
GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

ADD. Mødet med andre med ADHD er godt for din selvfor-
ståelse, fordi du her opdager, at du ikke er alene med dine 
udfordringer. Det kan gøre det nemmere at forstå og acceptere 
ADHD, når du hører, at andre kæmper med det samme som 
dig. Samtidig giver det dig en masse viden om, hvordan det er 
at leve med ADHD, og det bliver nemmere for dig at genkende 
ADHD- relaterede udfordringer hos dig selv. Du kan fx møde 
andre i netværksgrupper for voksne eller til andre aktiviteter 
i ADHD-foreningen. Men du kan også møde dem på de sociale 
medier, hvor der findes mange grupper for voksne med ADHD 
og ADD.

Hvad er ADHD/ADD for mig?
Brug din nye viden om ADHD/ADD til at blive klogere på, hvad 
ADHD/ADD er for dig, og hvad det betyder i din hverdag. Diag-
noser er menneskeskabte etiketter, som bruges til at beskrive 
en tilstand. De er praktiske, da de gør det nemmere at målrette 
behandling. Og nemmere for dig at målrette din søgen efter 
viden. Men selvom der findes mange fællestræk blandt voksne 
med ADHD og ADD, så er du ikke ADHD. Du har din egen indi-
viduelle profil, som kommer til udtryk i et samspil mellem din 
personlighed, din opvækst, dine vilkår i din nuværende situation 
og din diagnose.

Når du skal sætte ord på din individuelle profil, kan du lave et 
mindmap over dit liv, hvor du inddeler det i forskellige livsom-
råder. Det kan være, at du vælger områderne: familieliv, par-
forhold, arbejde, husarbejde, økonomi og venner. Efterfølgende 
reflekterer du over, hvordan de forskellige områder er påvirket 
af ADHD og skriver dine tanker på dit mindmap.

Du kan fx spørge dig selv: Hvad er svært for mig i denne del 
af mit liv? I hvilke situationer føler jeg mig udfordret? I hvilke 
situationer oplever jeg, at jeg skal kæmpe mere end andre? 
Har udfordringerne noget med ADHD/ADD at gøre? Kan jeg 
knytte mine udfordringer til kernesymptomerne ved ADHD/ADD 
(opmærksomhedsvanskeligheder, hyperaktivitet eller impulsivi-
tet)? Kan jeg, med min viden om ADHD/ADD, se en sammenhæng 
mellem mine udfordringer og diagnosen?

Accept
Accept af diagnosen, og dens betydning for dit liv og fremtid, 
er et vigtigt element på din vej mod et godt liv med ADHD eller 

ADD. Det bliver nemmere, når du har taget dig tid til at lære om 
ADHD og reflekteret over, hvordan din ADHD påvirker din hverdag. 
Men det kan stadigt være svært at acceptere de vilkår, som ADHD 
giver dig. Man kan let tænke, at accept er det samme som, at 
det føles godt. Altså, at man har accepteret ADHD, når det føles 
godt at have ADHD. Men ofte kommer accepten først som en 
bevidst handling, hvor du beslutter dig for at acceptere ADHD og 
alle de trælse ting, som følger med. Først derefter kommer du 
til det stadie, hvor det føles okay at leve med ADHD eller ADD.
Det kan føles nemmere at acceptere ADHD/ADD, hvis man foku-
serer på de positive sider ved diagnosen og dyrker det særlige, 
som ADHD giver én. Men det kan være et sidespor, fordi du 
kan komme til at give ADHD/ADD æren for noget, som den ikke 
fortjener. Hvis du er kreativ, så er du det, fordi du er dig, ikke 
fordi du har ADHD. Hvis du knytter alle dine styrker til ADHD/
ADD, så giver du den en større plads i din selvforståelse end 
den fortjener. Og det kan i sidste ende give dig et vanskeligt 
forhold til behandling, fordi du frygter, at effektiv behandling, 
vil få dine styrker til at forsvinde. 

Du er ikke ADHD, men du har ADHD, så tag din ADHD/ADD alvor-
lig, forstå dens konsekvenser, men undgå at lade ADHD blive 
lig med dig.   ◆
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vær alene med dig selv og dine tanker. Slip dit 
normale ansvar, så du kan fokusere på dig selv 
og være selvoptaget uden at have dårlig samvit-
tighed overfor fx din familie. 

Sæt dig ind i, hvad ADHD/ADD er
Efter den første tids selvoptagethed er det tid til 
at melde sig ind i hverdagen igen og finde ud af, 
hvordan du bedst lever med ADHD. Første skridt 
til et godt liv med ADHD er viden. Som ved enhver 
anden kronisk sygdom eller handicap er viden 
om diagnosen vejen frem. Måske er du en af de 
heldige, som har fået et tilbud om undervisning 
der, hvor du har fået diagnosen. I så fald har du 
allerede en grundlæggende viden. Hvis ikke, findes 
der mange andre kilder til viden. 

Du kan fx
• Læse om ADHD og ADD i en bog eller på nettet.

ADHD-foreningens hjemmeside har masser af
viden om ADHD og ADD. Foreningen udgiver
også en række gratis pjecer om ADHD/ADD. Der 
findes også andre kilder til viden på nettet, og
der er mange gode bøger på dansk om ADHD
og ADD hos voksne. Flere af dem er også indtalt 
som lydbog.

• Se en video eller find en podcast om ADHD.
Prøv fx at søge på ADHD på youtube eller der,
hvor du normalt henter dine podcasts.

• Møde andre voksne, som også har ADHD eller

Stærke reaktioner er normale
Der kan være mange følelser forbundet med at 
få en diagnose og det er helt naturligt. Mange 
oplever glæde og lettelse. Endelig har man en 
forklaring på, at man har kæmpet så meget og 
haft så svært ved nogle ting. Endelig har man 
papir på det, som man længe selv har vidst. Men 
efter den indledende glæde kan der også dukke 
mere negative følelser op. Det kan være sorg 
over alt det, som man har gået igennem uden at 
forstå hvorfor. Sorg over de mennesker, som man 
har skubbet fra sig undervejs eller sorg over det 
liv, som man måske kunne have skabt sig, hvis 
man havde vidst, at man havde ADHD/ADD. Andre 
følelser kan være vrede, tristhed, chok, forvirring, 
dårlig samvittighed. Man kan i det hele taget føle 
sig i følelsernes vold og meget sårbar. 

Giv dig selv en pause
I denne første fase er selvoptagethed en normal 
reaktion. Det er både naturligt og nødvendigt, at 
man tager sig tid til at se på sig selv og sit liv med 
den nye viden, som diagnosen giver. Mange ting 
giver måske pludselig mening, selvom de stadig 
kan være smertefulde at tænke tilbage på. Nogle 
finder det alt for overvældende og får lyst til at 
flygte fra det hele. Men flugt er kun en midlertidig 
løsning, så hvis du har den trang, så giv dig selv 
lov til at holde en pause. Tag væk nogle dage 
uden program eller planer, ophold dig et andet 
sted end hjemme hos dig selv (fx et sommerhus), 

Voksen og nydiagnosticeret – hvad så?
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Når du som voksen står med diagnosen ADHD eller ADD i hånden, er det 
måske enden på en lang kamp eller udredningsproces. Endelig ved du, hvad 
din diagnose er, men arbejdet er sjældent slut med papiret på diagnosen. 
Før handlede det om at finde ud af, hvad du fejlede. Nu handler det om at 
finde ud af, hvordan du bedst lever med din nye diagnose. Vejen til et godt 
liv med ADHD eller ADD begynder med viden, selvindsigt og accept.

Du er ikke ADHD, men du harADHD, så tag din ADHD/ADDalvorlig


