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I ett komplicerat läge med många olika uppfattningar avseende ADHD formulerar jag mig 
nedan för att klargöra grundläggande inställning och utgångspunkt för att därmed 
förhoppningsvis undvika missförstånd 
 
ADHD policy 
Min utgångspunkt (hypotes) är 
att ADHD är symptombeskrivning av en av många yttringar av biopsykosocial stress, som bör 
noggrant psykofysiologiskt identifieras innan interventioner sker. En följdsats är att symptom 
inte kan utgöra ett vetenskapligt acceptabelt underlag för interventioner 
att genetisk ”medverkan” ofta avgörs av negativa livsstilsrelaterade beteenden/faktorer. Vi 

kan alltså inte skylla på ”dåliga” gener utan och vidare. Kunskapsutveckling hur gener 
samspelar med biopsykosocial-kulturella miljöer har – eller borde ha – totalt förändra en 
vetenskapligt baserad syn på relationen arv och miljö. 

att neurologiska skador sällan utgör dysfunktionell orsak till ADHD och det kan i allmänhet 
identifieras med EEG-undersökning. Tyvärr kan troligen läkemedel och låg Magnesium 
orsaka även neurologiska skador, som vanlig behövs mer forskning medan sannolikt 
många barn förskrivs läkemedel utan att man har kontroll på Magnesium nivåer/beteenden. 

att cell metabolismens funktionalitet bör noga undersökas innan interventioner sker. Detta 
gäller även undersökning av ”first-second messinger”-transmission/funktioner, inklusive 
magnesium och protein G. Destruktiv föda och psykosocial stress kan påverka magnesium 
och därmed även ”den vägen” förväntas utgöra en vanlig orsak till ADHD-beteenden. 

 
1. Aktuellt kunskapsläge inom ADHD är långt ifrån tillfredsställande och allt fler forskare och 
kliniker ifrågasätter den utbredda användningen av centralstimulerande narkotikaklassade 
läkemedel för barn innan en biopsykosocial medicinsk utredning genomförts och andra icke-
läkemedels baserade behandlingsmetoder har noga prövats. Detta reser etiska, moraliska och 
funktionella (alltså inte bara identifiera symptomförändring utan också identifiera 
förändringar av orsakerna till att symptomen förändras – jämför att ge socker till en i 
insulinkoma patient (livshotande åtgärd) respektive ge socker till någon med måttligt lågt 
blodsocker där i senare fallet detta är ytterst destruktivt. 
 
2. Medan kunskapsutveckling och empirisk forskning går vidare (i vilken riktning beroende 
på finansiärers intressen?) kan var och en själv testa ett strategipaket som med stor 
sannolikhet är det mest optimala (delar redan evidensbaserade); 
(a) Föda som ersätter snabba kolhydrater med protein och bra fett samt långsamma 

kolhydrater + extra tillskott av Omega 3 (detta kan vara något att börja testa men ofta 
behövs mer avancerade dietinsatser som kommer att beskrivas så snart jag hinner), 

(b) Träna ökad kapacitet att hantera negativ biopsykosocial stress, f.f.a. genom att träna aktiv 
avslappning och utvärdera trängning i termer av passiv avslappning (hur effektiv vila utan 
några strategier) fungerar. Att kunna passivt slappna i tankar och kropp är ytterst viktigt för 
utveckling av hälsa – liksom effektiv sömn! 

(c) Motionera regelbundet. 
 



Dessa 3 strategieområden har inga kända allvarliga biverkningar på hjärnan och kroppen – 
och kan dessutom rekommenderas till alla – vilket betyder att föräldrar och barn gemensamt 
kan samordna sin hälsoutveckling samtidigt som (sannolikt i många fall) hyperaktivitet 
påverkas, vilket kommer att valideras i planerad studie. 

Vårt projekt kommer att riktas emot de 3 punkter ovan i ett strategipaket. Vi kommer att 
utreda förekomst av biopsykosocial stress innan och sedan genomföra strategi paketet utifrån 
en speciell design för att sedan publicera resultaten! Vi kommer också att ha traditionell 
medicinsk och psykologisk backup i projektet! 
 
3. Experter som tror de vet bäst och har svaren på alla frågorna utgör inte bara ett hot mot en 
bra lösning på det aktuella problem som skall identifieras och lösas utan skadar också både 
trovärdigheten hos vetenskapens representanter och själva kunskapsutvecklingen i sig! Ingen 
enskild människa kan integrera all extremt komplex kunskap som med ökad hastighet 
genereras av forskningssamhället! Det betyder att oförmågan att samordna och integrera 
komplexa processer/system/funktioner ökar. Diskuterar detta problem under fliken vetenskap 
Uttalande som ”socker har inget med hyperaktivitet att göra” säger mera om personen som 
uttrycker sig så än vad denne(a) uttrycker – något som inte hör hemma i vetenskapliga 
sammanhang. 
 
Sammanfattning: Min uppfattning i dag är 
att ADHD förebyggs och åtgärdas via omfattande förändring av diet och åtgärder för att barn 

(även vuxna) får förstärkning av deras biopsykosociala-kulturella kontext liksom att de 
också själv lär sig att hantera stress och att aktivt och passivt kunna slappna. Detta sker 
bäst i skolan där specialutbildade lärare både identifierar negativ stress liksom via 
utbildning och egenträning/egen åtgärder grundorsaker till ADHD beteenden åtgärdas. 
Detta inbegriper inte bara skolan utan också barnens sociala hem- och fritidsnätverk. det är 
inte frånvaro av läkemedel som orsakar ADHD! 

att ADHD symptom inte skall läkemedelbehandlas om inte en noggrann biopsykosocial 
medicinsk analys gjorts och att den motiverar detta. 

att riskerna är så omfattande utifrån aktuell kunskap att läkemedel för barn inte används annat 
än i extrema fall. Det beror framför allt på hur elektrolysbalansen fungerar. Socker och 
annan destruktiv föda ”föder” magnesium deficit, och detta innebär en avsevärt ökad risk 
för utveckling av många olika sjukdomar, t.ex. hjärt-kärlsjukdomar, autoimmuna 
sjukdomar och där numera också många cancerformer ingår. 

att dödsfall kan ske inom ovan nämnda områden där låg magnesium drunknar i alla de 
dysfunktioner som över tid utvecklas. Ofta finns inte ens hypotesen att magnesium deficit 
föreligger som en av flera grundorsaker. 

att jag önskar jag har fel i min aktuella uppfattning ovan! Eftersom de sannolika långsiktiga 
konsekvenserna av läkemedels interventioner hos barn är omöjliga att tänka även när de 
egna barnen är vuxna – men många av oss blir mor och far föräldrar till barnbarn som vi 
hoppas skall växa upp efter bästa möjliga förutsättningar i vårt lugna samhälle i en, på 
många håll, brutal värld 
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