påverkas symtom på 

ADHD och allmän hälsa av 

regelbunden träning?

• Hur ska träningen utformas för 

att funka?



Syftet med studien är att undersöka om fysisk träning är 

en effektiv behandling för vuxna personer med ADHD

Effekter på adhd-symtom + effekter på hälsa 

• Fysisk träning i 12 veckor, 150 minuter /v, 60-100% av maxpuls.

• Strukturerat träningsprogram med konditionsträning och funktionell 

styrketräning i intervaller. Träningen leds av fysioterapeut.

• + Kognitivt stöd av arbetsterapeut, d v s hjälp med tidshantering och 

struktur.

START-projektet
Fysisk träning som behandling



Vad mäter vi? 

• Fysisk kondition; med tre tester 

1. Kondition - Ekblom-Bak submaximalt ergometercykeltest 

2. Handstyrka -Jamar handdynamometer

3. Balans - Flamingotest

• Kroppskännedom med BAS MQ-E

• Rörelse och stillasittande med accelerometer 

• ADHD-symtom, självskattade och objektivt

• Hälsorelaterad livskvalitet, sömnkvalitet, self-efficacy

• Hjärnan i arbete i fMRI

• Deltagarnas upplevelser (intervju)

• Vardagsfungerande

• Blodtryck och puls 



START-projektet – en interventionsstudie 

med RCT-design och långtidsuppföljning

Testning

Träning

Träning plus 
kognitivt stöd

Väntelista

Testning
Testning 
6 mån

Testning 
12 mån

12 

veckor

START-pilot – 14 deltagare. Syfte; Att testa genomförbarhet och se  

ev. trender i utfallsmått



Resultat från pilotstudien
• Deltagarna som hade tränat 12 veckor upplevde en högre 

livskvalitet och en bättre hälsa efter träningsperioden 

jämfört med före.

• De hade också en bättre sömnkvalitet och minskade 

symtom på adhd och depression efter träningsperioden.

• Deltagarnas kroppskännedom förbättrades. 

• Vad gäller fysisk funktion så var förbättringen tydligast i 

balans, men de hade också förbättrat sin handstyrka.

• Konditionsvärdet var inte förbättrat, på gruppnivå.

• De deltagare som var på väntelista och således fortsatte 

sin sedvanliga behandling (oftast en medicinering) visade 

inte förbättring i något av utfallsmåtten.



Är interventionen genomförbar?

Accelerometer; Träningsgruppens mätning visar att de var mycket 

mer aktiva i medel- till högintensiv aktivitet efter avslutad interventionsperiod 

än före. Träningsgruppen ökade sin stegmängd med 36%.

Kontrollgruppen minskade sin stegmängd med 10% under samma 

tidsperiod och hade ingen förändring i medel- till högintensiv aktivitet.

Deltagarna upplevde både testning och träningsintervention som 

genomförbar och att träningen stärkte deras hälsa.



Mina handledare;

Mussie Msghina, överläkare, Docent

Mia-Linn Arvidsson Lindvall, 

leg. fysioterapeut, Med.dr

Kajsa Lidström Holmqvist, 

leg. arbetsterapeut, Docent

Nyfiken på mer? Kontakta mig; lena.axelsson-svedell@regionorebrolan.se



”Men herregud, att det gav så mycket energi, att 

man mår så mycket bättre”

”Jag har märkt att 

man kan få ett 

annat lugn. Som 

med tabletter, 

som jag sa.”

”Jag upplevde det som att jag fick en ökad 

motståndskraft, mot den där yttre stressen…”

…om mitt humör är bättre så blir jag ju 

inte lika otålig, och då kan jag motivera 

dem (mina barn) på ett bättre sätt 

*skrattar*. Det blir inte lika kravfyllt. 

Eftersom båda har autism och ADHD så 

blir det ju väldigt viktigt att jobba med 

meningsfullhet.

// deltagare som också är mamma till 

barn med NPF 


