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MAJBRIT SVINTH
SOCIALRÅDGIVER
TLF. 53 72 99 08

Hvornår er
man voksen?

Jeg oplever, at der er et stort dilemma i overgan-
gen til et selvstændigt voksenliv, både for den 
unge og for forældrene. Forældrene har i mange 
år ”været på” og været på konstant overarbejde 
for at tilpasse deres liv, så det har været så for-
eneligt som muligt med funktionsnedsættelsen 
og de udfordringer, der følger. De har været med 
ved lægen, psykiateren, til skolemøder, til møder 
i kommunalt regi og har i det hele taget været 
involveret i stort set alt. 

Pludselig kommer dagen, hvor den unge fylder 
18 år – og så er man voksen. Forældrene har 
ikke længere myndighed og partsstatus og har 
ingen ret til at blive inddraget og involveret. Jeg 

oplever, at alle forældre vil det bedste for deres 
unge voksne, og at de har et stort ønske om at 
bidrage til at hjælpe dem videre til en selvstændig 
voksentilværelse. Men balancen mellem at støtte 
og give slip kan være svær, for hvem tager over 
når forældrene slipper – og hvad sker der, hvis 
ingen gør?

Den unge kan opleve, at overgangen er svær, vil 
gerne klare sig selv, og er ofte på overarbejde i 
forhold til alle de krav og normer, der er i sam-
fundet. De unge har ofte lidt mange nederlag, og 
rygsækken er sjældent overfyldt af succesople-
velser, hvilket kan gøre det svært og uoverskueligt 
at se ind i en voksentilværelse. Samtidig kan den 

Jeg modtager mange henvendelser i rådgivningen fra forældre til unge hjemmeboende over 
18 år, som har spørgsmål til muligheder for støtte til deres børn efter de er fyldt 18 år. Flere 
af disse forældre giver udtryk for, at de føler sig magtesløse i forhold til, hvilke krav der er 
rimelige at stille, og hvordan deres unge voksne børn skal få hjælp ift. uddannelse, beskæfti-
gelse, bolig, økonomi med videre. 
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Vælger den unge at lade sig repræsentere af en forælder, betyder 
det, at den unge overgiver sine rettigheder og giver lov til, at der 
må afholdes møder uden den unges egen deltagelse. Det betyder 
også, at breve og afgørelser fremsendes til partsrepræsentanten. 
Partsrepræsentanten har ret til at anmode om aktindsigt, samt 
at klage over trufne afgørelser på den unges vegne.

Den unge kan vælge at tage en forælder med som bisidder 
til møder. Således kan forælderen fortsat støtte den unge i 
overgangen til en selvstændig voksentilværelse, og den unge 
beholder sin selvstændige partsstatus. 

ADHD-foreningens socialrådgiver træffes på tlf. 53 72 99 08. 
• Mandag: 9.00-12.00
• Tirsdag: 12.30-15.00
• Onsdag: 9.00- 12.00
• Torsdag: 9.00-12.00 og 13.00-14.00  ◆

unge have et stort behov for at løsrive sig fra forældrene. De 
vil måske gerne fortsætte med at bo hjemme, men fravælger 
forældrenes tilbud om at hjælpe med at søge øvrig støtte i 
etablerede systemer med henblik på overgangen til voksenlivet. 

Nogle unge er tidligt bevidste om at de kan få behov for støtte 
fremadrettet, for andre er det en længere proces. Mulighederne 
for at søge støtte er der, også når den unge fylder 18 år, men det 
er naturligvis en forudsætning, at den unge, som er fyldt 18 år, 
er interesseret i støtten og kan se en mening med det.  

Lovgivningen
Kommunerne er forpligtet til at sikre en god overgang til vok-
senlivet for unge med handicap, som er i målgruppen for støtte 
efter servicelovens bestemmelser. Om man er i målgruppen, vil 
altid bero på en konkret individuel vurdering. 1. januar 2021 blev 
kommunerne pålagt at begynde at forberede overgangen allerede 
når den unge fylder 16 år. Det betyder, at hvis familien allerede, 
inden barnet fylder 18 år, modtager støtte efter serviceloven i 
form af f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, dækning af merudgifter 
eller støtte efter servicelovens § 52, skal kommunerne sikre, at 
overgangen til voksenlivet påbegyndes, når den unge fylder 16 
år. Både den unge og forældre skal inddrages i planlægningen.

Nogle familier har ikke modtaget støtte efter serviceloven, men 
oplever, at behovet opstår, når den unge fylder 18 år. Hvis den 
unge står uden job og ikke har gennemført en ungdomsuddan-
nelse, er der mulighed for at søge hjælp via den kommunale 
ungeindsats. Kommunen skal, jf. ”Lov om kommunal ungeindsats” 
koordinere den samlede indsats på tværs af uddannelses- 
beskæftigelses- og socialindsats for de 15-25-årige. 

Muligheder for at forældre fortsat kan støtte
Den unge kan vælge, at deres forældre, fortsat eller fremti-
digt, støtter dem ift. kontakten til kommunen. Det fremgår af 
forvaltningslovens § 8, at alle har ret til at lade sig bistå eller 
repræsentere af andre. 

KURSUS for forældre til teenagere
Alle teenagere kæmper, men teenagere med ADHD/ADD 
kæmper lidt mere. Og vi ser desværre alt for ofte, at de 
ender uden for faglige og sociale fællesskaber.  Derfor er 
der nu mulighed for at deltage på 3 online moduler, der 
stiller skarpt på: 
• Teenager, hjernen og risikoadfærd
• En sårbar hjerne og familiekonflikter
• Uddannelse og mestringsstrategier

9. februar, 9. marts, 13. april 2023, kl. 16.00-18.30

I deltager nemt online hjemmefra
Tilmelding: adhd.dk/kurser
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