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Hur ojämlik är adhd-vården i Sörmland?

Forskning visar att tonåriga flickor med adhd oftare än pojkar lider av depression. Det gör det
svårt att upptäcka när unga tjejer behöver hjälp. Det är också vanligare att fler pojkar än flickor
får medicin mot adhd. I t.ex. Västmanland var det mer än fyra procent av pojkarna i åldern 10-17
år som fick medicin mot adhd förra året, men inte ens två procent av de jämnåriga flickorna som
fick det. Troligen finns även denna ojämlikhet i adhd-vården i Sörmland

När man misstänker att personen har adhd så behöver man vidga perspektivet. Personen måste
inte vara bråkig. Detta stämmer bara på vissa som har adhd. En pojke som har adhd och
trotssyndrom och är bråkig, beter sig väldigt annorlunda jämfört med en flicka som har adhd och
ångestproblematik. Den personen har svårt att prata, vill inte räcka upp handen och känner sig
väldigt orolig. Detta beteende är svårt att tolka och märks ofta inte av omgivningen, trots att
personen har ett stort inre lidande. Det är därför viktigt att man ser de här flickorna som har en
dubbel diagnos. Det finns också studier som pekar på att det går bättre för personer som har fått
diagnos och hjälp tidigt. De klarar i högre utsträckning att exempelvis skaffa sig ett arbete och att
försörja sig. Tidig diagnos ger också en annan möjlighet att få ett annat stöd i skolan

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor:

Hur stor andel av flickor resp. pojkar i åldern 10 -17 år får medicin mot adhd i SörmlandP

Om denna statistik saknas när kornmer landstingsfullmäktige att få del av en
könsuppdelad statistik av medicin mot adhd?

Vilka åtgärder kommer du att vidta för att förbättra vården av flickor med dubbeldiagnos

Nyköping den 16 februari 2015
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