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Innledning: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) eller hyperkinetiske 
forstyrrelser er en av de vanligste nevropsykiatriske barnesykdommer. I Norge har ADHD 
blitt et etablert begrep, som innebærer store konsentrasjonsvansker, uro, rastløshet og 
impulsivitet. ADHD har i lang stund vært i mediebildet og er et omdiskutert og vanskelig 
tema blant folk og fagfolk. Media har særlig rettet søkelyset mot bestemte temaer knyttet til 
ADHD, spesielt i forhold til medikamentell behandling og diagnostisering. Det er av interesse 
å undersøke utviklingen i medieomtale av ADHD og ADHD-medisin, samt omfang og 
karakteristika av omtalen. Det er et område hvor det per i dag foreligger få studier av og hvor 
det er et behov for økt kunnskap.  
 
Hensikt: Å kartlegge medias syn på hva som anses som risikabelt og ikke-risikabelt knyttet 
til ADHD-diagnose og -medisinering i Norge (og bakgrunnen for dette). Risikoteori er brukt 
som det sentrale perspektivet og vil bestemme analyserammen i denne oppgaven. 
 
Materialer og metoder: I oppgaven er det utført en kvalitativ analyse, basert på litteratur 
hentet fra databasen Atekst i perioden 2006-2015. Datamaterialet ble for det meste manuelt 
kodet og analysert parallelt og senere ved bruk av analyseprogrammet NVivo. Det ble tatt 
utgangspunkt i «meningsbærende enheter» og dannet kategorier på bakgrunn av risikoteori, 
samt funn fra undersøkelsen. 
 
Resultater: Samlet vil alle søkestrenger som er utført i Atekst gi et utgangspunkt på ca. 4 600 
avisartikler. Etter sortering forelå det et analysemateriale på totalt 430 artikler. Med bakgrunn 
i problemstillingen, risikoteori og teoretiske fundament kom det frem totalt ti kategorier, 
hvorav de tre største risikokategorier hører under negativ omtale og er som følger: 
Lovovertredelser forbundet med ADHD-medisin, under- og overdiagnostisering og 
stigmatisering og diskriminering. 
 
Konklusjon: Oppsummert ser vi at negativ omtale, bestående særlig av de ovennevnte 
risikokategoriene dominerer i media. Media har færre ikke-risikofylte perspektiver, men har i 
det siste året hatt mer fokus på de positive sidene ved ADHD. 


