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FÖRORD
I snart 20 år har jag i mitt arbete som barnpsykiatriker träffat barn och ungdomar
med adhd. Ofta ser jag enorma förmågor hos dessa patienter men så kommer deras
adhd i vägen - man ska inte prata rakt ut när man kommer på något, man ska lyssna
på långa och tråkiga instruktioner, man ska vänta jättelänge innan man får göra det
där som man egentligen vill och av någon anledning alltid göra det tråkiga först, och
så ska man sitta still! Alla blir så sura när man tappar bort eller glömmer saker och
kanske svårast av allt så ska man gå i skolan där alla dessa saker kan bli en jätteutmaning trots att man har alla förutsättningar i världen att klara sig bra.
För en god funktion i vardagen behöver barn med adhd ofta mycket stöd och
anpassningar av och i sin omgivning. Vanligtvis är det barnets familj och skola som
står för denna typ av stöd och behöver lära sig att förstå barnets svårigheter för att
kunna ge rätt hjälp eller anpassningar. När barnet med adhd blir en ung vuxen
släpps ofta detta skyddsnät som familj och skola står för. När jag hade läst Körkort
för vardagen så kände jag att just den här boken skulle jag vilja att alla mina patienter
som fyller 18 fick, för att ge dem verktyg och lite hjälp på vägen till att kunna leva
ett fullt och självständigt liv.
Hos vuxna med adhd har bland annat KBT-behandling blivit en framgångsrik metod
att ge verktyg för att bemästra svårigheter kopplade till adhd. I sin bok KBT vid
ADHD: psykologisk behandling av vuxen-ADHD, Klienthandbok beskriver Stephen
Safren den första evidensbaserade effektiva psykologiska interventionen för adhd hos
vuxna. I behandlingen lär han ut färdigheter som direkt angriper de tre kategorier
av symtom som gör det svårt att leva med adhd som vuxen; att vara impulsiv och
lättdistraherad samt att ha svårigheter att organisera och planera. Boken utgör ett
underlag för behandling av adhd och kan fungera utmärkt för den person som vill
gå en "kurs" för att få verktyg att hantera sina svårigheter.

Körkort för vardagen har bl.a. tagit inspiration från Safrens behandling, men riktar
sig direkt till dig med adhd och sättet den är skriven gör att den faktiskt kommer
att läsas och användas. En bok som vänder sig till personer med adhd behöver ha en
kombination av ett pedagogiskt och estetiskt upplägg - just detta lyckas Caroline och
Karl med perfekt. De korta, strukturerade kapitlen varvade med vackra bilder gör
det enkelt att ta till sig texten. Att Karl själv har adhd förankrar den i verkligheten
och lyfter trovärdigt de praktiska utmaningar som personer med adhd kan leva i.
Målet är ju att lära sig mer om sin adhd och få kontroll över det som ställer till det
i vardagen så att man ska kunna använda sig av de positiva egenskaper som adhd
också ofta innebär.
Du som har förmånen att ha den här boken i din hand - nu är det bara att köra!!!

MaiBritt Giacobini, överläkare, med. dr
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BOKEN RIKTAR SIG TILL DIG MED
ADHD
Vi har gjort en bok om adhd som är lätt att både läsa och förstå. Vi vill hjälpa dig att
skaffa dig ett körkort för din vardag så att du kan styra din tillvaro dit du vill i ditt
liv. Syftet är att du ska kunna ta kommando över din adhd, i stället för att den har
kontrollen över dig. Vi tror att boken kan hjälpa dig framåt och önskar dig lycka till.
Adhd beskrivs ofta vara kopplat till kreativitet, ett starkt driv och en förmåga att
fokusera intensivt på det som är intressant. Det är förmågor och egenskaper som kan
tas tillvara såvida inte all din energi går åt till att lösa vardagsproblem. Att hitta det
som är viktigt i ditt liv och kunna fokusera på det kan vara avgörande. Adhd är en
funktionsnedsättning som innebär att många av dina svårigheter kanske inte går att
förändra. Låt dem inte bli till ett hinder för att leva det liv du vill leva. Skaffa dig den
hjälp du behöver för att komma framåt. Vi vänder oss till dig som har adhd, men
även dig som kanske också har andra diagnoser, exempelvis inom autismspektrum.
Boken är uppdelad i fem delar. Vår tanke är att du läser ett kapitel i taget i den ordning de kommer. Den första delen, Resans riktning, handlar om att stanna upp och
fundera på vad som är viktigt i livet. Bokens andra del, Teori först, beskriver vad adhd
är och de vanligaste svårigheterna, samt den behandling som finns. I bokens tredje
del, Körlektionerna börjar nu, får du lära dig hur du ska hantera din adhd med effektiva strategier, för att organisera och problemlösa. Bokens fjärde del, Vardagskörning, handlar om att ha en bra struktur, en vardagens karta, att kunna ta hand
om dig själv och dina vardagsbestyr. Bokens femte och sista del, Kör uppmärksamt,
fokuserar på förhållningssätt till distraktion och tankar, samt hur du kan hantera
uppskjutandeproblem.
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ADHD Körkort för vardagen

Metoderna som presenteras i boken utgår i huvudsak från metoder inom KBT
(kognitiv beteendeterapi). KBT är en sammanslagning av Kognitiv psykoterapi, som
bygger på teorier om våra tankar och vår informationsbearbetning och av Beteendeterapi, som bygger på inlärningsteori. Boken är också inspirerad av ACT (Acceptance
and Commitment Therapy) som är en psykoterapeutisk metod, en vidareutveckling
av KBT, grundad av Steven Hayes. Boken har till stor del influerats av behandlingsmanualen ”KBT vid ADHD” av Steven Safren. Det är den första evidensbaserade
behandlingen vid adhd och utarbetades i Boston av en grupp psykologer och deras
patienter. Behandlingen kan liknas vid att gå en kurs, exempelvis en körkortskurs.
För att lära sig att köra bil måste man lära sig både teori och praktik, och sedan öva,
samma gäller här.
Boken är skriven tillsammans med min klient Karl. Han lever själv med adhd och
ger egna exempel på hur det har varit för honom. Namnet Karl är fiktivt och fakta
gällande honom har ändrats så att det inte ska gå att känna igen honom. Bokens
innehåll är modellerat utifrån det arbete vi gjort, parat med en hel del fiktion för
att täcka in fler svårigheter som finns i adhd-spektrumet. Fokus för boken är på de
symtom som är representativa, inte på Karl som person. Illustrationerna i boken är
gjorda av honom och han har medverkat i att forma boken. Bokens bindning gör
att den har ett läsvänligt plant uppslag som går lätt att skriva i. Jag som följt Karl
på denna resa, är socionom och legitimerad psykoterapeut. Sedan 20 år arbetar jag
med psykoterapi och utöver detta har jag lång erfarenhet av socialt arbete och andra
metoder som miljöterapi, lösningsfokuserade arbetssätt och även av intressepolitiskt
arbete för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Metoderna som boken är inspirerad av har anpassats för att passa vårt arbete.
Under behandlingen har vi gjort många konkreta uppgifter, ansökt om insatser
och genomfört olika projekt. Detta ingår inte som självklara delar i psykologisk
behandling eller KBT, men vi har valt den väg som varit den mest framkomliga.

Caroline Jensen, socionom, leg. psykoterapeut
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DEL 1

RESANS RIKTNING

Den här boken handlar om att få vardagen att fungera
så att du ska få tid och energi till det som du tycker
är viktigt. Skaffa dig ett ”körkort” för din vardag så
att du kan leva det liv du vill. I denna första del
av boken får du stanna upp och tänka igenom vad
som är viktigt i ditt liv, fundera på dina mål och din
riktning utifrån dina värderingar, för att styra åt det
håll du vill.

DEL 1 RESANS RIKTNING
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