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Protac SenSit®

Protac MyFit®

Bedre søvn – 
bedre trivsel

n	 Skaber ro og koncentration 
n	 Styrker kropsfornemmelsen
n	 Giver en bedre søvn 
n	Virker beroligende

Protac K
ugledynen

® Flexible

På protac.dk og tlf. 8619 4103 kan du: 
n	 Få terapeutisk vejledning til vores produkter
n	 Se video og læse cases om vores produkter
n	 Tilmelde dig vores nyhedsbrev
n	 Læse mere om sansestimulering

Protac Kugledynen® Calm

2020-forskning 
bekræfter, at 

Protac Kugledynen® 
normaliserer søvn-
mønstret og øger

den daglige
trivsel

Smarte sandaler til hende og ham
Webshop: www.aerowalk.dk

Vallensbæk Strandvej 216 . 2665 Vallensbæk

Telefon 70 500 511
www.hovedstadenselevatorservice.dk

v/ købmand Brian Frimann
Apotekergade 3 . 4840 Nr. Alslev

Tlf. 88 52 69 85

WHITE STARS
Hvidovre Kommunes klubtilbud til psykisk udviklingshæm-
mede i egen bolig samt alle kommunens bofællesskaber 
hedder Klub Hvid. Klub Hvid har et band - og det er White 
Stars - der stiller op til HGP i Slagelse med nummeret ”Hej 
Gud”.

White Stars spiller som udgangspunkt kun eget materiale - 
med undtagelse af ganske få kopinumre - alle tekster er på 
dansk og musikalsk en blanding af pop, rock og en anelse 
hiphop.

Alle tekster er skrevet af et af klubmedlemmerne - den stør-
ste del af musikken er komponeret af samme medlem - til 
nogle kompositioner har der været deltagelse af musiklærer 
og til andre numre deltagelse fra andre medlemmer.

Vi er 7 medlemmer i bandet hvoraf to er personale - en 
musiklærer og en socialpædagog.

Hvidovre Kommune
Center for Handicap og Psykiatri
Voksenhandicap
Bofællesskabet Holmelundsvej
Holmelundsvej 7, 2650 Hvidovre
Telefon 3635 1817
lax@hvidovre.dk
holmelundsvejaldreboliger@hvidovre.dk
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Så er vi på den anden
side af sommeren
Så er vi på den anden side af sommeren, men jeg tør desværre ikke skrive ”på den anden 
side af en voldsom og foranderlig tid med Corona”, for mens jeg skriver, toner det ud af 
radioen, at smittetallet stiger i Danmark. Jeg håber dog ikke, at vi igen skal kastes igennem 
en hård tid, selvom vi trods alt vil være lidt mere forberedte denne gang. 

ADHD-foreningen kigger frem mod de næste spændende måneder i 2020. Året, hvor vi skal 
afholde landsmøde og sammen med jer beslutte, hvad vi vil arbejde for, hvad vi finder, 
der er det vigtigste på ADHD-området, og hvem der skal stå i spidsen for at lede ADHD-
foreningen i mål. 

Jeg har haft fornøjelsen af at være formand for ADHD-foreningen i 4 år - og hvilke 4 år! 
Travlheden har været stor. Der har iblandt været behov for flere indsatser og bedre fokus 
på ADHD, og vi har forsøgt at ændre organisationen til en smidig organisering, der giver 
plads til gode, lokale og nære aktiviteter, og vi har mennesker på sekretariatet, der har 
store hjerter og flid som en dyd. 

Jeg har nydt de fleste stunder. Om end jeg bliver mismodig, når jeg ser stigmatiserende 
holdninger til ADHD og negative udtalelser om de ”håbløse mennesker med ADHD”. Hver 
gang bliver jeg vred og rammes af den uvidenhed, der til stadighed hersker i vores ellers 
velvidende land. Det giver dog også blod på tanden i forhold til at fortsætte arbejdet for 
at skabe bedre indsigt og mere viden om ADHD, og bedre vilkår for mennesker med ADHD 
i Danmark. Der er udrettet meget, og på mange områder er vi godt på vej og kender gode 
løsninger, men der er stadig plads til, at vi gør endnu mere. Og det vil jeg så gerne være 
med til.

Derfor har jeg besluttet mig for, at jeg genopstiller som formand for ADHD-foreningen på det 
kommende landsmøde den 4. oktober. Det er dog vigtigt for mig, at ADHD-foreningen denne 
dag, og forhåbentligt med mig ved roret, sætter en retning, der er vigtig for medlemmerne. 

Jeg håber, du kan finde tid i din kalender til at deltage sammen med os, søndag den 4. 
oktober 2020 kl. 10.00 på Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart, så vi kan 
få en bred og nuanceret debat om, hvad der er vigtigt at vægte og sigte efter for ADHD-
foreningen. 

Til slut vil jeg ønske dig god læselyst. ADHD-magasinet byder igen på nyttige tips, beret-
ninger om livet med ADHD, og gode råd til hverdagen med ADHD. 

DORTE MØLLER VISTESEN
FORMAND FOR ADHD-FORENINGEN

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT
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Styrk 
relationen 
til dit barn
Gratis forældretræning 
Har dit barn ADHD/ADD eller lignende vanskeligheder? Så gør brug 
af vores gratis, online forældretræningsprogram KiK Nu! – til forældre 
med børn i alderen 3-10 år, baseret på det første danske program med doku-
menteret effekt, Kærlighed i Kaos. 

Med Kik Nu! får du værktøjer til at: 
• Kommunikere mere positivt
• Skabe bedre struktur i hverdagen
• Forebygge konflikter
• Styrke dit barns selvværd

Deltag nemt hjemmefra, når det passer ind i din kalender 
– tilmeld dig gratis her:  adhd.dk/kik-nu
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Kort fortalt mener Ross Greene at de fleste børn, der kæmper med 
adfærdsmæssige udfordringer, gør det, fordi de har mangelfulde 
kognitive færdigheder, og der er nogle uløste problemer, som 
kommer i vejen for dem i forskellige situationer. Der er simpelt-
hen ubalance mellem det, børnene kan, og omgivelsernes krav 
og forventninger i forskellige situationer. 

Ross Greenes tilgang og ”Plan B-samtalen”
Ross Greenes tilgang fokuserer på, at vi, som forældre, skal bruge 
empati for at opnå en god forbindelse med barnet, og lære af 
børnene, hvad det er, der overvælder dem. Den voksne opstiller 
så problemet for barnet, altså to sider af sagen. Når problemet 
er opstillet, kan den voksne og barnet indlede en proces, hvor 
de sammen kan løse problemet. I modsætning til den mere 
almindelige tilgang, hvor det er den voksne, der alene vælger en 
løsning for barnet uden egentlig at kende barnets side af sagen. 
Gennem denne proces, ”Plan B - samtalen”, lærer børn at iden-
tificere deres følelser og de udfordringer, de oplever, samt at 
løse problemer for sig selv i samarbejde med andre. På sigt at 
løse problemer for og med sig selv. 

Vi forældre kan også kæmpe med vores egne
mangelfulde færdigheder og uløste problemer
Min tanke er, at vi, som forældre til børn med ADHD og andre 
kognitive forstyrrelser også kan kæmpe med vores egne man-
gelfulde færdigheder og uløste problemer. Børn med ADHD kan 
være vanskelige at forstå og ikke mindst opdrage, og det kan 
give os udfordringer, som vi ikke ved, hvordan vi skal løse. Og 
ofte er de mennesker, som vi samarbejder med omkring vores 
børn, ikke i stand til at give os den støtte, som vi forventer. Bør-
nehaven har måske ikke den indsigt i vores børns udfordringer 
eller ujævne udvikling. 

Lærerne kan blive forvirrede over vores barns ujævne funk-
tionsniveau, og at det håndterer forskellige situationer på helt 
forskellige måder. 

• Måske er barnet bog-
ligt begavet, men følelses-
mæssigt og socialt umoden, 
eller omvendt. 

• Måske har vores barn brug 
for mere støtte, end skolen 
eller fodboldklubben kan 
tilbyde. 

• Vores familie og ven-
ner kan udvise en 
manglende forstå-
else, måske oveni 
købet fordømmelse 
af den måde, vi opdra-
ger vores børn på. 

• Og vi kan føle os utilstræk-
kelige og alene om opgaven.

Derfor kommer vi let til at føle, at vi står 
alene med opgaven, at vi er nødt til at finde 
ud af det alt sammen på egen hånd. Vi må gætte os frem og 
opfinde alternative måder. Og vi føler os konstant usikre på, om 
det vi gør, er det rigtige, og om vi egentlig hjælper vores barn. 

Vores børn med ADHD, gør det heller ikke lettere for os. 
• Det, der virkede i går, gør det måske ikke i dag 
• Det, barnet kunne i går, kan det måske ikke i dag, 
• Det, som virker i hjemmet, virker måske ikke i skolen og vise 

versa. 

Det er opslidende, og vi er desperate efter at finde ”den rig-
tige” løsning, fordi vi er bange for, hvordan barnet vil klare sig i 
fremtiden, hvis vi ikke får lært vores barn at opføre sig hensigts-
mæssigt. Det er et stort pres, vi lægger på os selv. Vi kommer 
let til at føle, at vi ikke slår til, og derfor kommer vi til at svigte
barnet.

Forældre gør det godt når de kan

AF JENNY BOHR
KOGNITIONSKONSULENT, MASTER I SPECIALPÆDAGOGIK OG 
ADVANCED TRAINEE I SAMARBEJDSBASERET
PROBLEMLØSNING. LÆS MERE PÅ JENNYBOHR.DK

I øjeblikket sidder jeg og arbejder på min nye bog, med titlen ”Børn gør det godt, når de kan”, og 
jeg har derfor genlæst nogle af Ross Greenes bøger og artikler. Da han jo er fader til netop denne 
filosofi eller forståelse af børn med adfærdsmæssige udfordringer. Altså børn, der ikke altid kan 
”gøre det godt”, børn der har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der er til dem og 
som indimellem eller ofte, reagerer og handler på måder, vi ikke forstår eller forventer, og som 
mange mennesker kan have svært ved at acceptere. Og jeg har i forbindelse med min bogskriv-
ning fået en tiltagende interesse for forældrene til de børn, der har svært ved at ”gøre det godt”. 

Som mor til en voksen pige med ADHD, er jeg jo også selv en af disse forældre. 

➾
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Når vi når et punkt, hvor vi føler os 
alene, overvældet og utilstrække-
lige som forældre, kan vi komme 
til kort og miste os selv i det, der 

sker. 

At komme til kort og miste sig selv, 
betyder noget forskelligt for for-
skellige forældre. Nogle bliver 
opgivende og nedtrykte, måske 

deprimerede, og trækker sig fra det 
hele. Andre bliver så frustrerede, at 
de kommer til at råbe ad børnene. 

For mange betyder det søvnløse næt-
ter med spekulationer om, hvordan 
man kommer igennem den næste 
dag. Når forældre kommer til kort 
og mister sig selv, kan vi vælge at 
betragte det som om, der er tale om, 
at forældrene har nogle mangelful-
de færdigheder og uløste problemer 

i forhold til den opgave, de står overfor.

Hvordan kan du som forældre komme 
videre herfra?
Så, hvordan kan du som for-
ældre komme videre herfra? 
Allerførst er det vigtigt at have 
empati for sig selv. Vis forstå-
else for jer selv og hinanden. 

Det er ok at fejle, og vi har alle brug for forståelse, hjælp og 
kærlighed.  Det er umuligt at være den perfekte forælder, især 
i forhold til komplicerede børn med ADHD, børn der har en 
anderledes læringskurve, og som hele tiden ændrer sig og 
konstant har brug for noget nyt fra os! 

Uanset om I, som forældre, kommer til kort, så er I de bedste 
specialister omkring jeres barn, og det er jer, der har den bedste 
indsigt i, hvad jeres barn har brug for. I skal ikke sammenligne 
jeres familie med andre familier, eller ligge under for, hvad andre 
mener om jeres opdragelsesmåder. 

”Der er ikke nogen, der ved mere om børneopdragelse, end 
mennesker, der ikke har fået børn endnu. Og der er ikke nogen, 
der ved mere om at opdrage børn med kognitive forstyrrelser 
som ADHD, end forældre hvis børn, ikke har nogen forstyrrelser”.
Den vigtigste ting, du kan gøre for dine børn, er, at lade dem 
vide, at du elsker dem, at du sætter pris på dem, som de er, at 
du er interesseret i deres følelser og oplevelser, og at du bakker 
dem op. Det er de absolut vigtigste ting, du kan gøre for dem. 

Stå ved jer selv og husk, at ”FORÆLDRE GØR DET GODT, NÅR 
DE KAN”.   ◆

En af de vigtigste ting, du kan 
gøre for dine børn, er, at lade 
dem vide, at du elsker dem
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Mit kvindeliv medMit kvindeliv med
ADHD-foreningen er glad for,

at Sine Seier Bruun vil dele sin livs-

fortælling med ADHD-foreningen 

og ADHD-Magasinets læsere. Hun 

fortæller her om sit liv før og efter 

diagnosen med ADHD/ADD.

I maj 2019 fik jeg diagno-
sen ADHD/ADD. Det har 
været en lang og smer-
tefuld rejse, inden jeg 
fik den rigtige diagnose. 
Jeg har været igennem et 
utal af behandlinger, både 
medicinsk og terapeutisk. 
Jeg møder den dag i dag 
stadig mennesker, som 
betvivler min diagnose, og 
som fastholder, at der ikke 
findes noget som ADHD/
ADD. De mener, at diagno-
sen bare er et prædikat, 
som dækker over psykiske 
problemer og manglende 
kompetencer til at leve et 
normalt liv. 

Dette har også været 
min egen selvforståelse, 
så længe jeg kan huske. 
Jeg har derfor levet et liv 
med vedvarende selvkri-
tik, selvhad og lavt selv-
værd, som har resulteret i 
depression, angst og ind-
læggelse.

Om mig:
Jeg hedder Sine Seier Bruun og er 44 år, uddannet lærer,
PD i special Pædagogik. Can. Pæd. Fil. 
Er pt. visiteret til flexjob. 
Mor til to piger på 15 og 20 år. Nyligt fraskilt. Bor på Ærø.
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Mit liv
Det, der har kendetegnet mit liv, er en følelse af ikke at kunne 
finde ud af at leve. Verden har været et uoverskueligt helvede, 
som jeg ikke har kunnet finde rundt i.

Jeg er opvokset i en almindelig dansk kernefamilie og har klaret 
mig godt i skolen, og på overfladen har jeg også klaret mig godt 
socialt. Der har derfor ikke været nogen, der kunne se mine 
problematikker eller kunne støtte mig i disse.

Jeg har taget et væld af uddannelser, sprunget faldskærm og 
været med Skoleskibet Danmark mv. i håb om, at jeg på et eller 
andet tidspunkt ville få ”hår nok på brystet” til at kunne leve i 
denne verden.  Men jo mere jeg har knoklet på og slidt, jo mere 
fremmed er jeg blevet for mig selv. Det resulterede derfor i en 
indlæggelse i forbindelsen med fødslen af mit andet barn. 

Indlæggelsen
Selve indlæggelsen var en ubehagelig og traumatisk oplevelse. 
Jeg følte mig ikke set, forstået eller hjulpet på nogen måde. 

Min mand forlod mig i perioden, og der blev af sundhedsvæsnet 
sat spørgsmålstegn ved mine evner som mor. Jeg blev udskrevet 
med diagnosen ”generaliseret angst”, en håndfuld antidepres-
sive piller og sovemedicin som gjorde, at jeg ikke kunne amme. 
De efterfølgende to år knoklede jeg mig igennem livet som enlig 
mor til to piger, fuldtidsjob og dårlig økonomi. 

Efterfølgende har der været 12 år med en ny mand, en ny uddan-
nelse og nye jobs. Men stadig et liv præget af depression, 
udbrændthed og angst. Jeg havde enormt svært ved at holde 
hus, passe børn og arbejde. Bare at finde to ens sokker om 
morgenen kunne være et problem.

Mit arbejdsliv som gymnasielærer 
Mit arbejdsliv som gymnasielærer var præget af rod. Rod i tasken, 
rod i papirerne, rod i undervisningsplanerne og rod i hovedet. 
Det var som at sidde i en karrusel, man ikke kunne komme af. 

Jeg kunne ikke se vejen ud af mit eget mørke 
For to år siden gik jeg ned med alvorlig stress og depression 
igen. Jeg sov stort set ikke to sammenhængende timer i et år. 
Jeg havde sanseforstyrrelser og kognitive forstyrrelser. Jeg kunne 
ikke mere, kunne ikke se vejen ud af mit eget mørke, og min krop 
var rent fysisk brændt helt sammen. Jeg var ikke eksisterende.

Udredning og diagnose
I maj 2019 kom jeg heldigvis til en meget dygtig psykiater. Efter 
kun en enkelt samtale var hun ret sikker på jeg havde ADHD/
ADD. Hun lavede en meget grundig udredning med deltagelse 
af min mand og øvrige familie. Resultatet var tydeligt: Jeg havde 
”bimlende” ADHD/ADD. 

(Jeg har træk fra både ADHD og ADD, men ADD er mest udpræget, 
da min hyperaktivitet er meget indadvendt).

At få diagnosen var det bedste der skete i mit liv
Det, at få diagnosen, er, ud over mine børns fødsel, det bedste, 
der er sket i mit liv. Det har ændret alt. Når man får diagnosen, 
begynder et kæmpe oprydnings- og erkendelsesarbejde. Dette 
er meget krævende, smertefuldt og tager tid. Jeg var så heldig at 

kunne deltage i en gruppe for kvinder med ADHD, hvilket var en 
gave, da det gav anerkendelse, indsigt og forståelse. Det er så 
healende at møde andre, der har prøvet det samme som en selv. 
Desuden læste jeg Sari Soldens Bog: ”Kvinder med ADHD”. Denne 
bog kan varmt anbefales.  Jeg følte, jeg læste om mig selv og min 
egen livshistorie. Jeg græd hele vejen igennem bogen.

Selverkendelse, selvforståelse og indsigt
Det, at få en diagnose er en anerkendelse af den man er, at 
man ikke er doven, dum, ugidelig, psykisk syg eller lignende. 
Det åbner op for selverkendelse, selvforståelse og indsigt i, 
hvilke behov man rent faktisk har for at kunne eksistere i denne
verden.

Det er i mine øjne uhyre vigtigt, at omverdenen forstår, hvordan 
det er at have ADHD. Det er ligeledes afgørende, at man får 
diagnosen tidligt i livet, så man ikke ender med et liv lige så 
fyldt med smerte som mit har været.

”Sådan en som mig ”
Jeg møder i dag stadig læger, sundhedspersonale og terapeuter 
som ikke anerkender diagnosen, eller som mener, at der er alt 
for mange, der bliver diagnosticeret og mener at ”sådan en som 
mig”, der har kunnet tage en uddannelse på højt niveau, i hvert 
fald ikke kan have ADHD.

ADHD-foreningen gør derfor et uvurderligt arbejde, som det er 
vigtigt at bakke op om, så omverdenen kan forstå de konse-
kvenser, det har for et menneske med ADHD, hvis ikke det bliver 
anerkendt for sine behov. 

Mit dejlige liv i dag 
Jeg har i dag et dejligt liv - bedre end nogensinde. Grundet 
mit tidligere liv, før diagnosen og medicineringen, er jeg i dag 
på flexjob, og jeg klarer ikke så mange timers socialt samvær. 
Hvis jeg havde fået diagnosen tidligere, tror jeg ikke dette ville 
være tilfældet.

At have ADHD giver også en masse kompetencer
At have ADHD giver også en masse kompetencer, som neurotypi-
ske mennesker ikke har i samme grad. Vi er nemlig fulde af idéer 
og sjove indfald, vi kan tænke i helheder (det er meget svært 
ikke at gøre det) og den til tider manglende koncentration kan 
omsættes til hyperfokus, når der er noget, der interesserer os. 
Så vi har masser at byde på. Men vi skal forstås og hjælpes til 
at forstå os selv. Det er ofte også nødvendigt med medicin, for 
at få den nødvendige ro til at kunne eksistere på samme vilkår 
som andre.

Det er i relationen til vores nærmeste, at vi udvikler vores selv-
værd i starten af livet. Skole og institutioner har ligeledes stor 
betydning for, hvordan vores selvforståelse, selvtillid og selvværd 
udvikles. Kun med viden, indsigt og åbenhed kan man skabe de 
rette betingelser for børn og unge med ADHD, så de ikke risikerer 
at havne i et liv med psykisk sygdom. 

Den rette behandling og forståelse muliggør, at mennesker med 
ADHD kan udfolde deres potentiale, så de kan leve et sundt og 
”almindeligt” voksenliv og have ressourcer til at møde alle de 
udfordringer, livet har at byde på.   ◆
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uhensigtsmæssig tænkning og adfærd. KAT blev i 
udgangspunktet brugt til behandling af depres-
sion, men tiden har vist, at KAT også kan hjælpe 
mennesker med ADHD og ADD.

Udgangspunktet for den kognitive model er, at dys-
funktionel tænkning optræder ved alle former for 
psykiske problemer. Når mennesker bliver bevidste 
om deres dysfunktionelle tanker, og i stand til at 
vurdere dem mere realistisk, oplever de en bed-
ring i deres følelsesmæssige tilstand og i deres 
adfærd. Man arbejder således med patientens 
tanker, for tanker skaber følelser, som derefter leder 
til handlinger. Adfærd er på denne måde knyttet 
til tanker. I KAT arbejder man med at afdække og 
ændre patientens underliggende kerneantagelser 
om sig selv, om verdenen og om de mennesker, 
som man er omgivet af. Negative kerneantagelser 
kan lede til automatiske negative tanker, som ofte 
vil være udtryk for en overgeneralisering i forhold 
til, hvad man kan eller ikke kan. I KAT-forløbet vil 
målet være, at patienten i mindre grad tænker i 

De søger en terapeut eller behandler, som kan 
hjælpe dem videre, og her vil de ofte blive anbe-
falet kognitiv terapi. Kognitiv terapi anbefales bl.a., 
fordi den, til forskel fra andre former for terapi, er 
adfærdsorienteret, aktiv og struktureret. Terapien 
er konkret og tager udgangspunkt i den nuvæ-
rende situation og det, som udfordrer lige nu. 
Mere traditionelle former for psykoterapi kræver 
en fordybet refleksion og et fokus på fortiden, som 
kan udfordre mennesker med ADHD og ADD, fordi 
de har svært ved at fastholde opmærksomheden 
på fortiden og ofte har nemmere ved at fokusere 
på det, som sker her og nu.

Hvad er kognitiv terapi?
I begyndelsen af 1960’erne udviklede Aron T. Beck 
en form for psykoterapi, som fik betegnelsen kog-
nitiv terapi. I dag bruges primært betegnelsen 
kognitiv adfærdsterapi (KAT) om denne type terapi. 
Der er tale om en struktureret, kortvarig og nutids-
fokuseret form for terapi, hvor der arbejdes med 
aktuelle udfordringer og fokus rettes mod at ændre 

Kognitiv terapi som behandling til 
voksne med ADHD/ADD
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Unge og voksne med ADHD og ADD oplever ofte, at de, på trods af diagnose og 
behandling med medicin, kæmper med forskellige udfordringer i hverdagen. 
Det kan være udfordringer, som handler om struktur, tidsstyring, problem-
løsning og igangsætning. De efterspørger viden, undervisning og behandling, 
som kan gøre dem bedre til at mestre hverdagen, tage en uddannelse eller 
fastholde et arbejde. De vil gerne være mere produktive og kunne udleve 
deres potentiale. Mange oplever også, at den modstand og de nederlag, som 
de har oplevet, har haft betydning for, hvordan de ser på sig selv og egne 
evner – og at det har påvirket deres tro på fremtiden og gør dem opgivende. 
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sådanne overgeneraliseringer, og i stedet ser mere realistisk og 
nuanceret på, hvad man kan og ikke kan. 

KAT er fortsat i udvikling og tilpasses til de forskellige tilstande, 
som behandles. Der kan være brug for forskellige ting, og KAT 
kan gives både som individuelle sessioner og som gruppeterapi. I 
alle former for KAT er der dog en række grundprincipper til stede. 
Det handler bl.a. om, at terapien altid er baseret på en ajourført 
formulering af patientens problemer, en sund alliance mellem 
behandler og patient, samarbejde og aktiv deltagelse. Terapien 
er målorienteret, problemfokuseret, struktureret, tidsbegrænset, 
og der fokuseres primært på nutiden. Gennem terapien lærer 
patienten at genkende egne dysfunktionelle kerneantagelser, 
og kan på denne måde være sin egen terapeut og forebygge 
tilbagefald i fremtiden.1

Kognitiv adfærdsterapi og ADHD/ADD
Mennesker med ADHD og ADD har ofte, selvom de ikke er diagno-
sticeret med ADHD som barn, levet med betydelige vanskeligheder 
gennem hele livet. De har måske oplevet nederlag i forskellige 
sammenhænge og det kan have påvirket deres selvforståelse i 
negativ grad. Gennem årene udvikles gradvist en række negative 
kerneantagelser, som påvirker deres funktionsniveau negativt. Det 
kan bl.a. handle om manglende tillid til sig selv, manglende tro 
på fremtiden og negative forventninger til egen præstationsevne.

Mange voksne med ADHD og ADD har på egen hånd lært sig hen-
sigtsmæssige strategier, som kompenserer for nogle af vanske-
lighederne. Desværre lærer man sig også nogle gange en række 
uhensigtsmæssige (dysfunktionelle) strategier, som måske i første 

Kognitiv terapi som behandling til 
voksne med ADHD/ADD

omgang hjælper én, men på sigt blot er med til at vedligeholde 
den dysfunktionelle tænkning og de negative kerneantagelser. 

Et eksempel på en uhensigtsmæssig strategi, kunne være undgå-
else og udsættelse i form af overspringshandlinger. Når opgaver 
udsættes, eller man laver andre ting i stedet for, giver det måske 
en følelse af effektivitet (fordi man er i gang hele tiden), men i 
realiteten er man ikke særligt produktiv. Man oplever måske en 
kortvarig lettelse, når man udsætter en opgave, men i sidste ende 
er adfærden blot med til at bekræfte de negative antagelser om, 
at man ikke kan udføre opgaven, eller at man aldrig får gjort 
noget som helst.

KAT ved ADHD og ADD er særligt tilpasset målgruppen, fordi ADHD 
og ADD ikke opstår som et resultat af dysfunktionel tænkning eller 
negative kerneantagelser. Målet for behandlingen er derfor ikke 
at helbrede ADHD, men mindske den effekt, som ADHD har på 
funktionsniveauet. Det opnås ved at øge forståelsen for, hvordan 
ADHD påvirker éns liv og hverdag, ved at træne fx éns evner til 
problemløsning og ved at arbejde med sekundære effekter af 
ADHD, som fx den dysfunktionelle tænkning.

Et kognitivt forløb vil ofte følge en række faser, hvor der i første 
omgang er fokus på psykoedukation, som øger patientens viden 
om ADHD og forståelse for egen ADHD, derefter defineres behand-
lingsmålet (hvilken adfærd vil man gerne ændre), og der arbejdes 
med adfærdsmæssige interventioner, fx i forhold til tidsstyring, 
struktur, problemløsning, prioritering, impulsivitet, udsættelse, 
kommunikation, vrede og konflikter.2

ADHD-foreningens arbejde
I ADHD-foreningens arbejde med mestring er vi stærkt inspirerede 
af den kognitive model. Vores mestringsgrupper lægger vægt på 
psykoedukation, viden om ADHD og forståelse af egen ADHD, som 
et fundament for det konkrete arbejde med mestringsstrategierne. 
I arbejdet med strategierne afdækker vi også de uhensigtsmæs-
sige strategier og udfordrer deltagernes negative antagelser om 
dem selv og deres egen formåen.   ◆.

ADHD-foreningen er desuden blevet en del af Socialstyrel-
sens implementeringsprojekt, hvor en gruppe medarbejdere 
i 2021 certificeres i den kognitive gruppemetode R&R2, som 
henvender sig specifikt til voksne med ADHD, ADD eller 
lignende vanskeligheder. Målet er, at ADHD-foreningen i 
fremtiden kan bidrage til, at der tilbydes R&R2 grupper til 
voksne med ADHD i Danmark

1 Beck, Judith S., Kognitiv adfærdsterapi – Grundlag og perspektiver, Akademisk 
Forlag 2011.

2  Damm, Dorte, Kognitiv adfærdsterapi for voksne med ADHD in Arendt, Mikkel & 
Rosenberg, Nicole K., Kognitiv terapi – Nyeste udvikling, Hans Reitzels Forlag 2012.
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Hvad betyder ADHD for mig? 
Er det en superkraft, eller et bump på min vej? 
Skal jeg følge lægens råd og spise mine piller? 
Eller skal jeg danse med til adhd’ens toner, der spiller? 
Er mit liv en evig stopdans, til dampens melodi? 
Og er min hjerne træt, eller fuld af energi? 
Kan jeg starte på noget, og følge det til dørs? 
Skal jeg satse stort, på en mulig krakket børs? 

Hele livet har jeg fulgt min impuls, og taget chancen. 
Hvorefter jeg alt for ofte er vågnet i ambulancen. 
Ar på krop og sjæl, der fortæller min historie. 
Og en kærlig mor, der stadig pudser min glorie. 

Hvorfor skal jeg altid føle for lidt, eller føle for meget? 
Og konstant føle, at jeg bliver målt og vejet. 
Jeg finder tryghed, på de dunkle stier. 
Og kan falde i søvn til sirener og summende bier. 
Trippende ankler, piller der slanker, 
tsunami af tanker, jeg er født uden et anker. 
Jeg vil så gerne prøve at stå stille, selvom jeg ved, jeg driver væk. 
Uanset mængden af cement, jeg har puttet i min sæk. 
Er jeg en vildfaren pirat, der kommer med fuld fart. 

Tager jeg vand ind? Synker jeg snart? 
Skal jeg blive på min tømmerflåde, hvor destinationen fortsat 
er en gåde?
Eller kapre flådens både og gøre mine værdier endnu mere våde? 

Hvorfor kan jeg ikke mærke min krop og sjæl? 
Jeg bliver nødt til at hugge en tå og klippe en hæl.
En følelse af aldrig at være i balance. 
Og beskæftige mig med ting i en helt forkert branche. 
Finder jeg nogensinde den røde tråd? 
Og lærer at lytte, til andres gode råd. 

Én ting jeg har lært, er at lytte til mig selv, 
og elske mit liv, når dagen går på hæld. 
Dyrke glæden i stedet for sorgen. 
Jeg har lært at ingen rejser med samme fart, 
Og at nogen af os måske, kom lidt uheldigt fra start. 
Jeg er skæv og flosset, 
Speciel og lidt tosset. 

Men jeg er mig og ikke min diagnose. 
Jeg er en perfekt, blandet slikpose.   ◆

Min ADHD og migAF AMALIE BOHR

Digt af Amalie Bohr, 27 år. Amalie er pædagogstuderende, og har holdt oplæg om sin ADHD siden 
hun var 16 år. ADHD-foreningen er glad for at kunne dele Amalies digt med magasinets læsere.
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SOCIALRÅDGIVER
TLF. 53 72 99 08
EF@ADHD.DK

Personlig assistance - en hjælp
Når funktionsnedsættelser
giver barrierer i arbejdslivet

Mennesker med ADHD kan have nogle kognitive funktionsnedsættelser, der 
kan gøre det ekstra udfordrende at være på arbejdsmarkedet. Det kan for 
eksempel være svært at skabe overblik over sine opgaver, tidsstyring, hvor 
lang tid der skal bruges på den enkelte opgave, igangsætte sig selv ift. opga-
ver, fastholde sin opmærksomhed osv. Disse vanskeligheder kan, ud over at 
det kan gå ud over opgaveløsningen, også gøre den enkelte mere sårbar for 
stress end mennesker uden ADHD. 
Der kan være hjælp at hente i Lov om handicappede i erhverv, som blandt 
andet indeholder muligheden for hjælp til personlig assistance. 

17GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

➾

Formålet med loven 
Formålet med loven om handicapkompenserende 
ydelser er at styrke og stimulere handicappe-
des muligheder for beskæftigelse, så de har lige 
muligheder for erhvervsudøvelse som andre uden 
handicap.

Endvidere er formålet at gøre det lettere for virk-
somheder at integrere mennesker med handicap 
i det moderne arbejdsmarked. Det ligger derfor 
også i lovgivningen, at støtten efter lovgivningen 

skal kunne gives smidigt og hurtigt. En konse-
kvens heraf er, at sagsbehandlingen, når man 
søger personlig assistance, kan gives uden at der 
indhentes lægeattest mv.

Udgangspunktet er, at man selv kan varetage det 
faglige indhold i sit arbejde, men at éns funkti-
onsnedsættelse gør dele af opgavevaretagelsen 
vanskelig. Den personlige assistents opgave kan 
for eksempel være:
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• om morgenen at lave en tidsplan over arbejdsdagen
• strukturere 
• skabe overblik med tidsangivelse
• støtte i forhold til at fastholde opmærksomheden på opgaverne 
• skifte opgaver jævnfør tidsplanen mv.

Endvidere kan støtten være med henblik på at støtte i det fag-
lige og sociale fællesskab på arbejdspladsen. Man kan også få 
personlig assistance under efter -og videreuddannelse.

For at der kan ydes tilskud til personlig assistance efter kompen-
sationslovens § 4, skal der være tale om en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse, som både er varig og betydelig. 

Der skal endvidere være behov for særlig personlig assistance 
til at kompensere for denne funktionsnedsættelse i arbejds-
forholdet. Den personlige assistance må ikke have karakter af 
medhjælp, vikar eller et sæt ekstra hænder. 

Kriteriet om, at en person skal have en fysisk eller psykisk funk-
tionsnedsættelse, der både er varig og betydelig, er dermed ikke 
i sig selv nok til, at der kan bevilges assistance. Der skal i det 
konkrete ansættelsesforhold også være identificeret et behov 
for personlig assistance. Altså at funktionsnedsættelsen er en 
barriere i forhold til arbejdet, og at denne barriere kan afhjælpes 
med en personlig assistent.

Afgørende for, om der kan ydes støtte til personlig assistance, 
er, dels om dette kan medvirke til, at en person med handicap 
ikke mister sit arbejde, dels at gøre det muligt for en person med 
handicap at få beskæftigelse eller at etablere egen virksomhed. 

Personlig assistance kan søges i ordinære ansættelsesforhold, 
fleksjob, løntilskudsjobs, ansættelser inden for beskæftigelses-
fremmende foranstaltninger, på efter- og videreuddannelse og 
som selvstændig erhvervsdrivende. 

Omfang
Der kan som udgangspunkt, højst bevilges personlig assistance 
20 timer ugentligt til en 37 timers stilling. 

Efter en konkret vurdering kan der, i tilfælde af flere funkti-
onsnedsættelser, eller hvis der er tale om en meget betydelig 
funktionsnedsættelse, søges personlig assistance op til 37 timer 
ugentligt. Timeantallet beregnes ud fra et ugentligt gennemsnit 
pr. kvartal.  

Hvordan søger du?
Du skal søge personlig assistance i jobcenteret i din bopæls-
kommune.
Din ansøgning skal indeholde:
• Navn, adresse, CPR-nr. og stilling 
• Om du er ansat som lønmodtager eller er selvstændig erhvervs-

drivende 
• Funktionsnedsættelsens art - og en beskrivelse heraf
• De bestemte arbejdsfunktioner eller funktioner i forbindelse 

med deltagelse i uddannelse/kurser, der ønskes assistance til 
• Antal timer, hvortil der ønskes assistance  
• Den periode, hvortil der ønskes assistance
• For lønmodtagere, der søger om personlig assistance, skal 

endvidere oplyses navn og adresse på arbejdsgiver, samt om 
vedkommende er ansat i ordinær beskæftigelse, i job med 
løntilskud, i fleksjob eller seniorjob. 

Husk som altid
Hvis du får afslag (eller kun får delvis medhold i din ansøgning) 
at bede om et skriftligt afslag, med begrundelse, lovhenvisning 
og ankevejledning.   ◆

Elisa Ferrari, socialrådgiver i ADHD-foreningen
ef@adhd.dk
Tlf. 53 72 99 08
Mandag: 9.00-12.00 og 12.30-14.00
Onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 9.00-12.00 og 12.30-14.00

Der kan være hjælp at hente i Lov om handicappede i 
erhverv, som blandt andet indeholder muligheden for hjælp 
til personlig assistance.

App’en DrugStars gør det muligt at støtte for eksempel 
ADHD-foreningen, samtidig med at man får hjælp til 
at huske at tage sin medicin.

Vi håber at mange vil benytte muligheden for at 
donere til ADHD sagen. I er med til at gøre en forskel.

Du kan downloade app’en og læse mere her:
adhd.dk/fundraising/stoet-naar-du-tager-din-medi-
cin. 

Du kan evt. downloade app’en
ved at scanne denne kode:

Få hjælp til at huske at tage din medicin -  og støt samtidig ADHD-sagen
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Tak til alle

de særlige behov, hver enkelt kan have. Det er flot 
og unikt, at vi har sådanne muligheder. 

Jeg kan se tilbage på igangsættelsen af 12 online 
mestringsgrupper over 10 gange for unge, voksne 
og forældre. Vi oprettede online kvindegrupper og 
grupper baseret på særlige mestringsløsninger. 
F.eks. til online skolegang, til arbejdet hjemmefra 
eller til takling af en hverdag med ansvaret for 
barnets skolegang hjemmefra. 

”Kik Nu!” (det online forældretræningsprogram) 
blev omgjort, så det lå frit og lettilgængeligt for 
alle i en gratis udgave. Behovet var stort, og der er 
gennemført moduler i perioden ca. 4.000 gange. 

Der blev igangsat indsatser for elever på STU, hvor 
skolegangen blev afbrudt og opbrudt, og hvor det 
er særligt vigtigt at sikre stabilitet og sikre den 
fortsatte læring.

Vi fik øjnene op for vigtigheden af, at endnu flere 
kan få adgang til mestringsgrupper og forløb, og 
vi arbejder på endnu mere online, så strategierne 
kan komme helt ind i stuerne, på kontoret eller 
kollegieværelset. Derfor vil udvalgte strategier og 
forløb hen over efteråret ændres til online udga-
ver. De skal være til stede hele tiden og til den 
rigtige tid. Der, hvor den enkelte har brug for det. 

Vi ved godt, at det, vi har gjort i perioden, blot er 
små beskedne indsatser, løsninger eller inspira-
tion til hverdagens små eller store udfordringer, 
og at de rigtige og vigtige kampe er blevet kæmpet 
i hjemmene. 

Jeg er dog taknemmelig for, at ADHD-foreningen 
tog en modig beslutning om at stå fast, når beho-
vet er størst. Så har vi en fleksibel forening, der 
kan træde til og omorganisere i en højeffektiv og 
fokuseret form i løbet af ”nul komma dut”. 

Tak til alle 
Tak til alle, der var, og er, med os, tak til alle som 
rækker ud, tak til alle som bruger os, tak til alle, 
som holder os på tæerne, tak til alle som støtter 
os. Tak til alle med ADHD i Danmark for at gøre 
os klogere på, hvad vi skal gøre. 

For det er jer, vi er her for.   ◆

Om et par timer bliver det min tur til at lukke ned 
for computeren, tage hjem og nyde ferien med 
familien. Det bliver en anderledes ferie, fordi 
stemningen i Danmark er anderledes, og det har 
været en anderledes tid. Det har været intense 
måneder på jobbet, intense måneder i hjemmet og 
intense måneder i hele verden. Det kan mærkes. 

Nu, hvor ferien blot er et par timer væk, tillader 
jeg mig selv at mærke efter. Da jeg tog hjemmefra 
i morges, følte jeg, at jeg ikke havde så meget 
brug for ferie, som jeg plejer. Det at have været 
hjemsendt, arbejdet med andre ting og på andre 
måder, havde været et afbræk fra det daglige ræs, 
og derfor var feriebehovet ikke så stort. Men nu 
er ferien tæt på, og trætheden melder sig, men 
det gør tilfredsheden også. 

Da statsministeren var ”på skærmen” og bad 
danskerne om at arbejde hjemmefra og lukke ned 
for fysiske aktiviteter, blev vi, i ADHD-foreningen, 
enige om, at dem, vi er her for, havde mere brug 
for os end nogensinde før. Derfor kunne vi ikke 
drosle ned på aktiviteter og sende medarbejdere 
hjem på kompensationsordninger. Velvidende at 
det kunne få store økonomiske konsekvenser for 
ADHD-foreningen, da vi ikke får tilført løbende 
frie midler, og derfor selv skal sikre en betydelig 
indkomst for at kunne lave alle aktiviteterne. 
Velvidende, at vi skulle aflyse alle fysiske aktivi-
teter og tage et stort økonomisk tab herfor. Og 
det har vi gjort. 

Vi fortsatte derfor vores virke. Alle mand og alle 
poster var i gang, men hjemmefra og på nye måder 
med nye redskaber. Aktiviteter skulle ændres, 
og vi skulle sikre, at vi kunne være der på bedst 
mulig måde for børn, unge og voksne med ADHD 
og de pårørende. Der var virkelig behov for en 
ekstraordinær indsats i en tid, hvor vi jo ikke 
kendte konsekvenserne eller behovet. 

Det var hårdt at se alle de fysiske aktiviteter lukke 
ned og blive udskudt. Hårdt at se de 12 lokalafde-
linger, som netop sikrer de gode og nære tilbud 
og fællesskaber, blive stille og nærmest ligne 
små ubeboede øer. Alle frivillige gjorde, hvad de 
kunne, over telefon, SOME og mail. Indsatsen var 
formidabel, og der blev kæmpet hårdt for at være 
så tilgængelige som muligt, og lige give ”Peter” 
eller ”Maja” et kald, da lokale ildsjæle kender til 

CAMILLA LOUISE
LYDIKSEN, DIREKTØR

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT
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Formålet med kampagnen er at styrke børn og 
unges evne til at passe på sig selv og andre i 
forhold til krænkende adfærd og overgreb.

Børn og unge med kognitive funktionsnedsættelser er over-
repræsenterede i statistikker omkring voldelige og seksuelle 
overgreb. Kampagnen arbejder derfor med en tidlig, forebyg-
gende indsats, der skal lære børn og unge at mærke efter, sætte 
grænser og sige fra.

Kampagnen arbejder med følelser, relationer og adfærd under 
de fire emner: Grænser, Mig og min krop, Mig og de andre, Mit 
liv på nettet.

• Her kan man bl.a. møde Noah, der er forelsket i Liva. Han kan 
ikke lide, at de andre drenge snakker med hende, og han ved 
ikke, hvordan han skal styre sin vrede.

• Man kan også møde Lærke, der skriver med en sød fyr på 
internettet. Han hedder Anton, men Lærke finder ud af, at 
Anton måske slet ikke er den, han siger.

• Der er også Naja og Sille, som bliver uvenner. Sille siger en 
masse tarvelige ting til Naja, som hun fortryder bagefter. 

• Og så er der Katrine og Rasmus, som måske er ved at blive 
kærester. Rasmus vil gerne have sex med Katrine, men hun 
føler sig ikke klar. Skal hun sige ja eller nej?

Materialet består af små film med diverse dilemmaer, interaktive 
historier med forskellige slutninger, debatspørgsmål, voxpops 
med børn og unge, cases og fortællinger.

Kampagnen er målrettet børn og unge på 10-18 år med kognitive 
funktionsnedsættelser. Børn og unge kan selv tilgå en stor del 
af materialet, men der er også undervisningsmateriale tilknyttet 
de enkelte dele.   ◆

"Kend dine "Kend dine grænser"grænser"
er lancereter lanceret

AF ANNA FURBO REWITZ,
BØRNEFAGLIG PROJEKTLEDER I ADHD-FORENINGEN

Kend dine grænser er støttet af Socialstyrelsen og produ-
ceret af Feldballe Film. 
ADHD-foreningen har været projektleder og LEV har været 
samarbejdspartner.
Find kampagnen her: kenddinegraenser.adhd.dk

ADHD-foreningens kampagne

”Kend dine grænser” er nu 

lanceret og kan findes på

kenddinegraenser.adhd.dk
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Glæde, hyggeGlæde, hygge
og afspritningog afspritning
Sommerlejre og sejlture 2020Sommerlejre og sejlture 2020
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I lang tid var ADHD-foreningen meget i tvivl om, hvorvidt årets sommerferie-
aktiviteter kunne gennemføres pga. Covid19.

Da Danmark åbnede stille igen, besluttede ADHD-foreningen at gennemføre 
sommerlejre og sejlture under nye former, så myndighedernes anbefalinger 
kunne overholdes.

Årets sommerlejr på Houens Odde blev delt op i to lejre, og spejdercenteret 
blev fyldt med glade feriegæster i uge 27 og 28. Vi valgte, at deltagerne skulle 
have glæde af sejlture med Spejderskibet Klitta, og derfor fik alle familier på 
de to sommerlejre en dag ombord på skibet.

Mange ting har været anderledes på årets sommerlejre, men heldigvis har 
den gode feriestemning, de dejlige familierelationer og det fantastiske fælles-
skab ikke været anderledes. Glæde og hygge har stadig været grundstenene.

Glæden blandt familierne kunne tydeligt mærkes, når der blev spillet skov-
stratego, fodbold, trænet kampsport, syslet, fanget krabber, lavet yoga, tegnet/
malet, lyttet til forældreoplæg, spillet rollespil, lavet cirkus, eller når alle nød 
den fantastiske forplejning, som de frivillige i køkkenet tilberedte. 

Den ægte danske hygge sås tydeligt, når næsten alle deltog i rundboldkam-
pene med smil og latter, eller da de frivillige omdannede værkstederne til 
”Wellnesssalon”, hvor voksne og børn kunne få massage, fodbad, neglelak og 
ansigtsmasker. 

Kæmpe tak til alle deltagere, frivillige, fonde og sponsorer for to helt igennem 
fantastiske uger.   ◆

Fonde og sponsorer 2020:
• Heinrich og Laurine Jessens Fond
• Østifterne
• Jascha Fonden
• Ferd og Ellen Hindsgauls
 Almennyttige Fond
• Medarbejdernes Honorarfond
 i Novo Gruppen
• Mette Munk A/S
• Polar Seafood Foodservice A/S
• STAEDTLER
• Hamelin Brands
• Siteimprove
• Redoffice Scan Office, Odense
• Sejltur
• C. & A.P. Botveds Fond
• Kaptajn J. Chr. Jensen og
 hustru Magdelene, født Schous, Fond
 
Tusind tak for støtten. 
I er med til at gøre en forskel!

➾
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Udpluk af ADHD-foreningens kurser og temadage
ADHD-foreningens kurser og temadage omhandler både diagnoserne ADHD og ADD. Læs mere og tilmeld dig på adhd.dk
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Bedre relationer i familien  Forældre til børn med ADHD 26. september  Online 925,- pr. person
med ADHD 

ADHD og Angst  For alle 16+ med interesse i egen 28. november Jylland 1.690,- pr. person
  eller familiens ADHD og Angst

Færre konflikter i familien Forældre til børn med ADHD. 19.-20. september Fyn 6.750,- pr. person
med ADHD (Grundforløb)  Andre voksne familie- og  Overnatning
  medlemmer er også 24.-25. oktober  kan tilkøbes
  velkomne

Færre konflikter i  Familier med ADHD 21. november Fyn 5.250,- pr. familie
familien med ADHD  (børn fra 7 år)
(Opfølgning for
hele familien)

ADHD og Autisme  Forældre til børn med både ADHD 3. oktober og  Fyn 3.290,- pr. person
  og autisme  7. november

Teenageliv med ADHD  Forældre til teenagere med ADHD 31. oktober - Fyn 3.590,- pr. person
   1. november  Overnatning
     kan tilkøbes

Familieliv med ADHD  Familier med 9-15-årige børn 28.-29. november Fyn 4.450.- pr. person
  Søskende over 9 år   inkl. overnatning
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ADHD-foreningen | Pakhusgården 50 | 5000 Odense C | Tlf. 70 21 50 55 | e: info@adhd.dk | CVR: 12771975 | adhd.dk

Efterår 2020

DER DUR
UDDANNELSE

ADHD-foreningen
skræddersyr kurser og

oplæg for professionelle.
Kontakt ADHD-foreningen
for et uforpligtende tilbud.

info@adhd.dk
Tlf. 70 21 50 55

Få et bedre familieliv
Den 28. november 2020 starter vi endnu et hold i 
det effektive to-dages forløb:
”Familieliv med ADHD/ADD”.
Det unikke ved kurset er, at både børn med ADHD/
ADD (9-15 år), forældre og søskende (+9 år) del-
tager. For erfaringerne viser, at den fælles læring 
og forståelse ruster familier til at gå sammen om 
at reducere konflikter, øge trivslen i hverdagen og sikre den positive udvikling fremover.

En tidligere deltager siger:
”Det har været et super, super forløb. Vi har fået en masse redskaber, og det er dejligt at 
se, hvor vi meget vi har rykket os”.

I kan læse meget mere om, hvad I får ud af det topevaluerede forløb på adhd.dk, under 
menupunktet kurser. Her kan I også tilmelde jer kurset.
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Weekendkolonierne (WK) er en aflastningskoloni for børn med 
og uden diagnoser, der har det svært i andre sammenhænge: 
i skolen, derhjemme, blandt kammerater og blandt søskende. 
Kolonien opererer med en stor aldersspredning, hvor der er børn 
og unge fra 6 til 18 år fordelt på to afdelinger til henholdsvis 
de store og de små. ”Vi er jo en kolonifamilie”, som en af de 
unge udtrykte det! 

Børnene køres til kolonien i minibusser fra hele Sjælland. Kolo-
nien foregår hver weekend og bliver dermed et frirum for både 
børnene og deres forældre (og evt. andre søskende) og er på 
den måde et alternativ til plejefamilier og døgnanbringelse. 

Finder ro i naturen
På weekendkolonien opnår børnene og de unge en ro, som de 
har svært ved at finde andre steder.

Børnene er ofte ude i naturen, hvor fællesskabet og fysiske akti-
viteter giver sved på panden, røde kinder og glade øjne. I disse 
omgivelser føler barnet og den unge sig forstået og værdsat i 
gruppen. De kan dels spejle sig i hinanden, og dels har WK’s 
15 medarbejdere – pædagoger, lærere, familieterapeuter og 
folk under uddannelse – stor faglig spredning og specialviden 
indenfor ADHD, Tourettes og krydsdiagnoser.

Der er ro, struktur og fælles-
skab på weekendkolonien
”Alle har brug for små sejre, gode kammerater og at være en del af et fællesskab, hvor man ikke 
føler, at man er et problem, men hvor man føler sig forstået og værdsat,” fortæller Joan Juul 
Jensen, pædagogisk leder hos Weekendkolonierne, der for nylig har overtaget en stor ejendom i 
Sydsjælland. Kolonien ligger lige op ad skoven og tæt på stranden. ” I eftersommeren starter vi 
familiekolonier, hvor hele familien deltager sammen med vores faglige personale”.

 Dejligt at se sine venner – hvem vil med ud på broen?

Hey, se der – der er da også en ålekvabbe!
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Alle er gode til noget…
Alle har behov for små sejre, og de børn, der kommer fra spe-
cialinstitutioner eller almindelige folkeskoler, har ofte meget 
få sejre, men til gengæld mange nederlag. Her kan WK være 
med til, via en høj normering af voksne, at sikre dem de små 
succeshistorier – men tag ikke fejl, netop den lille succes kan 
være kæmpestort for barnet eller den unge.

Derfor arbejder man meget med fællesskabsprægede aktiviteter, 
hvor man støtter hinanden fremfor at konkurrere – hvor man 
netop ville skabe én vinder og mange tabere.

Ser på barnet med friske øjne
”Vi tror på værdien i at skabe fællesskabsprægede aktiviteter 
for børnene i mindre grupper med tæt kontakt til voksne, der 
møder barnet med friske øjne, og dermed giver plads til udvikling 
kontra ’fastholdelse’.”
 
WK arbejder også med børnenes interne konflikter for ligeledes 
at give dem nogle redskaber til at ’komme videre’.  Jo bedre de 
bliver til at samarbejde og finde kompromiser, jo bedre vil de 
klare sig fremadrettet.  Det handler om, at de lærer at acceptere 
forskelle og være rummelige, og at det hele ikke handler om mig.

Struktur og genkendelighed som afsæt til udvikling
WK arbejder med faste strukturer og meget forudsigelighed. 
Det skaber nemlig lyst til at prøve noget nyt, når man ikke er i 
tvivl om rammerne.

Inden kolonien får forældrene en mail med weekendens program, 
så de og barnet kan se, hvad der skal ske af spændende ting på 
den kommende koloniweekend.  Programmet er også slået op på 
kolonien, så det er synligt for børnene med bogstaver og med 
billeder. Man kan se rækkefølgen, og hvad der skal ske hvornår. 

WK er storforbruger af naturen
”Det handler meget om, at man får brugt sig selv i weekenden 
sammen med andre og dermed også øvet sine sociale kompe-
tencer. Når vi fx kommer ned til vandet og fisker eller laver bål 
og nogle måske snitter i grene, så kommer der en helt anden ro 
over børnene, hvor de synes det er fedt med hinanden.”

Når forældrene får barnet tilbage efter weekenden, fortæller 
de, at barnet eller den unge har fået en ro, og de kan mærke, 
at han eller hun er træt på den gode måde. Der opstår også 
venskaber på kolonien, og så kommer de hjem og fortæller om 
”mig og en der hedder Markus.”

Jubiii – på weekend i København 
Når man er 13-15 år, så er det at fiske eller lave bål eller klatre 
i træer og andre udendørsaktiviteter stadig spændende, men 
der begynder at komme andre ting i livet.

Med vores lejlighed i Københavns centrum kan man fastholde 
børnene i koloniregi med spændende københavnerstemning.
Der er op til 4-5 unge i lejligheden ad gangen, hvor man som 
en lille fællesskabsgruppe laver noget sjovt og spændende.

”Her er vi en lille gruppe, og på den måde lærer de unge både 
at operere i det store fællesskab og i det lille fællesskab – og 
man skal kunne begge dele i livet.”

”Vi er en kolonifamilie”
”Det, som en af WK’s unge deltagere udtrykte, er meget ram-
mende og noget, som gør os glade, fordi det er lige det, vi stræber 
efter med WK, nemlig at lære at agere på tværs af alder. Vi har 
børn på 6-8 år og en del på 13-14 år. Den store aldersforskel er 
ikke et problem, for her er der ikke så meget på spil, så man 
kan hjælpe på tværs og være storebror og lillebror. Der kan fx 
sagtens være en 13-årig, hvis bedste ven er 7 år – det skaber 
rummelighed og familielignende relationer,” siger pædagogisk 
leder Joan Juul Jensen.

Familiekolonier - her er hele familien afsted
WK oplever, at mange forældre har store udfordringer med at 
håndtere deres børn, hvilket ikke bliver nemmere af, at barnet 
har en diagnose. Derfor starter man nu i eftersommeren op med 
en familiekoloni, hvor forældrene bl.a. kan få nogle kompetencer 
til at navigere som forældre og håndtere konfliktsituationer.

På familiekolonien, der foregår på hverdage i forbindelse med 
årets forskellige ferier, kommer hele familien afsted og møder 
også andre familier. WK’s medarbejdere observerer, deltager, 
diskuterer og skaber muligheder for, at familierne kan få gode 
oplevelser sammen, idet de får sparring og coaching, når de laver 
nogle fede ting med deres børn. Der er altid en familieterapeut 
med på disse dage.

Læs mere: www.aflastning.com   ◆

På vej ud i livet med et godt afsæt.

Fællesskab på kryds og tværs når man er med på koloni .

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT
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Omsorgssvigt, vold, misbrug og forældres skilsmisse. Der kan 
være mange årsager til, at børn kommer i kontakt med kom-
munen. 

Maria Schifter har gjort det til sin mission at give børn deres 
egen stemme netop i deres sager med kommunen. Igennem sit 
arbejde som teamleder af bisidningen i Børns Vilkår koordinerer 
hun arbejdet med de 22 professionelle bisiddere, som hjælper 
børn og unge med at sætte ord på det, der er svært at tale om, 
i mødet med kommunen eller Familieretshuset.  

”Børnene ved godt, der er noget på spil, når de møder sags-
behandlerne. Derfor sætter vi os grundigt ind i hvad børnene 

AF FRITJOF FUGLESANG, BØRNS VILKÅR gerne vil, når vi forbereder sagen med børnene, så vi sikrer, at 
deres stemme kommer frem. De skal have viden om deres ret-
tigheder og muligheder, så de voksne ikke træffer beslutninger 
hen over hovedet på dem. Det er utrolig vigtigt, at børnene får 
en stemme i deres egen sag,” fortæller Maria, som er uddannet 
socialrådgiver og har en kandidat i pædagogisk psykologi.

Bisidderne hjælper både barnet med at kontakte kommunen 
og gå med til møder. Og det er helt gratis: ”Vores bisiddere er 
alle socialrådgiveruddannet og kender reglerne. De er profes-
sionelle og har erfaring fra en familieafdeling. De kan derfor 
hjælpe barnet med at tale om, hvordan en sag forløber, hvordan 
proceduren og arbejdsgangen er samt hjælpe med at oversætte 
fagsprog til børnesprog. Med andre ord: guide barnet igennem 
systemet.” ➾

Maria hjælper børn medMaria hjælper børn med
at blive hørt i kommunenat blive hørt i kommunen

Alle børn har ret til 
en bisidder. Team-
leder i Børns Vilkår, 
Maria Schifter, kæm-
per hver dag for at 
give udsatte børn 
en stemme i mødet 
med kommunen og 
guide dem igennem 
systemet. 
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”Det er vigtigt, at børnene får en stemme i deres egen sag.”

Uvildighed er en fordel
Maria sad selv i en årrække som bisidder og havde mange børn 
inde på livet. Blandt andet havde hun en sag om en 12-årig 
pige med autisme og ADHD, som boede på et socialpædagogisk 
opholdssted, og som ifølge forældrene og kommunen skulle 
flytte (læs mere i casen). 

”Her var kommunen for eksempel ved at overskride barnets 
retssikkerhed, fordi de ikke kendte til de nye regler, der på det 
tidspunkt var blevet tildelt 12-årige. Det var vigtigt at få frem,” 
fortæller Maria.

Barnet kan i princippet vælge en bisidder fra sin egen familie 
eller sin lærer. Men det særlige ved bisidderne fra Børns Vilkår 
er, at de er uvildige. De har ikke en holdning til, hvad der skal 
ske, og de forlanger ikke noget af børnene – ofte i modsætning 
til familien. 

”Vi er vant til at tale med udsatte børn og holder altid fast i bar-
nets stemme. Vi forsøger at hjælpe barnet til at finde sin egen 
stemme i sagen og ikke familiens. Hos Børns Vilkår ved vi, at 
barnets lærer eller andre voksne bliver inddraget som bisidder, 
men dette kan være uhensigtsmæssigt, da den voksnes daglige 
kontakt med barnet kan vanskeliggøre det at udelade sin egen 
mening om sagen. Derfor anbefaler vi barnet at få en profes-
sionel bisidder, da vi er uvildige i sagerne og har tavshedspligt.” 

Ny ambassadørordning udbreder kendskabet
Maria har både siddet som sagsbehandler for kommunen og som 
bisidder. Hun kender dermed begge sider af bordet og under-
streger, at det kan være en gave for sagsbehandleren at have 
en bisidder med til mødet. Særligt når barnet – for eksempel 
med ADHD og autisme – har svært ved at udtrykke, hvad det vil. 

”Vi forsøger at bygger bro mellem barnet og sagsbehandleren. 
Det er også derfor, vi nu har lanceret en ny ambassadørord-
ning i kommunerne, hvor en myndighedsbehandler kan blive 
ambassadør for vores bisidderordning. Han eller hun sørger 
for at udbrede kendskabet til ordningen blandt sine kolleger. 
På den måde kan vi sikre, at så mange børn som muligt bliver 
klar over, at de har ret til en bisidder, og at de kan få en fra 
Børns Vilkår gratis.”     

Case: Sofie ville ikke flytte fra sit opholdssted
Sofie er 12 gammel. Hun har autisme og ADHD og bor på et 
socialpædagogisk opholdssted. Der er hun glad for at være. 
Men kommunen og hendes forældre synes ikke, hun udvikler sig 
nok. Derfor har de vurderet, at hun skal flytte. Sofies pædagoger 
hjælper hende med at ringe til Børns Vilkår, så hun kan få en 
bisidder. Det bliver Maria. 

Maria mødes med Sofie, som siger, hun ikke vil flytte. Hun føler 
sig tryg på opholdsstedet, og hun føler selv, at hun udvikler sig. 
Hun er glad for personalet, sin hverdag og sine rutiner. Det har 
taget lang tid for hende at komme dertil, og det vil være hårdt 
for hende at starte forfra. Maria forbereder Sofie på det næste 
skridt i sagen. 

Sofie har svært ved at få sagt det, hun gerne vil, da de mødes 
med sagsbehandleren. Hun er nervøs og overvældet. Maria 

hjælper med at fortælle sagsbehandleren, at Sofie gerne vil 
blive på opholdsstedet. Men sagsbehandleren afgør alligevel, 
at hun skal flytte, selvom Sofie er uenig. 

Maria gør opmærksom på, at nye rettigheder på det tidspunkt 
netop er trådt i kraft for 12-årige. Siger barnet nej, skal det 
behandles i en højere instans. Det vidste sagsbehandleren ikke. 

Maria hjælper Sofie med at klage over afgørelsen. Sofie kendte 
ikke til sin handleplan med alle de mål, der var sat for hendes 
udvikling. Maria spørger hende, om hun er enig i de mål, der 
er sat. De taler handleplanen igennem og laver klagen med 
udgangspunkt i den. Her argumenterer de for, hvorfor hun skal 
blive på opholdsstedet, og at hun udvikler sig der. 

Derefter sendes klagen til sagsbehandleren. Sagsbehandleren 
laver en indstilling til børn og unge-udvalget om, at de ønsker at 
flytte Sofie fra opholdsstedet.  Sofie får tilbudt en advokat under 
sagens behandling. Børn og unge-udvalget behandler sagen, 
men udvalget træffer afgørelse om, at Sofie skal flytte mod sin 
vilje. Advokaten hjælper Sofie med at klage til Ankestyrelsen. 
Her skal hun til en ny samtale, hvor hun igen fortæller, hvorfor 
hun ikke vil flytte. Sofie har igen sin advokat med til mødet. Hun 
er nervøs. Maria kan mærke på hende, at det betyder noget. Det 
her er vigtigt for Sofies liv.

Ankestyrelsen vægter Sofies udsagn højt og beslutter, at hun 
kan få lov til at blive på opholdsstedet. Sofie er lykkelig. Hun er 
glad for at have haft Maria ved sin side under hele forløbet, så 
hun kunne få hjælp til at sige det, hun ville.   ◆

Kender du et barn, der har brug for en bisidder? Barnet kan 
ringe til BørneTelefonen på 116 111. Vi rykker også ud akut. 

Hvad gør en bisidder?
- En bisidder kan hjælpe barnet før, under og efter møder 

i kommunen og Familieretshuset
- Hvis barnet aldrig har fortalt om sine problemer før, 

kan en bisidder hjælpe barnet med at få sagt det til 
kommunen

- En bisidder hjælper barnet med at forberede, hvad det 
vil sige til møderne i kommunen eller Familieretshuset

- Bisidderen tager med barnet til møderne og hjælper 
barnet med at få sagt det, det gerne vil sige.

- Bisidderen taler med barnet efter møderne og hjælper 
det med at forstå tingene

- En bisidder ser tingene fra barnets synspunkt og støtter 
det

Vil du være Børns Vilkårs nye ambassadør for bisidning? 
Vil din kommune være med til at tilbyde børn en bisidder 
fra Børns Vilkår? 
Du har nu muligheden for at blive ambassadør for Børns 
Vilkår og udbrede kendskabet til vores bisidderordning 
på din arbejdsplads. 
Skriv til jecl@bornsvilkar.dk, eller ring på 24 59 32 87 for 
at høre mere.
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”Jeg tror ikke på ADHD, du skal bare lade være med at tænke 
så meget, prøve lidt mere, snakke lidt mindre, sidde stille, tage 
dig sammen…..osv.” eller ”Nåååh, ADHD. Folk med ADHD larmer/
sjusker/er utilregnelige… osv”.

Jeg tror, de fleste af os har mødt en eller andet afart af disse 
udtalelser, når vi har prøvet at tale om ADHD med ”udenforstå-
ende”. Og for en stor del af os rammer det lige ind i den dårlige 
selvværdsfølelse. For de fleste af os har også et kort eller langt 
liv bag os, hvor vi har givet alt, hvad vi har i os, for at prøve at 
passe ind og leve op til de krav, verden stiller til os. 

Det er frustrerende og sårende ikke at blive hørt og forstået, og 
det er ikke rart at blive sat i bås. 

Men hvorfor sætter vi så os selv i bås?
Jeg følger - relativt passivt - forskellige støttegrupper på nettet, 
fordi det er rart at se, at andre kan have de samme udfordringer 
som mig selv. Og der kommer en gang imellem nogle rigtig gode 
råd til håndteringen af dem. 

Men samtidig ser jeg i opslag og kommentarer også ofte udsagn 
fra mennesker med ADHD, som f.eks. ”Det er uoverskueligt at 
læse indlægssedler på medicin, når man har ADHD”, ”Det er 
svært at styre sit temperament, når man har ADHD”, ”Det er 
svært at planlægge, når man har ADHD”.

Nej! Din ADHD gør det uoverskueligt for dig at læse indlægs-
sedler, den gør det svært for dig at styre temperamentet, og 
den gør det svært for dig at planlægge. Ikke nødvendigvis for 
alle andre med ADHD, men for dig! 

Og selvom jeg ved, at disse udsagn ikke er sagt i nogen ond 
mening, men blot for at beskrive og bidrage til den fælles 
forståelse, bliver jeg faktisk mere provokeret af dem, end når 
udenforstående kommer med nogle af deres ”guldkorn”. For vi 
burde vide bedre!

Lad os slå fast
ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver problemer med 
opmærksomhed, hyperaktivitet og impulskontrol.  ADHD-foreningen 
beskriver det således på deres hjemmeside: ”Vanskelighederne for 
den enkelte præges af symptomernes sværhedsgrad, men også af 
de ydre betingelser igennem livet. Noget er fælles for mennesker 
med ADHD, men meget er forskelligt.” 

Jeg synes den sidste sætning er værd at gentage: ”Noget er fælles 
for mennesker med ADHD, men meget er forskelligt.” 

Jeg synes eksempelvis ikke det er et problem at skulle læse 
en indlægsseddel i en medicinpakke, og kan sagtens følge 
en opskrift. Men at få børstet tænder hver dag er en KÆMPE 
udfordring for mig. Og brug af smartphone er stort set umuligt, 
fordi der er for meget, der kan distrahere mig på sådan en. Jeg 
kommer altid til tiden til aftaler, men kan ikke forstå, hvad folk 
siger til mig, hvis der kører en radio samtidig.

Og derfor bliver jeg stødt, når mine "med-ADHD-brødre og 
-søstre" sætter ”os” i bås. For nogle af de ting, de nævner som 
”noget man ikke kan, når man har ADHD”, er faktisk nogle af de 
styrker jeg selv synes jeg besidder, selvom jeg har ADHD! 

Jeg er eksempelvis ekstremt effektiv til at sætte ting i system og 
planlægge (at jeg så har hamrende svært ved at følge planen 
er en hel anden sag…). Og samtidig kan jeg sagtens forestille 
mig, at nogle af de udfordringer, jeg selv har, er områder andre 
med ADHD er rigtige gode til. 

For selvom vi har nogle fællesnævnere, er vi alle forskellige.

Man kan snildt argumentere for, at jeg lægger for meget i det, 
men det betyder alligevel nok for mig til at skrive denne artikel. 
Og hvorfor gør det så det? 

Lad mig vende tilbage til min indledning: ”Jeg tror ikke på ADHD, 
du skal bare lade være med at tænke så meget/prøve lidt mere, 
snakke lidt mindre, sidde stille, tage dig sammen…..osv”. Sætnin-
ger som denne sårer og støder. Men mange af de mennesker, der 
ytrer sig sådan, ved ikke bedre! De er ikke onde, eller dumme, 
eller uintelligente. De ved bare ikke bedre.

Men det gør vi! Og ord har magt! Så hvis vi vil have, at samfundet 
skal have et mere nuanceret syn på børn og voksne med ADHD, 
er mit forslag, at vi starter med at have et mere nuanceret syn 
på os selv. 

Det indbefatter, at vi selv bliver bedre til at tale om vores indivi-
duelle udfordringer og styrker inden for de 3 overordnede fæl-
lesnævnere - opmærksomhed, hyperaktivitet og impulskontrol. 
Og det indbefatter, at vi ikke sætter os selv og hinanden i bås. 

For hvis vi ikke selv er i stand til at have et åbent og nuanceret 
billede af ”vores egne” med ADHD, hvordan kan vi så forvente, 
at udenforstående kan have det?   ◆

Lad os stå sammen om ADHD - hver for sigLad os stå sammen om ADHD - hver for sig

AF GITTE ØLAND JENSEN

Redaktionen har modtaget denne artikel, som omhandler den måde, hvorpå mennesker 
med ADHD omtaler sig selv, og den påvirkning det kan have på samfundets opfattelse af 
mennesker med ADHD. Vi deler artiklen her med ADHD Magasinets læsere.
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At deltage online har for mange deltagere været nemmere og 
mere overskueligt end at skulle møde fysisk op til et møde. På 
den måde slipper de for at skulle ud ad døren, og de kan sidde 
i trygge velkendte rammer, mens de deltager

Deltagerne har været meget glade for onlinegrupperne, og 
nogle grupper fortsætter endda med at mødes online efter at 
forløbet er sluttet.

Fra idé til virkelighed
Idéen til online mestringsgrupperne opstod, da det danske 
samfund blev lukket delvist ned, for at inddæmme Covid-19. Da 
blev hverdagen pludselig uforudsigelig, og mange af de struk-
turer, som tidligere kunne bruges i hverdagen, var nu uaktuelle. 
I ADHD-foreningen oplevede vi en stigende efterspørgsel efter 
råd og redskaber til at takle en udfordrende hverdag. Og da 
ADHD-foreningen fik støtte fra Trygfondens akutpulje, kunne 
idéen, om online mestringsgrupper til unge, voksne og forældre 
med ADHD/ADD og lignende vanskeligheder og angst realiseres. 

Online mestringsgrupper, støttet af Trygfonden, er nu alle afviklet. 
Men heldigvis har Liljeborgfonden efterfølgende valgt også at 
støtte initiativet, så der kan afvikles yderligere 10 forløb i som-
meren og efteråret 2020. 

Vi takker både TrygFondens Akutpulje og Liljeborgfonden for 
støtten, så flere mennesker med ADHD/ADD og angst kan få råd 
og vejledning online hjemmefra.   ◆

Det har været så godt at møde andre 

mennesker med de samme handicaps, at 

samtale om de mærkelige ting, vi

oplever i dagligdagen, med en gruppe 

som virkelig forstår én.

Online mestringsgrupper om 
ADHD/ADD og angst

Det har været med til at give mig selv en "pause" fra den hverdag, jeg har haft i den seneste tid, både med Coronarestriktionerne, og mit seneste"vejbump" med kærestebrud.Det har givet mig nogle relationer og gode værktøjer, jeg kan bruge videre i mit liv. Jeg føler mig mindre "alene", og har fået et nyt/forbedret perspektiv på mit eget liv, gennem de erfaringer andre deltagere og vores koordinator har delt med mig.

104 voksne, unge og forældre med ADHD og angst har allerede deltaget i foreningens online 
mestringsgrupper. I disse online mestringsgrupper mødes deltagerne i grupper af 8-10 perso-
ner online. De mødes 10 gange af en times varighed, hvor forskellige emner bliver taget op, og 
forskellige strategier til at takle en udfordrende hverdag, bliver præsenteret. Derudover er der 
fokus på erfaringsudveksling deltagerne imellem. En fast konsulent fungerer som oplægsholder 
og facilitator. 

Det er stadig muligt at komme med i en online mestrings-
gruppe om ADHD/ADD og angst, hvis du er i alderen 14-30 år. 
Du vil blive inviteret til en kort forsamtale med en konsulent 
fra ADHD-foreningen inden opstart. Se mere på adhd.dk/ung

– Der er stadig

ledige pladser
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- og til alle jer som støtter ADHD-sagen, 
når I tanker benzin/diesel.

ADHD-foreningen har en aftale med OK, som betyder 
at du kan støtte ADHD-sagen med dit benzinkort, når 
du tanker bilen, motorcyklen, græsslåmaskinen, eller 
hvad du nu bruger brændstof til.

I år, i forbindelse med Covid-19, har OK opjusteret 
deres støtte og lagt hele 30% oven i beløbet, som vi 
ellers skulle have haft. Det betyder, at vi i år modtager 
54.475 kr. i støtte fra OK!

Tusind tak til OK for støtten og for det ekstra 
beløb, som varmer her i Coronatiden, og tusind 
tak til alle jer som støtter ADHD-sagen med jeres 
OK Benzinkort. I er med til at gøre en forskel!

Du kan læse mere om aftalen med OK på adhd.
dk/fundraising/stoet-naar-du-tanker-benzin

✁

✃

✃
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Klip ud og tá m
ed til din lokale skole

Tak til OK Benzinkort

Direktør Camilla Louise Lydiksen og fundraiser Inge Refer,
ADHD-foreningen

Indeholder:
• 12 stk. Tangle relax
• 1 bog "Problemløsende inklusion" af Jenny Bohr
• 1 materialekasse "Alle med i gruppen"

• 1 stk. metodekatalog "Inkluderende klubber"
• 8 putty grøn
• 2 Time Timer Plus

Normalpris kr. 3.165,-

SPECIALPRIS

I SEPTEMBER

2.100,-
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➾

Holstebro
Caféerne og grupperne afholder aktiviteter i Trivselshuset i 
Holstebro, Trivselshuset, Asagården 55, 7500 Holstebro:
• Kvindegruppe: 1. torsdag hver måned kl. 18.30-21.00.
• Forældregruppe: 1. lørdag hver måned.

Brande
Netværksgruppe for forældre til børn/unge med ADHD og evt. 
andre tillægsdiagnoser, fx Autisme, Asperger, OCD. Flere oplys-
ninger: vest@adhd.dk

Herning
ADHD-café
Tid og sted: 1. onsdag hver måned, 18.30-20.30, Frivilligcenter 
Hernings lokaler.
Læs mere: selvhjaelpherning.dk
 
Skjern
Forældregruppe i Skjern
Tid og sted: 2. tirsdag hver måned, Skjern bibliotek.
 
Foredrag
Se adhd.dk under lokalafdelinger og Facebook: ADHD i Midt-
Vestjylland.

Venlig hilsen Bestyrelsen

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

NORDJYLLAND

Oplysninger om arrangementer findes på hjemmesiden eller i 
vores facebookgruppe. 

ADHD Messe 
Tid og sted:  Lørdag den 19. september 2020, Aarhus Firma sport. 
Læs mere: adhd.dk/lokalafdelinger/midt-oestjylland
Vi sikrer naturligvis, at alle gældende retningslinjer bliver over-
holdt. Programmet er tilgængeligt på facebook og hjemmesiden.

ADHD og stresshåndtering
Tid og sted: November 2020, heldagsarrangement. Nærmere 
oplysninger følger.  

Neurokommunikation
Anni Simonsen fortæller om Neurokommunikation. Hun sæt-
ter fokus på den måde, hvorpå vi opfatter verden, os selv og 
hinanden.
Tid og sted: 19. september 2020, kl. 14.00 -16.00, Vindrosen Esbjerg. 
Mere info og tilmelding: Facebook, ADHD Sydjylland.

Messe i Kolding
Tid og sted: 18. oktober 2020, Kolding
Mere info: Facebook, ADHD Sydjylland.

NLP
NLP (Neurolingvistisk programmering/coaching)
Trish og Lonnie fortæller om NLP, som er et værktøj, der kan 
hjælpe folk med diagnosen ADHD til at tænke og handle ander-

Lukket på grund af ombygning
Kursus v/ Jenny Bohr.
Tid og sted: 10. november 2020, Bolbro Brugerhus.

Temagruppe
Cafégruppe, emnerne vil blive besluttet fra gang til gang. 
Tid og sted: Tirsdag i ulige uger kl. 16.00-18.00, Bolbro Brugerhus, 
Indgang L, Stadionvej 50, 5200 Odense V.

Voksne med ADHD/ADD inde på livet
Cafégruppe, pårørende er også velkomne. 
Tid og sted: Tirsdag i lige uger kl. 16.00-18.00, Bolbro Brugerhus, 
Indgang L, Stadionvej 50, 5200 Odense V.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Bowling 
Bowlingevent afholdes november 2020. Nærmere oplysninger 
følger.

Netværksgruppe for kvinder med ADHD/ADD
Nyt forløb starter efteråret 2020. Læs mere: adhd.dk/lokalafde-
linger/midt-oestjylland og på Facebook. 

Venlig hilsen Bestyrelsen

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

MIDT-VESTJYLLAND

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

MIDT-ØSTJYLLAND
KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

SYDJYLLAND

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

FYN

Her er blot et udpluk af de mange, forskellige
spændende arrangementer, der er i lokalafdelingerne.

Hold øje med din lokalafdelings hjemmeside og
Facebook for at se alle arrangementerne. 

Arbejdet i lokalafdelingerne foregår på frivillig basis
og i fritiden. Derfor kan du ikke altid forvente

at træffe bestyrelsen i dagtimerne.
LOKALAFDELINGER
ADHD-FORENINGENS
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Netværksgruppe: Voksne med ADHD/ADD
Tid og sted: Sidste tirsdag i hver måned kl. 19.00-20.45, Sund-
hedscentret, Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg. 
Kontakt: Lene Bæk Mortensen, lbmo@sonderborg.dk eller
27 90 03 60, eller Facebook.
 
Flere arrangementer
Læs mere: adhd.dk.dk eller Facebook. Send gerne din mailadresse 
til soenderborg@adhd.dk så vi løbende kan sende dig invita-
tioner. Kom også gerne med forslag til foredrag, aktiviteter osv.

Venlig hilsen Bestyrelsen

ledes, samt hvordan NLP og andre terapeutiske retninger kan 
være virkningsfulde. 
Tid og sted: 26. november 2020, kl. 18.00 - 21.00, Vejen Business 
College. 
Mere info og tilmelding: Facebook ADHD Sydjylland 

Kik NU!
Tid og sted: Opstart 17. august 2020, Kolding Selvhjælps lokaler, 
Banegårdspladsen 2, 2 sal, 6000 Kolding. 
Læs mere: Facebook ADHD Sydjylland.

Kolding
Familiecafé 
Tid og sted: Sidste tirsdag hver måned kl. 16.00-18.00, Jump it, 
C.F. Tietgensvej 10, 6000 Kolding.
Pris: Arrangementet er gratis for børn med ADHD, søskende er 
velkomne, men her er egenbetaling. 
Facebook: ADHD Cafe Kolding.

Vejen
Netværksgruppe for voksne/pårørende med ADHD.
Tid og sted: Første tirsdag hver måned kl. 19.00-21.00, Huset, 
Østergade 2, 6600 Vejen.
Facebook: ADHD Cafe Vejen.

Aabenraa
Netværksgruppe for voksne med ADHD. 
Tid og sted: Sidste torsdag hver måned kl. 19.00-21.00, Åbenrå 
Selvhjælps lokaler, Reberbanen 3 st. th, 6200 Åbenrå.
Facebook: ADHD Cafe Åbenrå.

Esbjerg
Netværksgruppe for voksne/pårørende med ADHD.
Tid og sted: 1 gang i hver måned, Vindrosen, Exners gade 4, 
6700 Esbjerg. 
Facebook: ADHD Cafe Esbjerg.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Theraplay – Børns motoriske udvikling
Få en bedre forståelse af, hvorfor dit barn gør, som det gør. Bliv 
klogere på, hvordan du bedre kan hjælpe dit barn.
Oplægsholder: Charlotte Nielsen 
Tid: 7. oktober 2020, kl. 19.00-21.00 
Sted: Se facebook.
Pris: Gratis for medlemmer, 50 kr. for ikke-medlemmer
Tilmelding: nfs@adhd.dk eller 28 29 34 51

ADHD og misbrug 
Kom og få indblik i livet som mor til en misbruger med ADHD. 
Hør om op- og nedture, vigtigheden i at kunne sige fra, og om, 
hvordan du støtter en misbruger på den gode måde.
Oplægsholder: Ulla Geer Jacobsen
Tid og sted: 16. november 2020
Mere info: Facebook
Pris: Gratis for medlemmer, 50 kr. for ikke-medlemmer
Tilmelding: nfs@adhd.dk eller tlf. 28 29 34 51

KIK NU! Forældregrupper
Opstartsdato: Onsdag den 9. september 2020
Tid og sted: Onsdage i ulige uger kl. 19.00-21.00, Frivilligcenteret, 
Farimagsvej 16, 4700 Næstved
Tilmelding: Tlf. 31 16 22 92, rikke@zecond.dk 
Facilitatorer: 
Jytte Bo Nielsen - jyttebo61@gmail.com (bestyrelsesmedlem)
Jette Maack – Jettelundfrederiksen@godmail.dk (frivillig)
Rikke Bachmann – rikke@zecond.dk (bestyrelsesmedlem)

Netværkscafé
Netværkscafé er under opstart igen efter lukning pga. COVID-19. 
Mere info: Facebook. 

Venlig hilsen Bestyrelsen

Maribo 
ADHD netværkscafe 
Tid og sted: Sidste tirsdag i hver måned kl. 19.00-21.00, februar-
marts-april-maj-august-september-oktober-november, Frivil-
ligcenter Lolland, Maribo afdeling, Sdr. Boulevard 82, ved van-
drerhjemmet. 
Alle er velkomne. Vi byder på kaffe, hjemmebag, hygge og gode 
snakke.

Stege
ADHD netværkscafe 
Tid og sted: Første mandag i hver måned, kl. 19.00-21.00, marts-
april-maj-juni-september-oktober-november-december, ved 
Møns museum, Storegade 75, Stege. Gå ind i gården, det er bag 
huset.
Alle er velkomne. Vi byder på kaffe, kage, hygge og gode snakke.

Følg aktiviteter på Facebook.
Venlig hilsen Bestyrelsen

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

SØNDERBORG

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

NÆSTVED, FAXE OG STEVNS

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

LOLLAND, GULDBORGSUND
OG VORDINGBORG
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Caféer 
Køge 
Tid og sted: 2. tirsdag og torsdag i hver måned, kl. 19.30 til ca. 
21.00, Multisalen i Lyngbo Ølbycenter 86, Køge. 
Tirsdage: Forældre med børn.
Torsdage: Voksne med ADHD. 
Kontakt: Susanne, tlf. 30 24 71 47.

Roskilde 
Tid og sted: Sidste torsdag i hver måned, kl. 19.30, Psykinfo, 
Københavnsvej 26F, 1. sal, 4000 Roskilde.
Facebook: ADHDforeningen Østsjælland.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Caféer
Netværk for kvinder med ADHD (København N)
Tovholdere: Katrine og Sofie, som er fokuserede på, hvordan man 
lever godt med ADHD som kvinde i det moderne samfund. Deres 
ønske er, at kvindenetværket både bruger de fastlagte månedlige 
møder og gruppens Facebookgruppe o.a. til at udveksle erfaringer, 
mødes med ligesindede og støtte op om hinanden. Møderne 
vil blive tilrettelagt med et på forhånd valgt emne, men med 
plads til løs snak rundt om bordet. Alle emnerne bliver valgt 
ud fra relevans og ønsker.
Kontakt: Sofie Bille Lundby, sofie@studioadhd.dk

ADHD-cafe Vestegnen
i ADHD netværkscafe Vestegnen mødes mennesker med ADHD 
og deres pårørende til vidensdeling og deling af erfaringer. 
Tid og sted: Hver anden tirsdag i lige uger, kl. 19.00 til 20.45. Frivil-
ligcenter Albertslund, Bygangen 25 1. Sal, oppe på svalegangen, 
2620 Albertslund. Lige ved siden af Albertslund station og med 
gratis p-muligheder. Der serveres kaffe, the, vand og snacks. 
Facebook: ADHD Netværks Cafe Vestegnen.

Aktuelle kurser og arrangementer 
Læs mere: adhd.dk under lokafdelinger.
Her kan du også tilmelde dig det lokale nyhedsbrev, der udkom-
mer ca. én gang hver måned. 
Kontakt: storkbh@adhd.dk

Caféer
Familiecafé
Tid: Sidste lørdag i hver måned, kl. 13.00-16.00. 
Læs mere: adhd.dk under lokalafdelinger.

Café for voksne med ADHD 
Tid: 1. torsdag i hver måned kl. 19.00-21.30.
Læs mere: adhd.dk under lokalafdelinger.

Nyhedsbrev
Tilmeld dig: adhd.dk

Flere tilbud 
Læs mere: adhd.dk under lokalafdelinger. 

Venlig hilsen Bestyrelsen

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

ØSTSJÆLLAND

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

NORDSJÆLLAND

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

STORKØBENHAVN
OG BORNHOLM

Udviklende samvær med børn og unge med ADHD
Oplægsholder:  Knud Hellborn, som med helt ”almindelige ord” 
kan formidle om hjernen og dens signalstoffer, og hvad vi kan 
gøre for at påvirke signalstofferne i en positiv retning.
Tid og sted: 21. november 2020, kl. 11.00-14.00, Kalundborg.
Pris: 50 kr. for medlemmer, 100 kr. for ikke-medlemmer.
Let forplejning: Tilmelding her: adhd-vestsj.nemtilmeld.dk
Spørgsmål til: formand@adhd-vestsj.dk 

ADHD Café Vestsjælland
Tid og sted: Hver tirsdag kl. 16.00-20.00, Spejderhytten, Hoved-
gaden 38,4420 Regstrup. Alle, der har ADHD inde på livet, er 
velkomne. Gratis entré, aktiviteter, kaffe mm. Dog koster det 
lidt at spise aftensmad. 
Flere oplysninger og tilmelding:
Facebook: ADHD Café Vestsjælland, Mail:cafe@adhd-vestsj.dk

Venlig hilsen Bestyrelsen

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

VESTSJÆLLAND

Nyt om ADHD er et digitalt nyhedsbrev, som bringer nyt 
fra ADHD-området.

Det kan være i form af fx artikler fra andre medier, ny lit-
teratur, forskning, projekter og debatindlæg fra pressen.

Derudover fortæller vi om de kurser og konferencer, vi har 
på vej i ADHD-foreningen, hvad der sker lokalt, om de med-
lemstilbud der er i øjeblikket, og vi informerer om, hvad der 
sker i vores online butik – med gode tilbud og nye varer.

Til tider bliver der udviklet nye materialer i forbindelse 
med projekter i ADHD-foreningen, og når det skal bredes 
ud, så vil det ofte blive annonceret i NytomADHD som et 
af de første steder.

Bliv opdateret en gang om ugen

Tilmed dig nyhedsbrevet her:
adhd.dk/foreningen/nyhedsbrev
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TT Hjemmeservice

Omsorg med omhu
H J E MM E P L E J E

Østerled 28
4300 Holbæk
Tlf. 72 11 81 81
www.tt-hjemmeservice.dk

Sammen skaber vi en tryggere hverdag!

Psykologisk Praksis AEK
v/ psykolog Allan Edelberg Kristensen

Cand. Psych. Autoriseret

Klosterstræde 16. 1. sal . 4800 Nykøbing Falster

Mobil: 2992 1918
E-mail: aek63psykolog@gmail.com

www.psykolog-aek.dk

STU i integreret bo-, arbejds- og fritidstilbud 
beliggende på økologisk bondegård

ØSTAGERGÅRD
Slettebjergvej 21 · 4174 Jystrup

Tlf. 5752 8814 · post@oestagergaard.dk

www.oestagergaard.dk

Tåstrupgårdsvej 8
2630 Taastrup

Tlf. 70 22 62 43
www.zf.dk

Forskellige lejedesigns
Et gearhus til forskellige udvekslinger

Optimeret olieforsyning
Ny forbedret labyrintteknologi
Gearteknologi med forbedret

modstandkraft og low-noise design
Optimal gearvægt

Lang levetid
Optimal effektivitet

Tilpasses kundespecifikationer

T R A N S M I S S I O N E R  T I L  E N H V E R  L E J L I G H E D
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Storebælts Erhvervspark 1 . 4220 Korsør
Tlf. 5837 7412 . www.storebaeltskolen.dk

Storebæltskolen
helhedstilbud for børn & unge med særlige behov

Business Car & Coach Denmark

Pilegårdsvej 101, 2. th.  •  2860 Søborg - Copenhagen
Phone +45 7023 3223  •  www.businesscardenmark.com

På Kommunikationscentret kan du som voksen  

med ADHD få hjælp til at håndtere dine  

vanskeligheder og lære at strukturere din hverdag.  

Bor du i Region Hovedstaden, så ring 45 11 45 50. 

Få styr på din ADHD med 
coaching og hjælpemidler

www.komcentret.dk

Læs mere på vores hjemmeside
www.centerforautisme.dk

Job og uddannelse
- Ungdomsuddannelse STU

Netværksafdelingen

Rådgivning, undervisning 
& kurser

Forskning & udvikling
Vi arbejder ud fra Rudolf Steiners 

antroposofiske filosofi...
om det hele menneske, og ønsker at give beboerne trygge og 
hjemlige omgivelser hvor den enkelte individuelt kan trives 
og udvikle sig optimalt på vej til et mere selvstændigt liv.

Kronhjorten er en 3 længet gård, som ligger i de mest 
vidunderlige naturlige omgivelser og med Lystrup Skov som nabo.

Bosted Kronhjorten | Lystrupvej 64 | 3550 Slangerup
Telefon 48 27 90 01 | bostedetkronhjorten.dk

Kronhjorten er et bosted 
for udviklingshæmmede 
børn og unge mellem 7 
og 23 år med særlige 
individuelle behov og 
udfordringer.

1 ledig plads efter sommer
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Nordjylland
Formand
Anny Bech Andersen
nord@adhd.dk 

Midt-Vestjylland
Formand 
Anne-Merete Skaarup
vest@adhd.dk

Midt-Østjylland
Formand 
Nina Rasmussen
aarhus@adhd.dk

Fyn
Formand 
Kirsten Højsgaard Fogh
fyn@adhd.dk

Sydjylland
Formand
Jesper Christensen 
sydjylland@adhd.dk

Sønderborg
Formand
Niels J. Smedegaard
soenderborg@adhd.dk 

Lolland, Guldborgsund
og Vordingborg
Formand
Chanie Susanna Dybdahl
lgv@adhd.dk

Næstved, Fakse og Stevns
Formand 
Carina Juul Olsen
nfs@adhd.dk

Vestsjælland
Formand
Heidi Falk Brandt 
vestsjaelland@adhd.dk

Østsjælland
Formand
Mabast Rahman
oestsjaelland@adhd.dk

Nordsjælland
Formand
Dorthe Nielsen
nordsjaelland@adhd.dk

Storkøbenhavn og Bornholm
Formand
Selina Munch-Pedersen
storkbh@adhd.dk

ADHD-FORENINGENS LOKALAFDELINGER

Der er findes mange måder at støtte ADHD-sagen på. En af måderne er at være ambassadør for 
foreningen.
ADHD-foreningens ambassadører er kendte og bredt respekterede personer. De har ikke nødvendigvis 
selv ADHD, men de støtter foreningens arbejde med deres gode navn og præstation. De er med til 
at give ADHD et ansigt udadtil.

De er, med deres engagement og lyst til at hjælpe andre, med til at skabe opmærksomhed på ADHD 
og gøre en forskel for børn, unge og voksne med ADHD.
ADHD-foreningen er utrolig glad for deres støtte.

Vi håber, at de kan inspirere mennesker med ADHD til at tro på deres eget værd og muligheder.

Anders Stjernholm Lykke May Andersen Renée Toft Simonsen Sebastian Klein Sune Demant Jens GalschiøtDanni Elmo

ADHD-FORENINGENS AMBASSADØRER

Støt ADHD-foreningen
Når bare rammerne er der, rykker mennesker med ADHD. Ofte mere end
de selv og andre troede muligt. Derfor har vi dedikeret vores arbejde til at ruste dem.
Så det er dem og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Støtter du ADHD-foreningen, støtter du dermed vores arbejde, og det kan du gøre på: 
MobilePay 61920. 
Tusind tak. Hver en krone gør en forskel.




