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Undervisningsmaterialer til folkeskolen
og voksenundervisningen ...

www.forlaggraff.dk

WHITE STARS

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

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

Ny
forskning

bekræfter, at
Protac Kugledynen® 

normaliserer søvn-
mønstret og øger den 

daglige trivsel hos
børn med

ADHD

Dillesholm
- et liv på egne betingelser

Salimorvej 1 · 4874 Gedser

Tlf. 20 95 06 11
www.dillesholm.dk

DILLESHOLM FREDERIKSMINDE
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Godt nytår 2021!
Så er vi sprunget ind i 2021 og måtte jo starte året med igen at undvære samvær, nærvær og de 
virkelige fællesskaber med jer. 

Jeg er dog ganske tilfreds, ja faktisk ret begejstret for, hvordan vi sammen er lykkedes med at skabe 
nye virtuelle fællesskaber og hjælpe hinanden med at få nye relationer, ny viden og brugbare red-
skaber i en anderledes tid. Jeg er sikker på, at det vil gavne os fremadrettet, og vi vil gøre vores til, at 
vi tager de nye former og måder med i vores arbejde. 

Jeg har selv været på arbejde i perioden og har lært en masse om nye måder til at skabe undervis-
ning og relationer. Jeg er lærer på en folkeskole og har i den seneste nedlukningsperiode stået i en 
spændende situation, hvor der i den enkelte lektion har været elever, der skulle undervises i det 
fysiske klasselokale, samtidig med at andre elever har siddet bag skærmen hjemme. Der er meget 
stor forskel på, hvordan vores elever takler situationen. Nogle trives rigtig godt, fordi de oplever, at 
der er tid og ro til at fordybe sig. Nogle kommer aldrig rigtig i gang, fordi andre ting trækker, og så er 
der naturligvis den store midte. Fælles for alle er, at fællesskabet savnes – og måske er vi efterhånden 
også så langt, at mange savner deres lærer. Det oplevede jeg, da jeg forleden drog afsted ud i Kolding 
og omegn med frilæsningsbøger, nybagte kager og slik til de skønne unger i 7A.  Hold op hvor bliver 
det dejligt at få dem tilbage på skolen.

Jeg har nu været formand i ADHD-foreningen i 3,5 år, og det er stadig en titel, jeg bærer med stolthed 
og med umådelig stor ydmyghed. Jeg er stolt af det, vi som forening er lykkedes med at udrette og 
sætte fokus på. Stolt af, at vi hver dag kæmper med at få accept og anerkendelse, og at vi igangsæt-
ter nye indsatser for mennesker med ADHD. Men dog er jeg ydmyg over for opgaven, da det er et 
kompliceret område, når vi blandt andet taler om kommunale og regionale indsatser. 

Jeg er stadig meget utilfreds med, at vi endnu ikke har formået at gøre tingene ordentligt på flere 
punkter. Utilfreds med de lange ventetider på udredning og behandling, den manglende tidlige ind-
sats, inklusion, der ikke fungerer for børn med ADHD, forståelse for ADHD og beskæftigelse. Det er 
indimellem, som om vi slet ikke forstår, eller vil forstå, alvorligheden af at leve med ADHD, når intet 
gøres, og man mødes med manglende forståelse og accept. 

Jeg giver ikke op her og vil tværtimod gøre endnu mere i år for at bryde stigma om ADHD. Jeg tror 
tit, at det er der, det hele starter. Netop derfor har ADHD-foreningens hovedbestyrelse sat sig for, at 
det er et af fokuspunkterne i det kommende arbejde, og det blev da også bekræftet på det online 
landsmøde i oktober 2020. 

Vi har ikke som samfund knækket koden til, hvordan vi kan gøre det. Har du en god idé, så skriv gerne 
til mig på dv@adhd.dk. Jeg vil glæde mig til at høre fra dig – for den her opgave er vi nødsaget til at 
stå sammen om med indsatser på flere områder. 

Jeg glæder mig til gensyn med jer i 2021, og vil igen sætte mig i spidsen for at vi står stærkt og altid 
står frem og taler ADHD op. 

DORTE MØLLER VISTESEN
FORMAND FOR ADHD-FORENINGEN

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT
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“Når man laver unoder i timerne, får man det gule kort og 
efter tre kort – ja, så får man det røde kort, og vi laver en 
kollektiv sanktion på klassen. Vi tror, at det vil virke, han 
kan se, at han straffer hele klassen med sin opførsel”

- Det er et uddrag fra en besked sendt til et forældrepar, der har en dreng 
med ADHD. 

Og på den baggrund skrev ADHD-foreningens direktør, Camilla Lydiksen, en 
kronik om, at det nu er ti år siden, vi vedtog inklusion, og at vi derfor burde 
være ti år klogere på mangfoldige børnegrupper. Kronikken med overskriften 
”Ødelægger vi familier, som lever med ADHD/ADD”, kan du læse her på siden 
i magasinet. 

Men vi ser børn, der ikke vil i skole, og vi ser forældre, der begynder at tvivle 
på sig selv og giver op. Og ingen skal sidde tilbage med den frustration og 
forfærdelige følelse af afmagt, som henvendelsen fra forældrene til os rummer. 

Vi opfordrede derfor til, at inklusionsdebatten tages op igen - og vi blev hørt. 

I skrivende stund er et samråd med Ministeren endnu ikke afholdt, men i 
februar 2021 afholdes et åbent samråd med Børne- og undervisningsministeren 
om, hvilke konkrete idéer ministeren har til at styrke inklusionen. Ministeren 
er bl.a. blevet bedt om at komme med sin holdning til kronikken. Svaret på 
dette spørgsmål kan du også læse på her, hvor der bl.a. står at, ”Regeringen 
har derfor igangsat en evaluering af inklusion og specialpædagogisk bistand, 
der forventes afsluttet i 2021”.   ◆

Børne- og Undervisningsudvalget

Til: Børne- og undervisningsministeren

Dato: 10. december 2020

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

BUU alm. del

Spørgsmål 95
Hvad er ministerens holdning til kronikken ”Ødelægger vi familier som lever med adhd”,

bragt på adhd-foreningens hjemmeside den 7. december 2020 af direktør for adhd-for-

eningen Camilla Louise Lydiksen?

https://adhd.dk/oedelaegger-vi-familier-som-lever-med-adhd-add/

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mai Mercado (KF).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Mai.Mercado@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Anders Kronborg
formand

1/1

Børne- og Undervisningsudvalget 2020-21
BUU Alm.del -  Spørgsmål 95

Offentligt

 
 
 
 
 
 
 

Ministeren 

Frederiksholms Kanal 21 
1220 København K 
Tlf. nr.: 32 92 50 00 
E-mail: uvm@uvm.dk 
www.uvm.dk 
CVR nr.: 20453044 

7. januar 2021 
Sags nr.:20/24542 

 

Børne- og Undervisningsudvalget 
Christiansborg 

Svar på spørgsmål 95 (Alm. del): 
I brev af 10. december 2020 har udvalget efter ønske fra Mai Mercado (KF) stillet mig følgende spørgsmål: 

Spørgsmål 95:  
”Hvad er ministerens holdning til kronikken Ødelægger vi familier som lever med adhd bragt på adhd-foreningens hjemmeside den 7. december 2020 af direktør for adhd-foreningen Camilla Louise Lydiksen? https://adhd.dk/oedelaegger-vi-familier-som-lever-med-adhd-add/” 

Svar: 
Inklusionslovgivningen har betydet, at elever med særlige behov ikke alle steder får den støtte, de har behov for. Det går ud over både elever med særlige behov og deres klassekammerater. Det sætter også lærerne i en svær situation, når der ikke er de rigtige rammer til at løse opgaven.   

Der er brug for, at vi sammen med kommunerne finder bedre løsninger på almen- og specialundervisningsområdet for både eleverne, deres for-ældre, skolerne og deres medarbejdere.  
Regeringen har derfor igangsat en evaluering af inklusion og specialpæ-dagogisk bistand, der forventes afsluttet i 2021. På denne baggrund vil regeringen komme med forslag til forbedringer på området.   
Jeg henviser i øvrigt til mit svar på udvalgets spørgsmål 94.  
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Pernille Rosenkrantz-Theil 

Børne- og Undervisningsudvalget 2020-21BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 95 
Offentligt

Kronikken der gav genlyd til ChristiansborgKronikken der gav genlyd til Christiansborg

“Når man laver unoder i timerne, får man det gule kort
og efter tre kort - ja, så får man det røde kort,
og vi laver en kollektiv sanktion på klassen.
Vi tror, at det vil virke, han kan se, at han
straffer hele klassen med sin opførsel”

Lad os få gang i en konstruktiv debat.
Vi gør klar til samrådet. Der skal handling til nu.
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Ødelægger vi familier, som lever med ADHD/ADD?Kronik af  Camilla Louise Lydiksen, direktør i ADHD-foreningen“Jeres søn er meget urolig i timerne. Han forstyrrer de andre og larmer. Karter rundt på stolen og holder øje med, 

hvad ALLE de andre børn laver. Og det er særlig slemt, når vi har vikarer, projektuger eller andre spændende temaer 

eller turdage. Vi oplever, at han er ligeglad med det, vi forklarer og gerne vil lære børnene, og at han indimellem 

gør alt for at skabe en dårlig stemning og lave lidt sjov. Vi har talt med ham, sendt ham uden for døren, holdt ham 

inde i frikvarterer, givet ham pauser på gangen og bare ladet ham lave det, han vil – men intet af det virker. I sidste 

uge fandt vi på at lave en fælles indsats for alle børnene, så han ikke føler sig så udenfor. Vi indførte derfor det 

røde og gule kort. Når man laver unoder i timerne, får man det gule kort og efter tre kort – ja, så får man det røde 

kort, og vi laver en kollektiv sanktion på klassen. Det kan f.eks. være, at de ikke kan gøre brug af deres ugentlige 

time på multibanen. Vi tror, det vil virke, han kan se, at han straffer hele klassen med sin opførsel.”
En besked på ”Intra”Den var sendt til et forældrepar til en dreng med ADHD. Forældrene har informeret skolen om, at drengen har 

ADHD, men da diagnosen er stillet af en privatpraktiserende psykiater, har skolen valgt, at de vil have PPR ind 

over, for at se om drengens adfærd virkelig kan være ADHD. For skolen tænker, at da mor har ADHD, så skyldes 

størstedelen af drengens adfærd nok en kaotisk tilværelse og en ustruktureret opdragelsesstil.
Og mailen fortsætter…”Og I har jo også lillesøster i den anden ende af bygningen i børnehaven, og her har vi set flere gange, at hun 

ikke har haft handsker eller ekstra bleer med. Så vi kan ikke lade være med at tænke, at der er noget, der ikke 

fungerer derhjemme”.

En sådan besked er ødelæggende for en forælder til et barn med ADHD og vidner om alt andet end viden om, hvad 

ADHD er og samtidigt om pressede voksne på skolerne. De pressede voksne mangler redskaber til at håndtere 

en syv timers lang dag i en klasse med 28 børn, hvor to af lektionerne er med vikar. En dreng har ADHD, en pige 

angst, en anden Asperger, og så har Lone lige fået konstateret diabetes.Og mailen fortsætter….”Vi har netop haft fællesmøde, og vi er som fagpersoner enige om, at der er brug for en lidt strammere struktur 

både i hjemmet og i forhold til tilgang til skolen. Jeres søn er jo egentlig ganske fornuftig og intelligent, hvorfor vi 

er enige om, at det er tvivlsomt, om det er ADHD”.
Og nu fortsætter jeg…For det her viser, hvordan vi ødelægger familier, der lever med ADHD. Det her er simpelthen ødelæggende for mor 

og far. Ødelæggende for drengen med ADHD og bestemt også for hans søskende.Det er ti år siden, vi vedtog inklusionen, så vi burde være ti år klogere i forhold til hverdagen med mangfoldige 

børnegrupper i skolen. Vi har haft ti år til at klæde lærere og pædagoger på, og til at sikre en ledelse, der erkender 

børneflokkens behov og sætter lynhurtigt ind med ressourcer og den rette faglighed. Ti år i kommunerne til at 

tage de nødvendige forholdsregler og lave løsninger, så de kan løfte opgaven på skolerne. Jeg har aldrig set så 

lidt ske på ti år. Har du?

Det er utilstrækkeligt og utilstedeligtDet lader til, at hvis man blot lader være med at tale om børnene, som små individer med forskellige behov, 

men i stedet gør dem til et procenttal i forhold til, hvor mange vi vil acceptere, der er i specialtilbud – end ikke 

hvor mange, der har behov for et specialtilbud – så accepterer vi det nok og opgiver kampen (for den enkelte.) 

Forældre bliver bange og tvivler på deres egen formåen, når fagfolk sender dem beskeder som denne og sætter 

spørgsmålstegn ved deres viden og indsigt i eget barn. Så giver de op. Vi må ikke give op. Det er ikke for sent. 

Det er bestemt heller ikke for tidligt. Det er heller ikke engang rettidigt. Og egentlig er jeg bekymret for, at det er 

for sent for nogen. 10 år er ”hulens” lang tid for børns trivsel og læring, og vi er vidner til massive konsekvenser 

såsom børn, der ikke vil i skole.
Hvornår blev der så stille i debatten? Er stilheden mon resultatet af alles udmattelse efter en kamp uden resultat? 

Jeg vil gerne opfordre til, at vi tager debatten op igen for fuld skrue og ikke blot accepterer status quo.

For det vi gør nu, er utilstrækkeligt og utilstedeligt.

Børne- og Undervisningsudvalget

Til: Børne- og undervisningsministeren

Dato: 10. december 2020

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

BUU alm. del

Spørgsmål 95
Hvad er ministerens holdning til kronikken ”Ødelægger vi familier som lever med adhd”,

bragt på adhd-foreningens hjemmeside den 7. december 2020 af direktør for adhd-for-

eningen Camilla Louise Lydiksen?

https://adhd.dk/oedelaegger-vi-familier-som-lever-med-adhd-add/

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mai Mercado (KF).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Mai.Mercado@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Anders Kronborg
formand

1/1

Børne- og Undervisningsudvalget 2020-21
BUU Alm.del -  Spørgsmål 95

Offentligt

 
 
 
 
 
 
 

Ministeren 

Frederiksholms Kanal 21 
1220 København K 
Tlf. nr.: 32 92 50 00 
E-mail: uvm@uvm.dk 
www.uvm.dk 
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Børne- og Undervisningsudvalget 
Christiansborg 

Svar på spørgsmål 95 (Alm. del): 
I brev af 10. december 2020 har udvalget efter ønske fra Mai Mercado (KF) stillet mig følgende spørgsmål: 

Spørgsmål 95:  
”Hvad er ministerens holdning til kronikken Ødelægger vi familier som lever med adhd bragt på adhd-foreningens hjemmeside den 7. december 2020 af direktør for adhd-foreningen Camilla Louise Lydiksen? https://adhd.dk/oedelaegger-vi-familier-som-lever-med-adhd-add/” 

Svar: 
Inklusionslovgivningen har betydet, at elever med særlige behov ikke alle steder får den støtte, de har behov for. Det går ud over både elever med særlige behov og deres klassekammerater. Det sætter også lærerne i en svær situation, når der ikke er de rigtige rammer til at løse opgaven.   

Der er brug for, at vi sammen med kommunerne finder bedre løsninger på almen- og specialundervisningsområdet for både eleverne, deres for-ældre, skolerne og deres medarbejdere.  
Regeringen har derfor igangsat en evaluering af inklusion og specialpæ-dagogisk bistand, der forventes afsluttet i 2021. På denne baggrund vil regeringen komme med forslag til forbedringer på området.   
Jeg henviser i øvrigt til mit svar på udvalgets spørgsmål 94.  
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Pernille Rosenkrantz-Theil 

Børne- og Undervisningsudvalget 2020-21BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 95 
Offentligt

Kronikken der gav genlyd til ChristiansborgKronikken der gav genlyd til Christiansborg
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At skulle arbejde hjemme, er en ting som de fleste vel egentlig 
godt kan lide en gang i mellem, men på den lange bane kan 
det godt blive ensomt, og det kan måske være svært at få den 
fornødne ro. 

Især når børnene også skal ”arbejde hjemme” altså være i hjem-
meskole. Har et eller flere af éns børn ADHD, så vil hjemmeskole 
og kedsomhed let komme til at sætte et stort pres på familien. 
Den omvæltede hverdag med nye eller få rutiner, de mange timer 
ved skærmen og de manglende relationer til kammerater og de 
faste voksne, lærere og pædagoger, er særligt udfordrende for 
børn med ADHD og deres familier. 

Samtidig er det også en stor udfordring for lærerne at bedrive 
hjemmeskole, skærm eller ej, og mange lærere udtrykker bekym-
ring for de manglende relationer, at have den tætte kontakt til 
børnene, som er en stor del af den skolehverdag, vi kendte før 
corona, og som de fleste af os håber snart vil vende tilbage. De 

lærere, jeg har talt med og vejledt under pandemien, udtrykker 
især bekymring omkring de sårbare børn, eksempelvis børn med 
ADHD eller ADHD-lignende adfærd. Børn, som har brug for lidt 
ekstra opmærksomhed, et ekstra øje, en hånd på skulderen, lidt 
ekstra guidning, stor tydelighed og høj grad af struktur, både i 
undervisningen og i skoledagen som helhed. Børn, der har brug 
for, at de voksne omkring dem, er opmærksomme på at arbejde 
målrettet med aktiviteter, der styrker relationerne. Hvordan kan 
man arbejde med disse faktorer i ”hjemmeskolen”?

Med denne artikel vil jeg komme med nogle enkle og konkrete 
forslag til hvordan, vi som voksne omkring disse børn, kan 
styrke dem i denne nye hverdag. På den ene og den anden 
side af skærmen. Enkle og konkrete forslag til forældre, lærere 
og pædagoger. 

Positiv opmærksomhed
Uanset om man er forældre, lærer eller pædagog, er det vig-

Corona, hjemmeskole og ADHD
– En udfordring både for forældre, lærere og pædagoger

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

Coronapandemien har vendt 

op og ned på en hel del for 

mange mennesker. Hjemme

arbejde, hjemmeskole, forsam

lingsforbud og nedlukning af 

butikker, foreningstilbud, for

lystelser osv. Altså vi er sam

men, vi er hjemme og vores 

hjem skal danne rammen om 

det hele.
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➾

tigt, at man anvender ”positiv opmærksomhed”. Det kan være 
svært, fordi det på nogle områder er direkte modsat af, hvad 
vi selv lærte som barn, og hvad vi derfor plejer at gøre. Positiv 
opmærksomhed betyder, at vi skal kigge efter og italesætte det, 
som går godt. Vi skal altså flytte vores opmærksomhed væk fra 
det, der går knap så godt og ikke give det vores opmærksomhed. 
Vi kan og skal ignorere mange af de uhensigtsmæssigheder, der 
kan opstå. Børn med ADHD og ADHD-lignende adfærd er vant 
til, at vi fokuserer på, og italesætter det, der ikke går så godt, 
hvilket betyder, at de er vant til mange irettesættelser. Tænker 
vi os om, kan vi se, at det ikke virker, for problemet er jo stadig 
ikke løst. Derfor er det meget vigtigt, at vi anvender positiv 
opmærksomhed. ”Dejligt du er klar”, ”det er godt, du har slukket 
mikrofonen”, ”fint du huskede bogen” osv. 

Det vi giver opmærksomhed, det vi italesætter, det vi holder 
fokus på og giver energi – det får vi mere af. På samme måde 
kan vi øve os i at se muligheder frem for begrænsninger i den 
nye situation. Som forældre får vi mulighed for at være mere 
sammen med vores børn og børnebørn, hvilket giver en unik 
chance for at styrke vores relationer i familien. 

Skab gode rammer for børnene i og omkring ”hjemmeskolen”
Når hverdagen med dens faste rutiner, stå op, spise morgenmad, 
gå i skole osv. pludselig er ophævet, bliver børn med ADHD særlig 
udfordrede. Fordi deres begrænsninger med de kognitive og 
eksekutive funktioner, som at skabe overblik, planlægge, selv-
styring og impulshæmning, gør det særligt vanskeligt for dem 
at manøvrere sig gennem lange dage uden struktur og rutiner. 
Altså noget børnene, qua deres vanskeligheder, ikke selv kan 
skabe. Derfor har de brug for, at vi sætter tydelige rammer op 

for, hvad der skal ske, hvornår det skal 
ske, hvordan det skal ske osv. Det er en 
god idé at arbejde med de 10 H’er, når 
vi planlægger og tydeliggør børnenes 
hjemmeskole og hjemmefritidsdage.

Børnene har brug for at kende de 10 H’er, 
og inden vi kan tydeliggøre dem, er det 
vigtigt, at vi selv har gennemgået dem 
og bestemt, hvordan vi har styr 
på dem. Gennemgå evt. det lille 
skema, som I kan se nedenfor. 

Det er altid godt at indlægge motion 
og bevægelse i dagsplaner, og det 
kan være en god start på dagen. 
Planerne behøver ikke være 
med piktogrammer eller bil-
leder. Man kan bare tegne eller 
skrive, hvad der skal ske. Se 
eksempler på næste side.

Omstilling skift og pauser
Omstilling, skift og pauser kan 
være udfordrende for børn 
med ADHD, da det kræver selv-
styring, selvplanlægning og fleksibilitet. 

Derfor kan det være vigtigt også at skemalægge skift og pauser 
ud fra de 10 H’er. Det er ikke altid nødvendigt at tydeliggøre alle 
H’erne for børnene, da det varierer fra barn til barn og mellem 

De 10 H’er Eksempler:

Hvad skal jeg lave? (indhold) Arbejde i matematiktak

Hvordan skal jeg lave det? (måden/metoden) Farve former og klippe dem ud. 

Hvorfor skal jeg lave det? (meningen) Det er sjovt, og så kan du lave flotte mønstre.
 Former er vigtige, når du bygger noget,
 eks. togbaner eller huler.

Hvor skal jeg lave det? (placeringen) Ved spisebordet.

Hvornår skal jeg lave det?  Tidspunkt/rækkefølge

Hvor længe skal jeg lave det? (tidshorisont) ½ time, sæt en timer. 
 Giver barnet oplevelsen af progression.

Hvem skal jeg lave det med? (voksne/andre/selv) Arbejde selv. Men kan få hjælp.

Hvor meget skal jeg lave? (mængden) Længde og mængde er lidt det samme, i stedet for tid, 
 kan det være et antal figurer, eller sider.

Hvorhen skal jeg med det, jeg gør (målet) Målet er, at bygge en flot hule og sende billedet
 til din lærer.

Alt dette skal naturligvis ikke siges til barnet, da det giver alt for mange ord. Men det kan tydeliggøres i omgivelserne.
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forskellige aldersgrupper. Forbered altid børnene på, hvad der 
skal ske, da uforudsete hændelser eller aktiviteter kræver høj 
grad af fleksibilitet. Hvilket kan gøre det rigtig svært og være 
meget frustrerende for børnene.

Dagsform og svingende præstationer
Børn med ADHD kan have meget skiftende dagsform og præsta-
tioner. At et barn kunne noget i går, betyder ikke nødvendigvis, 
at han/hun kan i dag. Eller at et barn kan noget i en situation, 
betyder ikke at barnet kan det samme i en anden situation. Det 
er vigtigt, at vi kan være fleksible og møde barnet der, hvor det 
er lige nu. Aftal evt. på forhånd hvilke muligheder, barnet har, 
hvis noget bliver svært at være i, eks. en tur på trampolinen. 
Eller et skift fra matematikbog til matematik på nettet.

Rutiner og planer øger barnets mulighed for at mestre sine 
dage, og det kan give barnet oplevelsen af at lykkes, at være 
dygtig – og det har alle børn brug for!

Tjek ind og tjek ud
I hjemmeskolen får fagpersoner ikke den samme mulighed for 
den tætte relation til det enkelte barn. Her mangler kropssprog, 
mimik og tilstedeværelse. Det kan, som lærer eller pædagog, 
være svært at få en reel fornemmelse for børnenes trivsel. Det 
er særlig vigtigt, når det handler om de sårbare børn, altså de 
børn, som er særligt udfordrede i denne tid. 

Det kan være en god idé at lave et særligt ”morgen-tjek ind”, 
med børnene på skift. Måske oftere med nogle af børnene end 

med andre. Et par minutters alene-skærmtid kan betyde meget 
både for barnet og den voksne. Efter at have sagt godmorgen 
til alle børn, kan du eksempelvis fortælle, hvem der får alene 
”tjek ind” i dag, og i hvilken rækkefølge. Du kan også forberede 
børnene på det dagen før, eller det kan stå på ugeplanen. En 
sådan personlig morgensamtale, kan have stor betydning og 
give barnet den særlige oplevelse af at være set og hørt, og det 
har alle børn brug for. Du kan evt. give børnene mulighed for 
selv at ønske et ”morgen-tjek ind”. Men ligesom i den ”gamle 
hverdag”, er der nok nogen af de børn, der har mest brug for 
det, som ikke vælger at bede om det. Derfor må de voksne have 
indlevelsesevne og styring.

Lav faste strukturer for alle lektioner, og lav en fast intro og 
exit. Således at lektionerne starter og slutter på samme måde, 
for det giver børnene en fast ramme og rytme, som er meget 
vigtig for mange børn! 

Lav aftaler i klasseteams om, hvordan intro og outro skal være for 
den enkelte klasse. Det gør det også lettere for eventuelle vikarer, 
hvis de kan starte og slutte på en måde, børnene er vant til.

Slut altid hver enkelt lektion og dagen af på en positiv måde, 
fremhæv og italesæt det, der er gået godt. Det er svært at gå 
foran og føre børnene igennem denne tid, men det går lettere 
med positiv opmærksomhed og et smil på læben, både for de 
voksne og børnene.   ◆

Cykeltur med far Kl. 08.30
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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.

10
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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.   ◆

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

Voksen og nydiagnosticeret – hvad så?

Du er ikke ADHD, men du har 
ADHD, så tag din ADHD/ADD alvorlig
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ADHD-foreningen har udgivet pjecen 25 Strategier 
Mestringsguide - Strategier til hverdagen med ADHD, 
ADD eller lignende vanskeligheder.

I denne guide har vi samlet 25 mestringsstrategier til unge 
og voksne med ADHD og ADD, som kan gøre hverdagen 
nemmere. Disse 25 strategier er kun et udpluk af alle 
de strategier, som unge og voksne med ADHD og ADD 
dagligt anvender eller selv udvikler. Vi har også lavet 
korte videoer, som præsenterer de enkelte strategier. 
Der er linket til videoerne ved hver strategi. 

Guiden er tænkt som en hjælp til dig, som savner 
inspiration til din person lige mestring – uanset om 
du er nydiagnosticeret med ADHD/ADD eller har haft 
diagnosen i mange år. Du kan bruge strategierne, som 
de står beskrevet her, eller du kan ændre og tilpasse 
dem din egen hverdag.   ◆

25 Strategier -
Mestringsguide

Hvad er mestring? 
Med ordet mestring menes de strategier, systemer, tilgange og hjælpemidler, som mennesker med ADHD og ADD anvender,
når de tilpasser deres hverdag, så der tages højde for de vanskeligheder, som ADHD og ADD kan tilbyde.
Læs mere i ADHD-foreningens mestringsbank på adhd.dk

STRATEGIER TIL HVERDAGEN MED ADHD, ADD ELLER LIGNENDE VANSKELIGHEDER.

MESTRINGSGUIDE

25STRATEGIER

#04 HAVE-DONE-LISTEAnvend Have-done-listen. Du kender det sikkert. Når du har en masse ting, du gerne 
vil nå, laver du en Todoliste. Mange gange bliver listen for lang og for ambitiøs, 
mere en ønskeliste, end en opgaveliste. Det betyder, at du ikke kan nå i mål med alle 
opgaverne og når dagen er gået, sidder du tilbage med en følelse af ikke at slå til. 
Dette undgår du med Havedonelisten.
1. OPGAVER
Begynd med at skabe dig et overblik over, hvilke opgaver du har. Det kan være opgaver i hjemmet, på job, i din fritid osv. Altså en bruttoliste over alle opgaver, hvor du frit skal kunne  vælge, hvilken opgave du vil lave hvornår.  

2. Næste trin er så at få din bruttoliste opdelt, så du hurtigt kan danne dig et overblik. Det kan være du opdeler den i zoner, altså stue, køkken, gang osv. eller i opgavetyper som fx at støvsuge, rydde op, støve af osv.  

3. Hver gang du udfører en af opgaverne på din bruttoliste, skriver du det ind i din havedoneliste, og sådan fortsætter du hele dagen. 

DER ER NATURLIGVIS FLERE FORSKELLIGE  MÅDER AT LAVE ”HAVE-DONE-LISTER” PÅ: •  Simpel listeform, hvor du skriver ned efterhånden, som du får lavet noget. 
•  Skemaer for hvert enkelt område, hvor du har  noget, der skal gøres. Her kan du markere eller krydse af hver gang, du har lavet noget af det.  •  En krukke med sedler eller bordtennisbolde, hvor du har skrevet en opgave på hver bold. Når  op gaven er udført, så lægger du den over i en  anden krukke. Når du har tømt krukken, så er  det forfra igen – altså en evigheds ”havedone/ todo bowle”.   

GEVINSTEN 
Den virkelige gevinst ved denne type liste er, at det er en ren liste over det, du har gjort i dag, i går, i  denne uge eller i denne måned – og det giver energi at se en liste over færdige opgaver. Endelig kan en samling afsluttede havedonelister bruges som en realistisk bruttoliste senere. Her kan du nemlig se, hvilke opgaver, du får løst, og hvor meget du kan overkomme på én dag.   

Havedonelisten er især god, hvis du har kæmpet med traditionelle todolister og ikke haft succes med dem. En tid med havedonelister kan være en god genstart af arbejdet med lister.

Se video på: adhd.dk/havedoneliste10

#05 DEL OPGAVEN OPDel opgaven i mindre dele. Hvis en opgave er svær at komme i gang med, så kan 
det være fordi, den er for stor og virker uoverskuelig. Her kan det være en stor hjælp 
at dele opgaven op i mindre dele – i delopgaver.
1. SÆT LUPPEN PÅ OG IDENTIFICÉR  DELOPGAVERNE
De fleste opgaver består af en række mindre  delopgaver eller trin, som i sidste ende leder til målet. Begynd med at få skrevet de forskellige  trin/delopgaver ned. 

Opgaven tøjvask kan fx deles  op i 6 mindre opgaver: 
• Tøjet sorteres efter farve og temperatur• Tøjet puttes i maskinen
• Tøjet hænges til tørre/kommes i tørretumbler• Tøjet taget ned fra snoren/ud af tumbleren• Tøjet foldes

• Tøjet lægges på plads

2. RÆKKEFØLGEN
Få styr på rækkefølgen af delopgaverne, hvis den er vigtig for din opgave.

3. VURDÉR TIDSFORBRUG
Vurdér nu, hvor lang tid hver delopgave vil tage.  På den måde ved du, om du kan løse alle opgaverne i dag, eller om du skal sprede opgaven over flere dage. Hvis du deler opgaven op over flere dage, kan det være nyttigt at sætte delopgaverne i kalenderen, så du bedre husker dem og får gennemført alle delopgaver og ikke kun den første.

4. UDFØR
Kryds delopgaverne af efterhånden som du har lavet dem. Så kan du nemt se, hvor langt du er kommet, og hvor meget der er tilbage. 

Se video på: adhd.dk/delopgavenop

Del altid opgaver i så mange mindre delopgaver som muligt og sæt dem på en opgaveliste. Når du har mange små opgaver (fremfor en stor), kan du løse de enkelte opgaver hurtigt og dermed strege dem ud på listen. Når du streger en opgave ud på listen, får du en oplevelse af succes og fremdrift og energi til mere.

ET TIP

11

Du kan købe pjecen for 10 kr. i ADHD-forenin-
gens webshop: adhd.dk/shoppen/
✓ Pjecen kan tillige downloades gratis på
 adhd.dk
✓ Se de tilhørende videoer på adhd.dk
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Du fortalte mig hvad jeg skulle have på,
og i hvilken side af vejen jeg skulle gå.

Bestemte hvem jeg måtte se af veninder,
og sagde at resten var fjender.

Du vandede min angst og aede min uro,
og efter en tur i Netto, følte jeg mig utro.

Når jeg kom hjem fra at hente mad,
så tvang du mig i bad.

Du plantede et frø af mistro og frygt,
pludselig var der ingen steder der føltes trygt.

Du var min undskyldning til alt,
når det var arbejde, skole eller det virkelig gjaldt.

Jeg begyndte at trives i din karantæne,
selvom det ikke gjorde nogen af os særlig pæne.

Nu er du efterlyst og på flugt,
og jeg mangler stadig min smag og min lugt.

Når du en dag bliver fanget og puttet bag lås og slå,
og jeg igen selv kan bestemme, i hvilken side af vejen jeg vil gå.

Når du ikke er her, til at styre enhver situation,
tror jeg måske jeg får Stockholm syndrom.

Fordi før du var indhentet og taget til fange,
var det ALLE der var bange.

Så bliver jeg igen alene med mine dæmoner,
og begynder at tvivle på folks intentioner.

Hvordan skal jeg agere og hvad skal jeg gøre,
når du ikke længere kan bestemme, hvem jeg må røre?

Er jeg i sikkerhed, når du får håndjern på,
eller skal jeg stadig have skjold og brynje med når jeg skal ud at gå?

Jeg har indført navneforbud, fordi jeg er træt af at høre dit navn.
men når jeg en gang er i sikkerhed, vil jeg så føle savn?

Hymne til . . . . . .

AF AMALIE BOHR,
PÆDAGOGSTUDERENDE
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Handicapkompenserende 
ordninger

Er du nyuddannet, har svært 
ved at finde fodfæste på 
arbejdsmarkedet, og bliver du 
overhalet af dine medstude
rende med erfaring fra studie
relevante jobs, mens du måske 
selv modtog handicaptillæg 
til SU? 
Hvis du kan nikke ja til oven
stående, er Isbryderordningen 
måske relevant for dig.

- Isbryderordningen og fortrinsadgang

Løntilskud til nyuddannede med handicaps - også 
kaldet Isbryderordningen 
Isbryderordningen er en løntilskudsordning, hvor 
arbejdsgiver, i op til et år, kan få et tilskud til din 
løn. Din løn vil følge den gældende overenskomst, 
men arbejdsgiver får et tilskud på 157,10 kr. pr. 
time. Private arbejdsgivere kan få 75 % af din løn 
dækket, dog højst 157,10 kr. i timen gennemsnitligt 
over et år.

Hensigten bag ordningen er, at give mennesker 
med funktionsnedsættelser mulighed for at få 
foden inden for på arbejdsmarkedet og få de 
fornødne arbejdserfaringer som andre. 

Du skal have en uddannelse af mindst 18 måne-
ders varighed, der er adgangsgivende til en a-kas-
se. Det er dog ikke et krav at være medlem af en 
a-kasse for at blive omfattet af Isbryderordningen. 
Arbejdet skal ligge inden for det område, som 
uddannelsen kvalificerer til, og ansættelsen skal 
ske inden for to år efter endt uddannelse.

Derudover skal du have en funktionsnedsættelse, 
der gør dig omfattet af lov om kompensation på 
arbejdsmarkedet. Det vil sige, at din funktionsned-
sættelse skal være en barriere for din tilknytning 
til arbejdsmarkedet. 

Du skal henvende dig til din kommunes jobcenter 
for at søge om at være omfattet af Isbryderord-
ningen. Personer i løntilskudsansættelser kan 
søge om mentorordning, personlig assistance, 

hjælpemidler og andre handicapkompenserende 
ordninger. 

Fortrinsadgang
En anden mulighed indenfor de handicapkompen-
serende ydelser (Isbryderordning, hjælpemidler, 
personlig assistance osv.), er fortrinsadgang.

Fortrinsadgang er, ligesom Isbryderordning, for 
mennesker med funktionsnedsættelser der giver 
barrierer i arbejdslivet. Hvis du er omfattet af 
målgruppen for fortrinsadgang, har du krav på 
at blive tilbudt jobsamtale, hvis du opfylder de 
formelle krav til stillingen ved en offentlig arbejds-
giver. Hvis du har de samme kompetencer, som 
de øvrige ansøgere, skal du tilbydes stillingen.

Hvis du har været til samtale, og I er to eller 
flere ansøgere med samme kompetencer, skal 
jobcenteret orienteres af arbejdsgiveren, hvis du 
ikke tilbydes jobbet. Dette for at tilgodese at der 
ikke sker en forskelsbehandling af handicappede 
i erhverv.

Du skal undersøge ved dit jobcenter, om du er 
målgruppe for fortrinsadgang til offentlige stil-
linger. Hvis du godkendes til at være omfattet, 
skal du afkrydse feltet ”fortrinsadgang”, når du 
søger stillingen digitalt.   ◆

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til 
at kontakte ADHD-foreningens socialrådgiver. 
Elisa Ferrari, tlf. 53 72 99 08, mail: ef@adhd.dk
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”Kan du ikke hjælpe mig med et par
værktøjer til at motivere en kvinde i
slut 40’erne til at komme tilbage til
arbejdsmarkedet?”

arbejdsmarkedet. OMG, det er bare så langt fra 
målet. Det er så langt fra et acceptabelt format 
at agere i. Det er ydmygende, nedladende, og 
skaber alt andet end motivation. Det mindsker 
selvværd, skaber frustration, og er så langt fra at 
udvise forståelse for livet med ADHD. 

At se en kvinde vride sig på stolen, forsøge at være 
taknemmelig for et tilbud, som på ingen måde 
passer til hendes situation, og tage imod det, af 
frygt for at virke umotiveret og ikke samarbejdsvil-
lig. Og i desperation for at komme videre. Af frygt 
for at blive stillet det helt store spørgsmål: ”Men 
hvad tror du selv, der skal til, for at du kommer 
videre og ud at arbejde igen - lad os sige inden 
for 9 uger?” 

For helt ærligt, hvis kvinden vidste præcis, hvad 
der skulle til, så kan jeg love dig for, at hun havde 
gjort det. Og når hun ved præcis ved, hvad der 
skal til, hvor er det så lige, man får adgang til det? 

Der er så meget vi kan gøre, men det kræver, at vi 
forstår, hvad ADHD er, og at der ikke er en ”one-
size-fits-it-all”. At vi ikke kan smide en lille folder i 
hovedet på folk, som sidder yderst på stolekanten 
og kæmper for ikke at falde af. 

For tro mig, de vil så gerne, men blot fordi man 
kunne tidligere, er det ikke ensbetydende med, 
at man kan lige nu. Men det betyder helt sikkert, 
at hvis vi sammen gør det rigtige, tidligt og med 
stor værdighed og forståelse, så kan man igen. 
Måske ikke på samme måde som før, men hvem 
bestemmer egentligt også, at det skal være sådan? 

Så nej, jeg har ikke det endegyldige værktøj i 
baglommen. For ved du hvad, det findes ikke. 
Men det, der findes, er ordentlighed, forståelse 
og respekt. Så gider I godt hive jer selv lidt op i 
kraven og spørge ind til, hvad der er på spil, før 
der tilbydes fordummende og ydmygende tilbud, 
der på ingen måder gavner en god retning for den, 
det handler om. Der er nemlig KÆMPE forskel på 
at ville og kunne.    ◆

Sikken en opringning – og klart, at jeg da ”lige kan 
hive et motivationsværktøj op af baglommen”, der 
er målrettet en kvinde på næsten 50 år, som er 
uden for arbejdsmarkedet.

Hvis det dog bare var så nemt. Hvis det dog bare 
var så simpelt og ligetil.

Hvor er forståelsen og accepten?
Hvor er forståelsen for, og accepten af, at ADHD 
kan forandre sig over tid i forbindelse med, at livs-
situationen ændrer sig? I forbindelse med at der 
stilles nye krav, at der skal varetages nye opgaver, 
eller der er kæmpe forandringer i livet. Sådan er 
det vel egentligt for os alle. Når livet ændrer sig, 
skal vi jo følge med, tilpasse os og finde nye måder 
at handle og håndtere hverdagen på. F.eks. når 
vi får børn, når vi skal til at leve i tosomhed med 
vores nye kæreste, jobskifte, en voldsom sorg, 
eller hvis vi rammes af sygdom. 

Sådan er det naturligvis også, når man har ADHD, 
og så skal der lige lægges ”ADHD oveni”. For den 
har altså ikke tænkt sig bare at følge med og 
tilpasse sig. Den vil have nye regler, nye måder 
og former. Og det kommer ikke helt af sig selv. 
Det får ofte store konsekvenser og kræver måske 
ny viden, nye redskaber og støtte for en stund. 

Så blot fordi en kvinde med ADHD tidligere har 
haft en god stilling i en mellemstor virksomhed 
med ledelsesansvar, så betyder det altså ikke, at 
hendes ageren i en ny situation, med ADHD som 
følgesvend, bare altid er nem og ligetil. Ja, faktisk 
kan man nogle gange sige tværtimod.

Mødet med kommunen
Jeg har selv støttet en kvinde i et par møder med 
kommunen og blev igen forbløffet over, at en 
sagsmappe på over 600 sider i print, kan få så 
lidt betydning i søgen efter løsninger. 

At den unge kvinde bliver mødt på kommunen 
med en lille folder fra en privat udbyder, der har 
6 gode løsninger til lige at fixe et 40-årigt liv med 
ADHD, så hun kan motiveres og komme tilbage på 

CAMILLA LOUISE
LYDIKSEN, DIREKTØR

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

“Hej Camilla. Jeg har virkelig brug for din hjælp. Jeg har den her borger, og lige meget, hvad 
jeg gør, ja så er det, som hun ikke rigtigt vil. Jeg kan jo se på hendes CV, at hun har bestridt 
mange blandede poster i sin karriere, til trods for at uddannelsesniveauet er ganske 
beskedent. Jeg har tilbud hende ALT, og det føles bare, som hun ikke gider at tage imod 
og kæmpe lidt ekstra for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Tror faktisk, hun bare vil 
være hjemme, og så er det altså svært for mig at gøre noget.
Kan du ikke hjælpe mig med et par værktøjer til at motivere en kvinde i slut 40’erne til at 
komme tilbage til arbejdsmarkedet?”
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AF STINE JUNGE ALBRECHTSEN
KLINISK DIÆTIST

Grib muligheden, når den byder sig 
Selvom jeg er diætist, og selvfølgelig har en holdning til at 
begrænse tilsat sukker mest muligt, så har jeg også lært at vælge 
mine kampe med omhu. Derfor tager vi det generelt afslappet 
med sukker, men så opstod muligheden for lidt ændringer 
alligevel en søndag eftermiddag.

Vores 15- årige søn med ADHD elsker søde sager og fastfood. 
Han har fritidsjob (i en fastfoodkæde for ikke at gøre tingene 
nemmere) og har selv råd til at finansiere indkøb af slik, læske-
drikke og fastfood. Hermed mister man som forældre en del af 
overblikket og kontrollen, men et sted har diætistmor alligevel 
fundet en vej til dialog om indtaget – nemlig skraldespanden. Den 
står på værelset og indeholder næsten udelukkende slikpapir, 
kiksepakker, chipsposer mv. Da jeg forleden bad ham tømme 
den, siger han: ”Tænk hvis skraldemanden kun fik mit affald! 
Han ville jo tro, vi var vildt langt ude…” 

Her opstod den gyldne mulighed for at tale om det. Jeg startede 
med det forsigtige ”OK, hvorfor er det langt ude?”, og han svarede, 
at når vi så alt papiret efter en uge, så det lidt voldsomt ud, og 
det var han åben for at ændre lidt på. 

Små skridt er ofte bedre end store spring
Diætistmor greb straks chancen for at foreslå lidt justeringer. 
Vi kom frem til følgende: 

1) Køb små emballager. Det betyder en chokoladebar frem for 
en plade på 100-200 g eller en slikkepind i stedet for en pose 
bolsjer. 

2) Lad emballagen ligge fremme mens du spiser. Det virkede 
for Elias at se skraldet – det fik ham til at føle, at nu havde 
han fået nok. 

3) Hæld slik og chips i mindre skåle. Det gør det nemmere at 
styre portionen og gør, at han ikke gider at gå ud og tage en 
portion mere. 

4) Slik er attraktivt, fordi det er i mundrette stykker, sødt og 
nemt at spise. Vi har derfor fx købt udskåret frugt, meloner, 
vindruer, blåbær og ananas i tern. For Elias handler det om, 
at en bananskræl eller et æbleskrog lugter i skraldespanden. 
Hvis dit barn, eller du selv, mere er til rosiner, abrikoser, 
dadler, tørrede bananer eller anden tørret frugt, så er det 
også superfint som alternativ. Det kan jeg bare ikke få Elias 
til at spise. 

Kampen om sukker kan være værd at tage
I Elias’ tilfælde har vi ikke grebet mere ind over for tilsat sukker, 
fordi han spiser fint med til hovedmåltiderne. Desuden er han 
i den lave ende af vægtskalaen, ofte appetitløs, og derfor har 
vi perioder, hvor hver en kalorie tæller. 

Rent ernæringsfagligt, så er anbefalingerne i de officielle kostråd, 
at kun ca. 10% af den energi vi får, kommer fra tomme kalorier, 
som slik jo er. Det vil hos en rask ung mand være en 200-300 
kalorier, som kun er 60-75 g slik eller ½ liter sodavand, hvis man 
regner på daglig basis.

Hvis Elias have været overvægtig – eller ikke villet spise almin-
delig, sund mad til morgen, middag og aften – havde kampen 
været værd at tage. Se det er derfor ikke som en anbefaling, at 
diætisten her bare siger ”spis som det passer dig”, men overvej 
hvor du skal bruge krudtet. 

Vi har prioriteret, at andre konflikter er vigtigere hos os lige nu, 
men at vi tager dialogen og ønsket om sunde ændringer, når 
de opstår.    ◆

Når sukker tager overhånd 
– et nej virker sjældent, men dialog gør ofte

Små skridt er ofte

bedre end store spring

”Diætistmor”

Som forældre står vi med ansvaret for at regulere vores børns behov og handlinger. Udfordringer med impulskontrol gør ikke udfordringen nemmere, når det kommer til diskussioner om søde sager. 
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Dr. J. Russell 
RAMSAY
Manu Sareen · Elisa
Ferrari · Christina 
Mohr Jensen · Thorkil 
Jacobsen

F O R Å R S
KO N F E R E N C E 2 0 2 1 

V I R T U E L
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Fra statistikkerne får vi de triste historier om, at alt for mange unge og voksne med 
ADHD/ADD eller lignende vanskeligheder ikke får uddannelse eller har job. Men hvad 
skal der til for, at de kommer i gang og holder fast? Og hvordan kan du som profes-
sionel holde i og ved? 

Det stiller vi skarpt på med vores forårskonference, og da covid-19 stadig spænder ben 
for, at vi kan samles fysisk, streamer vi og sikrer, at vi stadig kan have dialog og debat – 
det gjorde vi også på september-konferencen og deltagerne gav dagen topevalueringer. 

Oplev Dr. J. Russell Ramsay
Som key note speaker har vi selveste J. Russell Ramsay. Meritterne er efterhånden ved at 
være mange for professoren, der er medudvikler af ADHD-programmet på Pennsylvania 
University og optaget i CHADDs Hall of Fame. 

Og i sit seneste bogbidrag stiller han netop skarpt på, hvordan mennesker med ADHD/ADD 
rent faktisk kan transformere intentioner til handling, så de lykkes med det, de ønsker. 

Men det hele handler også om dig
For i dit arbejde med mennesker er du helt afgørende. Du motiverer og giver af dig selv 
hver dag for at hjælpe andre. I det skal du undgå at brænde ud. Og du skal bevare din 
drivkraft, så du kan blive ved med at være vild med dit fag. 

Sidst men ikke mindst, har vi samlet en flok til en god rundbordssnak – vi er ret sikre 
på, at det er et selskab, du ikke vil gå glip af. 

Lad os ikke lade covid-19 begrænse os. Så vær med og bliv klogere på, hvordan vi væk-
ker potentiale og positiv forandring hos unge og voksne med ADHD/ADD eller lignende 
vanskeligheder. For når bare rammerne er der, rykker de. Ofte mere end de selv og 
andre troede muligt. 

Tid og sted
Forårskonferencen afholdes online den 22. april fra kl. 09.00-16.00. 
For dagens program og materialer er prisen 1580 kr., og du kan tilmelde dig på adhd.dk 
under menupunktet kurser.    ◆

Et selskab du ikke vil gå glip af

Dr. J. Russell RAMSAYManu Sareen · ElisaFerrari · Christina Mohr Jensen · Thorkil Jacobsen

F O R Å R SKO N F E R E N C E 2 0 2 1 

V I R T U E L

Fra statistikkerne får vi de triste historier om, at alt for mange unge og voksne 

med ADHD/ADD eller lignende vanskeligheder ikke får uddannelse eller har job. 

Men hvad skal der til for, at de kommer i gang og holder fast? Og hvordan kan du 

som professionel holde i og ved? 

Det stiller vi skarpt på med vores forårskonference, og da COVID-19 stadig 

spænder ben for, at vi kan samles fysisk, streamer og sørger vi for, at vi stadig  

kan have dialog og debat – det gjorde vi også på septemberkonferencen og  

deltagerne gav det top evalueringer. 

Som key note speaker har vi selveste J. Russell Ramsay. Merittererne er 

efterhånden ved at være mange for professoren, der er medudvikler af ADHD 

programmet på Pennsylvania University og optaget i CHADDs Hall of Fame. 

Og i sit seneste bogbidrag stiller han netop skarpt på, hvordan mennesker med 

ADHD/ADD rent faktisk kan transformere intentioner til handling, så de lykkes 

med det, de ønsker. 

Men det handler også om dig

For i dit arbejde med mennesker er du helt afgørende. Du motiverer og giver af 

dig selv hver dag for at hjælpe andre. I det skal du undgå at brænde ud. Og du 

skal bevare din drivkraft, så du kan blive ved med at være vild med dit fag. 

Sidst men ikke mindst, har vi samlet en flok til en god rundbordssnak – vi er ret 

sikre på, at det er et selskab, du ikke vil gå glip af og du kan få syn for sagen i 

programmet. 

Så kom og vær med. Og bliv klogere på, hvordan vi sætter rammerne for at 

vække potentiale og positiv forandring hos unge og voksne med ADHD/ADD 

eller lignende vanskeligheder. For når bare rammerne er der, rykker de. Ofte 

mere end de selv og andre troede muligt. 

Med intens hilsen 

Camilla Louise Lydiksen

Direktør i ADHD-foreningen

Program
Velkomst ved direktør i ADHD-foreningen, Camilla Louise Lydiksen

Live streaming

Lad os retænke ADHD. Fra intention til handling
J. Russell Ramsay – oplæg optaget eksklusivt for ADHD-foreningen

ADHD er en af de mest invaliderende diagnoser, og den påvirker størstedelen af  

ungdoms- og voksenlivet. Et helt centralt problem er, at ADHD og symptomerne i  

sig selv kan spænde ben for behandling. Der er aftaler, der skal huskes og holdes.  

Og værktøjer og metoder, som skal følges og bruges. Lad os desuden lige summe 

over det her – der findes mennesker, som i kraft af deres diagnose konstant bliver 

gjort opmærksomme på, at det kan være svært for dem at færdiggøre ting her i livet. 

Hvilken betydning kan det have for et selvbillede og de valg, man træffer? Og hvad 

betyder det for os som professionelle, når vores fornemste opgave bliver at sikre, at 

intentioner ikke løber ud i sandet, men i stedet bliver transformeret til handling? 

Det stiller J. Russell Ramsay skarpt på, når han går i dybden med vores forståelse for 

diagnosen og de massive problemer, den skaber i en hverdag. Alt sammen med det 

formål at få os til at se diagnosen mere “rigtigt”.  Dernæst retter han blikket mod den 

psykosociale tilgang, der er baseret på implementeringsfokuseret intervention, og 

udviklet til at øge sandsynligheden for, at mennesker med ADHD/ADD kan lykkes og 

mestre et hverdagsliv. 
Pause

Jeg ved godt, hvad jeg skal gøre. Jeg gør det bare ikke. 

J. Russell Ramsay – oplæg optaget eksklusivt for ADHD-foreningen
J. Russell Ramsay slutter af med helt centrale og effektive strategier til at håndtere 

ADHD i forbindelse med job og uddannelse. 
    
Frokost

Spørgsmål og debat med J. Russell Ramsay,
Live streaming

09.00
 

09.15 

11.00 

11.15 

12.00

13.00

Det hele handler om DIG

Elisa Ferrari, socialrådgiver i ADHD-foreningen og stresscoach – Live streaming

Normalt siger vi, at “det hele handler ikke om dig”. Men på denne session handler det 

hele netop om dig. Elisa har nemlig gennem de sidste 4 år lavet Mindfulnessbaseret 

kognitiv terapi, hvoraf 95 % af deltagerne er socialpædagoger, jobkonsulenter, lærere, 

sygeplejersker mv. – mennesker, der hver dag bruger sig selv ekstremt meget for 

at hjælpe andre. Og i det risikerer man at se for meget ud og ikke ind. Vi ser derfor 

stress og vi ser, at mennesker brænder ud.  Men med den viden og de værktøjer Elisa 

kan bidrage med, oplever deltagerne, at de kan blive ved. De får mere nærvær, bedre 

søvn, og ikke mindst et arbejds- og privatliv, hvor der er overskud og ægte glæde. Så 

hvordan kan tilgangen påvirke dit liv og dit møde med mennesker, der har ADHD/

ADD? Det dykker Elisa ned i her, og vi er ret sikre på, at det bliver en øjenåbner.

Kaffepause

Et selskab, du ikke vil gå glip

Live streaming

Vi runder af med et selskab, du ikke vil gå glip af. Manu Sareen – yderligere præsentation 

behøves vist ikke. Men som han selv siger: “Hvis jeg havde været barn i dag, så er jeg 

ikke i tvivl om, hvilken diagnose jeg ville have!”, og mere kan vi ikke løfte sløret for nu. 

Christina Mohr Jensen, lektor og psykolog, og en af de danske forskere, der ved mest 

om ADHD. Thorkil Jacobsen, journalist og i Euroman har han skrevet en hudløs ærlig 

artikel om sin historie. Her skriver han bl.a.: “Historien om ADHD er overvejende trist. 

Mange dropper ud af uddannelsessystemet, falder ud af arbejdsmarkedet, og vi er 

stærkt overrepræsenteret i stort set alle statistikker over menneskelig fiasko. Men  

på det seneste er jeg blevet interesseret i at undersøge om, der ikke findes en anden 

historie om ADHD”. Til at styre slagets gang rundt om bordet har vi selvfølgelig vores 

helt egen direktør Camilla Louise Lydiksen. 

Tak for denne gang

Hvor & hvornår

Forårskonferencen, hvor vi live streamer afholdes den 

22. april fra 09.00-16.00. 

Pris & tilmelding

For dagens program og materialer 1580 kr (prisen er momsfritaget). 

Tilmeld jer på adhd.dk. Efter tilmelding skal et eventuelt afbud sendes 

til mes@adhd.dk og bekræftes. Ved afbud før 25. marts hæftes for 50 % 

af deltagergebyret og derefter for det fulde beløb.

13.30

14.30

14.45

15.50
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ADHD-foreningen

skræddersyr kurser og
oplæg for professionelle.
Kontakt ADHD-foreningen
for et uforpligtende tilbud.

info@adhd.dk
Tlf. 70 21 50 55

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

I april måned 2021 starter vi endnu en gang hold op i det intensive forløb, som altid 
får super flotte evalueringer fra forældrene, der deltager i "Konflikthåndtering".

I løbet af i alt fire dage bliver I klædt på til at reducere og takle de
mange konflikter, der ofte opstår og slider i familier
med ADHD/ADD. Og se, det er uvurderligt.

Tidligere deltagere skriver blandt
andet på evalueringerne:
• Det var et super, super kursus.
 Det har forandret vores liv
• Jeg fik modet tilbage, fordi metoderne er
 så konkrete og brugbare
• En øjenåbner! Skønt at møde folk, der ved,
 hvad det handler om

I kan læse meget mere om det effektive kursus i
Konflikthåndtering på adhd.dk/kurser

10.-11. 
april

15.-16. 
maj

Få færre konflikter i familien

Ung – hele pakken
Er du mellem 18-30 år? Og har du ADHD/ADD? Så har vi tre moduler, som du kan få rigtig god gavn af i 
dit liv. Tilmelder du dig alle tre moduler, får du dem tilmed til en særlig pris.

MODUL 1 Ung med ADHD/ADD – hvad nu?
Du deltager nemt hjemmefra, online via Teams, torsdag 11. marts 2021, 16.30-19.30
Rigtig mange bliver diagnosticeret som unge voksne, og derfor stiller vi skarpt på, hvad det betyder at få ADHD/
ADD. Du bliver bedre til at forstå, hvordan din hjerne fungerer, så den ikke spænder ben for dig i hverdagen. 
725 kr. inkl. materialer. Læs mere og tilmeld dig på adhd.dk under menupunktet kurser.

MODUL 2 At tage en uddannelse med ADHD/ADD
Du deltager nemt hjemmefra, online via Teams, torsdag 8. april 2021, 16.30-19.30
Der er mange, som ikke kommer i gang med, eller har svært ved at færdiggøre en uddannelse, når der er 
ADHD/ADD i spil. Men vi ser heldigvis også, at viden og værktøjer gør en verden til forskel, og vi dykker ned 
i det hele her.
725 kr. inkl. materialer. Læs mere og tilmeld dig på adhd.dk under menupunktet kurser.

MODUL 3 Relationer og kommunikation – hvorfor kan det være svært? 
Du deltager nemt hjemmefra, online via Teams, torsdag 6. maj 2021, 16.30-19.30
Med en ADHD/ADD i rygsækken er der mange, som oplever, at de kan have det svært med venner, veninder, 
kærester og familie. Det kan være svært at huske at tage kontakt, og overskue aftaler. Alt det er i fokus her. 
725 kr. inkl. materialer. Læs mere og tilmeld dig på adhd.dk under menupunktet kurser.

Særlig pris 
Køber du alle tre moduler, får du hele pakken til særlig pris på 1575 kr. 
Køb alle tre moduler på adhd.dk under menupunktet kurser. 

Splinternye online tilbud til unge med ADHD
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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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Familieliv med ADHD  Familier med 9-15-årige børn 27.-28. marts Fyn 4.450.- pr. person
  Søskende over 9 år   inkl. overnatning

Teenageliv med ADHD  Forældre til teenagere med ADHD 29.-30. maj Fyn 3.590,- pr. person
     Overnatning
     kan tilkøbes

Færre konflikter i familien Forældre til børn med ADHD. 10.-11. april Fyn 6.750,- pr. person
med ADHD (Grundforløb)  Andre voksne familie- og  Overnatning
  medlemmer er også 15.-16. maj   kan tilkøbes
  velkomne   Særpris: se adhd.dk

Færre konflikter i  Familier med ADHD 29. maj Fyn 5.250,- pr. familie
familien med ADHD  (børn fra 7 år)   Særpris: se adhd.dk
(Opfølgning for
hele familien)

ADD - set indefra - udefra  For alle 16+ med interesse i egen 17. april Sjælland 1.690,. pr. person
og rundt omkring  eller familiens ADD
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ADHD-foreningen | Pakhusgården 50 | 5000 Odense C | Tlf. 70 21 50 55 | e: info@adhd.dk | CVR: 12771975 | adhd.dk

Kurser 2021

Forstå og støt din teenager 
Alle teenagere kæmper, men teenagere med ADHD kæmper lidt mere. Og vi ser desværre alt for ofte, 
at de ender uden for fællesskaber, falder af toget og havner i uheldige statistikker. De ville dog gerne 
have det til at fungere. Og ikke have problemer. De kan bare ikke, da de ikke kan leve op til de samme 
forventninger som deres jævnaldrende. 

Vi ser heldigvis også, at forældre, som bliver
rustede til denne fase, kan være helt
afgørende for at holde dem på sporet,
så de lykkes med det, de ønsker. 
På dette kursus bliver du i løbet af 2 dage
klædt på til at forstå og støtte din teenager. 

Teenageliv med ADHD
29.-30. maj 2021 på Fyn 

Læs mere og tilmed dig
på adhd.dk under
menupunktet kurser. 
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Unge med ADHD skal hjælpeUnge med ADHD skal hjælpe
andre ind i fællesskabetandre ind i fællesskabet

ADHD-foreningen lancerer i foråret 2021 mentorprojektet Ind 
i fællesskabet – en peer to peer indsats for unge med ADHD 
eller ADD. 

”Peer… hvad for noget?” tænker du sikkert. Den engelske beteg-
nelse en peer er svær at oversætte, men kan på dansk bedst 
oversættes til en ligesindet eller en jævnbyrdig. Og i dette 
mentorprojekt er man netop det – ligesindede og jævnbyrdige. 
Projektet adskiller sig fra andre mentorprojekter ved, at det er 
et ufravigeligt krav, at den frivillige mentor selv er en ung person 
med ADHD eller ADD, som har lært at mestre hverdagen. 

Projektets formål
Projektets formål er at afhjælpe ensomhed og isolation samt 
forebygge angst og depression hos unge mellem 16-25 år med 
ADHD/ADD. I projektet matches en ung med en lidt ældre men-
tor, der selv har ADHD eller ADD, og som kan støtte den unge i 
at opsøge fællesskaber både i og uden for ADHD-foreningen. 

Mange unge med ADHD/ADD føler sig ensomme, anderledes 
og savner nogle at tale med om livet som ung med ADHD/ADD. 
De kan have svært ved at begå sig socialt med jævnaldrende 
og svært ved at leve op til andres forventninger til dem. Måske 
kender de ikke andre med ADHD og føler sig derfor alene med 
deres diagnose. 

Ved at møde en anden ung med ADHD/ADD, der har viden om 
diagnosen, og som samtidig kan trække på egne erfaringer med 
at mestre diagnosen, mindskes følelsen af ensomhed hos den 
unge. Det bliver også lettere for den unge at deltage i fælles-
skaber med andre unge, når de har en at følges med. Mentoren 
kan blandt andet hjælpe den unge ind i nye fællesskaber ved at 
følges med den unge til ADHD-foreningens nationale og lokale 
tilbud målrettet unge. Det kunne være mestringsworkshops, 
kurser eller sociale aktiviteter. Herved får den unge mulighed 
for at møde andre unge med ADHD/ADD. På længere sigt skal 
den unge også støttes til at søge fællesskaber uden for ADHD-
foreningen. 

Om mentorerne
Mentorerne er alle unge mellem 18-30 år, der selv har ADHD/

ADD. De skal have et afklaret forhold til deres diagnose, have 
fundet gode måder at mestre egne udfordringer på, og være 
villige til at dele ud af egne erfaringer. Mentorerne bliver typisk 
matchet med én, der er lidt yngre end dem selv, og som bor i 
samme geografiske område. Deres opgave bliver at følges med 
de unge til aktiviteter og hjælpe dem ind i fællesskaber med 
andre unge. Samtidig kan mentoren være en inspiration for 
den unge til, hvordan de finder fodfæste i livet og lykkes med 
at mestre hverdagen. 

Mentoren trækker på sine egne erfaringer igennem hele forløbet, 
men det er en vigtig del af projektet, at der tages udgangspunkt i 
den unges situation. Mentorforløbet varer seks måneder og inde-
bærer regelmæssig kontakt både fysisk, online og via telefon/
sms. Mentorerne bliver klædt på med en uddannelsesdag samt 
gruppesupervision og telefonisk sparring i løbet af projektet. 

Det faktum, at mentorerne selv har ADHD/ADD, er nemlig afgø-
rende for den relation, der skabes mellem mentor og ung. Den 
unge kan gennem hele mentorforløbet spejle sig i mentoren og 
får derved en unik mulighed for at få større forståelse og indsigt 
i eget liv med diagnosen samt håb om på sigt at kunne mestre 
de udfordringer, deres ADHD/ADD giver. Mentoren har oplevet 
mange af de samme udfordringer på egen krop og har derfor 
en helt unik forståelse for den unges situation, hvilket hjælper 
dem i deres arbejde med at støtte den unge. Det at have ADHD/
ADD er altså en forudsætning og afgørende kvalifikation for at 
være frivillig i dette projekt.

Om projektet
Projektet løber indtil udgangen af 2022, og det er målet, at 20 
unge skal matches med en mentor i perioden.   ◆

Kender du en ung med ADHD/ADD, der er interesseret i 
at få en mentor, eller kunne du selv tænke dig at være 
mentor og hjælpe en ung person ind i nye fællesskaber? 
Så kontakt frivilligkoordinator Ditte Helene Rasmussen 
på dhr@adhd.dk

I et nyt landsdækkende 
mentorprojekt vil ADHD
foreningen matche unge 
med ADHD/ADD med en 
mentor, der selv har 
ADHD/ADD. 
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Søvnproblemer følger ofte med ADHD
Flere undersøgelser har vist, at mennesker med ADHD oftere 
end andre har søvnproblemer.

Nogle har svært ved at falde i søvn pga. uro i kroppen eller 
tankemylder. Andre sover uroligt, vågner hyppigt og er der-
for trætte om morgenen og uoplagte i løbet af dagen. Men 
søvnen har ikke kun betydning for, om vi føler os friske eller 
trætte, det har også væsentlig indflydelse på vores hverdag og
trivsel.

Manglende søvn påvirker alle, og undersøgelser har vist, at dårlig 
søvn kan medføre problemer, der kan ligne de vanskeligheder, 
man ser hos mennesker med ADHD. Når man både har ADHD og 
søvnproblemer, er man ekstra belastet, og det er derfor særlig 
vigtigt, at mennesker med ADHD tager søvnproblemer alvorligt 
og gør noget for at mindske dem.

Søvnbehov
Søvnbehovet er meget forskelligt fra menneske til menneske og 
varierer igennem livet. Som en tommelfingerregel kan følgende 
timetal pr. døgn anvendes:
• En 3-årig: 10-14 timer.
• Førskolebørn: 10-12 timer.
• Skolebørn (6-12 år): 9-12 timer.
• Teenagere (13-15 år): 9-10 timer.
• Unge (fra 15 år): 8-9 timer.
• Voksne: 7-8 timer.

Kortlæg dine søvnproblemer
Hvis du har søvnproblemer, kan det være en god idé i en periode 
at skrive en søvndagbog, så du får kortlagt, om der er ting, der 
påvirker din søvnkvalitet. Heri kan du skrive:
• Hvornår du er gået i seng.
• Om du har sovet i løbet af dagen.

ADHD og søvnproblemer
Søvn influerer meget på vores trivsel og funktionsniveau i hverdagen. Hvis du sover dårligt, er det 
derfor vigtigt, at du arbejder på at få en bedre søvn, så du får mere overskud i hverdagen
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• Hvad du har lavet i de sidste par timer op til sengetid.
• Hvad du har spist og drukket efter aftensmaden.
• Hvornår du er faldet i søvn.
• Hvordan kvaliteten af nattens søvn har været.
• Hvor mange opvågninger du har haft.
• Hvor længe de vågne perioder har varet.
• Hvornår du er stået op.
• Eventuelle spekulationer, bekymringer, problemer el.a., som 

kan have påvirket din søvn.

Når du har gjort det i 14 dage, kan du muligvis vurdere, om der 
er særlige forhold, der påvirker din søvn. Herefter kan du forsøge 
at ændre på de ting, der synes at give en dårligere søvnkvalitet.

Gode råd og regler for en bedre nattesøvn
• Sørg for faste sengetider – også i weekender og ferier.
• Skab ro og gode, faste rutiner ved sengetid.
• Sørg for en behagelig seng med en god madras.
• Luft ud og sænk temperaturen i rummet inden sengetid.
• Gør rummet relativt mørkt evt. med mørklægningsgardiner.
• Sluk computer, iPad og TV mindst en time før sengetid.
• Dyrk ikke sport eller andre voldsomme aktiviteter lige inden 

sengetid. Fysisk træning tidligere på dagen bedrer derimod 
søvnen.

• Gå ikke sulten i seng, men undgå store måltider lige før sen-
getid.

• Undgå alkohol og koffeinholdige drikke som kaffe, cola, ener-
gidrikke og te om aftenen. Nogle har behov for at undgå koffein 
allerede fra hen på eftermiddagen.

• Sov ikke i løbet af dagen, selv om du er træt og føler trang til 
en lur. Det kan gøre det sværere at falde i søvn om aftenen.

Overvej hvilke af ovenstående råd og regler, du kan indføre for 
at bedre nattesøvnen.

Kugledyner
Nogle børn og voksne med ADHD har glæde af at sove med en 
sansestimulerende dyne. Det kan fx være en kugledyne, som 
indeholder lydsvage plastickugler, der med punktvise tryk sti-
mulerer kroppen og skaber øget tryghed og ro. Danske forskere 
har vist, at kugledynen er et relevant og effektivt hjælpemiddel 
til at minimere den tid, det tager for børn med ADHD at falde i 
søvn, men også børnenes tendens til at vågne om natten bliver 
reduceret. Mange voksne med ADHD fortæller også, at de har 
stor glæde af en kugledyne.

Vær tålmodig, når du indfører nye søvnvaner
Hvis du eller dit barn gennem længere tid har haft søvnproble-
mer, så vær tålmodig. Man får sjældent skabt gode søvnvaner 
fra den ene dag til den anden. Ofte må man arbejde på gradvist 
at ændre sengetiden.

Det kan du gøre ved, at du eller dit barn starter med at gå i seng, 
når I reelt føler træthed – også selv om det er sent. De fleste vil 
da opleve hurtigt at falde i søvn – helst inden for et kvarters tid.
Når det er afprøvet med held nogle aftener, kan du gradvist 
fremrykke sengetiden med fx 20 minutter ad gangen, indtil du har 
nået en passende tid, der svarer til din eller dit barns søvnbehov.

Tal med lægen, hvis intet har hjulpet
Hvis du har vedvarende søvnproblemer, der ikke bedres trods 
forsøg på at indføre gode søvnvaner, så tal med din læge om 
andre muligheder for hjælp. ADHD-medicin påvirker søvnen hos 
nogle mennesker. Hvis du har fået søvnproblemer efter, at du 
er startet på medicin, kan du tale med lægen om muligheden 
for at ændre på dosis, tidspunkt på dagen eller evt. præparat.

Læs mere på adhd.dk under ”Livet med ADHD” og i Mestrings-
banken under  ”Bedre søvn”.   ◆
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AF LASSE WESTERGAARD, SOCIALRÅDGIVER, KANDIDAT I PÆDAGOGISK SOCIOLOGI

Misbrug af stimulanser som alkohol, tobak, spil 
mv. udgør en risiko i forhold til mennesker med 
ADHD og især i forhold til unge med ADHD

ADHD er en forstyrrelse, der påvirker din hjernes belønnings-
center. Der skal derfor en større påvirkning til før, at du som ung 
med ADHD får oplevelsen af belønning og tilfredsstillelse. Det 
betyder at du i højere grad end andre er i risiko for at udvikle 
afhængighed af en eller anden type stimulans.

Det kan derfor være ekstra vigtigt at være opmærksom på, at 
du har brug for at hjernen stimuleres. Men hvor de fleste kan 
skabe denne stimulans gennem egen motivation, så kan du 
have vanskeligere ved at opnå denne stimulans uden en form 
for påvirkning udefra.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger ”de syv alkoholråd”:
• Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred
• Drik ikke alkohol for din sundheds skyld
• Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved 

et forbrug på maks. 7 genstande om ugen for kvinder og 14 
genstande for mænd

• Du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis 
du drikker mere end 14/21 genstande om ugen

• Stop før fem genstande ved samme lejlighed
• Er du gravid skal du undgå alkohol. Prøver du at blive gravid, 

så undgå alkohol for en sikkerheds skyld
• Er du ældre skal du være særligt forsigtig med alkohol

Hvornår er dit forbrug er problematisk
Gode grunde til at kontakte et alkoholbehandlingscenter:
• Du eller andre er bekymrede over dine alkoholvaner
• Du har uden held prøvet at trappe ned eller stoppe dit alko-

holforbrug
• Dit forbrug gør det svært at passe uddannelse, arbejde og 

familie

Hvem kan du tale med det om:
• Du kan kontakte et kommunalt alkoholbehandlingscenter
• Du kan tage kontakt egen læge som kan tale med dig om din 

situation og derefter vurdere hvad du eventuelt har brug for
• Du kan ringe til alko-linjen tlf.: 80200500, hvor du kan få råd 

og vejledning i forhold til din situation

Indgangen til alkoholbehandling
I Danmark har du ret til gratis ambulant og anonym alkohol-
behandling, og du kan frit vælge mellem de kommunale alko-
holbehandlingstilbud

Alt efter de forskellige kommuners indretning af deres alkohol-
behandlingstilbud kan du som borger, møde op i deres åbne 
rådgivning eller kontakte dem pr. telefon.

Der er frit valg mellem alle landets kommuners ambulante 
alkoholbehandling og du behøver ikke at være borger i den 
pågældende kommune for at søge hjælp lige netop der. Samtidig 
er der også mulighed for at være anonym, hvis dette oplyses 
ved første møde.

De fleste kommunale alkoholbehandlingssteder arbejder ud fra 
den familieorienterede alkoholbehandling og vil som udgangs-
punkt efter drøftelse med dig som borger der er indskrevet i 
behandling have fokus på at inddrage familien i behandlingen, 
da dette har vist sig effektfuldt i forhold til familien og barnets 
trivsel.

Eksempler på mulige tilbud:
• Uforpligtende rådgivning
• Individuelle samtaler (ambulant behandling)
• Dagbehandling
• Sundhedstjek og lægelig behandling
• Hjælp til pårørende

Behandlingsgaranti:
Fra den dag du kontakter et kommunalt alkoholbehandlings-
sted med et ønske om behandling, må der ifølge lovgivningen 
gå maksimalt 14 dage før, at du får et tilbud.

Hvad kan du gøre, hvis du er pårørende
Det kan være svært at være pårørende til en person som har 
et problematisk forhold til alkohol. Derfor er du også som 
pårørende mere end velkommen til at kontakte de kommunale 
alkoholbehandlingscentre med henblik på råd og vejledning.

Alt efter hvilken kommune du bor i, har du forskellige tilbud til 
rådighed. Du kan som pårørende også ringe til alko-linjen tlf: 
80200500, hvor du kan få råd og vejledning i forhold til din/
jeres situation.

Hvilken indvirkning har ADHD-medicin og alkohol på hinanden
ADHD-medicin kan i visse tilfælde påvirke effekten af alkohol. 
Derfor bør du som ung der får medicin mod ADHD, være ekstra 
forsigtig med at drikke alkohol.

Alkohol påvirker som bekendt din hjerne og dit nervesystem. Det 
er der også forskellige typer medicin, der gør. Så når du tager 
alkohol sammen med den type medicin, vil de ofte forstærke 
hinandens virkning.

I nogle tilfælde er det medicinen, der forstærker alkoholens 
virkning, i andre tilfælde er det omvendt. I begge tilfælde kan 
resultatet være, at du bliver mere sløv og døsig – din reak-
tionsevne bliver langsommere og din vejrtrækning bliver tungere. 
Du bør derfor holde igen med alkohol, hvis du får medicin, der 
virker i din hjerne eller dit nervesystem. Hvor store mængder 
medicin eller alkohol der skal til, for at virkningen forstærkes, 
afhænger af indholdet i medicinen og mængden af alkohol. 
Spørg lægen, hvis du er i tvivl.   ◆

Alkohol og ADHD



GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT 35

AF: RASMUS ALENKÆR

Alt det forældre kan sætter fokus på alt det, forældre kan gøre, når kaos og modstand skal vendes 
til harmoni og samarbejde i familien.

Bogen tager afsæt i en række velkendte hverdagssituationer, hvor børns adfærd er problematisk, 
eller hvor barnets trivsel giver anledning til bekymring. Heldigvis er der rigtig meget, du som 
forældre kan gøre i disse situationer – og endnu bedre: Du behøver ikke et nyt redskab til hver 
enkelt situation.

I stedet handler det grundlæggende om at være en rolig, tryghedsskabende og opgavefokuseret 
forælder, der er tydelig og anerkendende i sin opdragelsesstil.

I hvert kapitel er der en lang række konkrete og praktiske anbefalinger, der alle bindes sammen af bogens røde 
tråd – Trivselsmodellen. Bogen har både fokus på kommunikation og opdragelse i familien, ligesom der gives gode råd til skole/
hjem-samarbejde og skilsmisse. Alt det forældre kan bygger på teori, forskning og ikke mindst Rasmus Alenkærs mere end 25 års 
professionelle erfaring med børn, familie og skoleliv.

Bogen henvender sig primært til forældre med børn i skolealderen, men kan læses af alle, der har interesse i børns trivsel.

Køb bogen her: adhd.dk/shoppen   ◆

Ny bog i webshoppen

Alt det forældre kan
Ro, tryghed og fokus i familien

Dimseting
At have noget at beskæftige hænderne med gør os mindre rastløse og kan for nogen øge både 
koncentration og kreativitet. Dimsetingene kan hjælpe med at fokusere på opgaver og skærpe 
opmærksomheden i indlæringssituationer.

ADHD-foreningen har flere forskellige dimseting at vælge imellem. 

Besøg vores hjemmeside og se hvilken dimseting, der vil kunne hjælpe dig.
adhd.dk/shoppen/dimse-ting/   ◆

WEBSHOPPEN
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Piger og kvinder med ADHD slås ofte ikke bare med en hård og 
stresset hverdag. I kraft af deres køn har de også en række eks-
tra udfordringer, som drenge og mænd med ADHD ikke oplever. 
F.eks. er diagnosekriterierne baseret på de symptomer, drenge 
og mænd har, og derfor får piger og kvinder typisk betydelig 
mindre hjælp i skolen, i sundhedsvæsenet og i psykiatrien. 

Lotta Borg Skoglund har som læge og psykiater specialiseret sig 
i at hjælpe disse piger og kvinder. Sidste år udgav hun bogen 
”ADHD – fra dygtig pige til udbrændt kvinde”, der blev kåret som 
årets populærvidenskabelige bog i Sverige. Nu er bogen oversat 
til dansk og udkommer 24. marts under titlen ”ADHD hos piger 
og kvinder. Fra dygtig pige til udbrændt kvinde”. 

I bogen gennemgår Lotta Borg Skoglund de mange aspekter af 
ADHD fra at beskrive, hvordan hjernen fungerer over hormoner-
nes betydning og de mange, der er ramt af komorbiditet, til alle 
aspekter af hverdagen fra som pige at være teenager til at blive 
pensionist. Alt sammen suppleret med historier fra kvinder, hun 
har mødt i sin praksis.

Lotta Borg Skoglund siger:
”I løbet af mine år som læge og psykiater har jeg mødt mange 
piger og kvinder med udiagnosticeret ADHD, som har kæmpet så 
hjerteskærende hårdt for at få deres liv til at hænge sammen. 
Desværre har hverken forskningsverdenen eller sundhedsvæ-
senet været specielt interesseret i de særlige udfordringer, 
som disse piger og kvinder har, og kendskabet til deres særlige 
situation, er stadig skræmmende lav. Denne bog er til dem.”

ADHD-foreningens direktør, Camilla Lydiksen,
har skrevet forordet, læs uddrag her: 
Det, at du sidder med denne bog i dine hænder, må betyde, 
at netop du er en af dem, som godt ved, at piger og kvinder 
også har ADHD. Eller måske er du en af dem, som er nysgerrig 
på at lære og forstå mere om dig selv eller om en, du kender. 
Det er måske din veninde, din elev i klassen, din kæreste eller 
kone, din mor eller svigerdatter, din kollega på jobbet, din søns 
klassekammerat, din patient i klinikken eller en borger, du skal 
støtte. Det vigtige er, at du med denne bog i hånden har valgt 
at få sat flere ord og billeder på, hvordan det er at leve med 
ADHD som pige og kvinde. 

Når du gennem denne bog begynder din rejse ind i pigers og 
kvinders liv med ADHD, og langsomt bevæger dig igennem de 
medrivende og hjerteskærende livshistorier, så forstår du. Så 
forstår du, hvordan en kvinde, som på overfladen virker i fuld 
kontrol og mestrer livet i stor stil, kan kæmpe med et ødelæg-
gende indre kaos, der forhindrer hende i at klare helt almin-
delige, hverdagshandlinger, som vi andre blot tager for givet. 
Handlinger, som samfundet forventer, at kvinden naturligvis kan 
klare. Og hvis hun ikke kan, så er det fordi, hun ikke gider, ikke 

vil, eller bare ikke vil deltage i fællesskabet. For jeg ved, at mange 
af de kvinder, vi er i kontakt med i ADHD-foreningen, netop er 
ødelagte over at blive mødt med hånefulde bemærkninger og 
nedladende blikke, når deres handlinger netop ikke vidner om 
ikke at ville, men om ikke at kunne. Bedre bliver det så ikke, når 
kvinder må søge hjælpe til sig selv, eller til at klare hverdagen 
i familien, og igen bliver mødt med mistillid og følelsen af, at 
situationen ikke tages alvorlig. Igen forstærker det følelsen af 
at være forkert. Følelsen af at være en fiasko. 

Derfor er der brug for en bog, der går i dybden med livet med 
ADHD hos piger og kvinder. 

Lotta Borg Skoglund kommer godt omkring, både hvad ADHD 
er, hvordan ADHD kommer til udtryk, og hun giver os stærke 
billeder gennem historier fra piger og kvinder med ADHD. Bogen 
bekræfter og tydeliggør, hvor svært livet som pige eller kvinde 
med ADHD kan være. Det er hjerteskærende at høre beretninger 
om, hvordan livet som dygtig pige kan blive til livet som udbrændt 
kvinde - blot 20 år senere. 

Kast dig grådigt over de kloge ord fra Lotta Borg Skoglund og 
lov mig, at du giver dig god tid til at reflektere over livet som 
pige og kvinde med ADHD. Vi har brug for, at flere forstår og 
har viden om livet med ADHD.    ◆

Camilla Louise Lydiksen, direktør, ADHD-foreningen

Ny bog sætter fokus på kvinder og pigers
særlige udfordringer med ADHD
Svensk psykiater har skrevet årets populærvidenskabelige bog om emnet

Tjek ind i ADHD-foreningens webshop:  adhd.dk/shoppen/
Her kan du finde bogen, når den udkommer.

Lotta Borg Skoglund: 
”ADHD hos piger og kvin-
der. Fra dygtig pige til 
udbrændt kvinde”.
Med forord af ADHD-for-
eningens direktør, Camilla 
Louise Lydiksen. 286 sider. 
299,00 kr. 
Udkommer 24. marts 2021. 
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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

Caroline Fleming er nu
ambassadør for ADHD-foreningen

Da Caroline Fleming for ganske nyligt på Instagram skrev om 
livet som mor til en søn med ADHD, var der mange reaktioner 
på den meget ærlige og kærlige udmelding.

Carolines modige ord skabte begejstring hos mange – måske fordi 
der fortsat er så mange, som ikke tør være ærlige og offentlige 
om familielivets udfordringer med en diagnose.

ADHD-foreningen har spurgt Caroline, om hun ville have lyst 
til at være ambassadør for ADHD-foreningen og vores arbejde 
for børn med ADHD.

Caroline Fleming udtaler selv om sin nye rolle:
“Jeg er meget beæret og stolt over at dele med jer, min accept 
som ambassadør for den meget vigtige ADHD-forening. Jeg 
glæder mig meget til at hjælpe med at gøre en kæmpe forskel. 

Jeg ser frem til at være med til at ændre den nuværende tabu 
betragtning af diagnoser, da disse faktisk kan være nogle af 
livets største gaver, når man får den rigtige hjælp og vejledning. 
Jeg vil gerne være med til at udbrede denne forståelse og være 
med til at give adgang til den rigtige hjælp, så alle, der har brug 
for hjælp, kan få det. Tusind tak fordi I @adhdforeningen har 
valgt mig. Jeg vil gøre mit bedste”.

ADHD-foreningens direktør Camilla Louise Lydiksen siger:
“Vi har brug for mennesker som Caroline, som tør stille sig i 
spidsen for et område, der behøver fokus, og hvor der er brug 
for forståelse for, hvor alvorlig ADHD er uden den rette hjælp 
og støtte. Men vi har også brug for mere information om, hvor 
meget positivt, der kan være knyttet til diagnosen, så det ikke 
fortsætter med at være et tabu. Og vi har brug for oplysning i 
samfundet om, hvad den rette indsats kan gøre for mennesker 
og familier berørte af diagnosen. For vi ved, at mennesker med 
ADHD risikerer at havne i en række meget uheldige statistikker. 
Vi ved heldigvis også, at viden og værktøjer kan gøre en verden 
til forskel”.
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➾

Vi gør opmærksom på at caféaktiviteterne midlertidigt er luk-
ket ned grundet corona, derfor vil det være en god idé først at 
kontakte os for nærmere status på vest@adhd.dk.

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 – søger en frivillig. Tag 

venligst kontakt til vest@adhd.dk

Brande
Forældregruppe til børn/unge med ADHD og evt. andre tillægs-
diagnoser, fx. autisme, asperger, OCD mv. 
Møder én torsdag i hver anden måned fra 18.30-20.30. 

Herning
ADHD-café
Tid og sted: 1. onsdag hver måned, 18.30-20.30, Frivilligcenter 
Hernings lokaler.
Læs mere: selvhjaelpherning.dk

Silkeborg
ADHD-café for voksne med ADHD/ADD er på vej. Kontakt os 
venligst på vest@adhd.dk for nærmere information.

Skjern
Forældregruppe i Skjern
Tid og sted: 1. tirsdag hver måned, Skjern bibliotek.

Viborg
ADHD-café for forældre til børn med ADHD/ADD er på vej. Kontakt 
os venligst på vest@adhd.dk for nærmere information.

Foredrag
På grund af covid-19 er vore fysiske arrangementer midlertidigt 
sat på hold. Vi er dog klar med hjælp og rådgivning på vest@
adhd.dk

Oplysninger om arrangementer findes på hjemmesiden eller i 
vores facebookgruppe.                       Venlig hilsen Bestyrelsen

Kommende arrangementer i 2021 
• Papegøjeland den 14. marts 2021. 
• Lintrup Zoo den 9. maj 2021. 
Nærmere info: Facebook, under 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 egen-betaling. 
Facebook: ADHD Cafe Kolding.

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

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.

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.
Kontakt os på fyn@adhd.dk

Venlig hilsen Bestyrelsen

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

NORDJYLLAND

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 2790 
0360, 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

Vejen 
Pt. lukket grundet covid-19.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Grundet covid-19 situationen i Danmark har vi aflyst foredrag 
og udsat generalforsamlingen.
Men vi er her stadig, og ligeså snart vi kan, vil der igen blive 
planlagt diverse foredrag for alle, som kan få udbytte af det.

I kan følge os på Facebook, ADHD-foreningen-Næstved/Faxe/
Stevns eller skriv til os nfs@adhd.dk 

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

KIK NU forældregruppe 
Vi håber at starte KIK NU forældregruppe op, hold øje på vores 
hjemmeside adhd.dk/lokalafdelinger/vestsjaelland/ eller vores 
facebook, ADHD-forening lokalafdeling Vestsjælland.

Udviklende samvær med børn og unge med ADHD 
Tid og sted:  10. april 2021 kl. 11.00-14.00, Kalundborg.
Oplæg med Knud Hellborn, som med helt almindelige ord kan 
formidle om hjernen og de signalstoffer, som er i denne, og hvad 
vi kan gøre for at påvirke disse signalstoffer i en positiv retning. 
Pris: 50 kr. for medlemmer af ADHD-foreningen (Familiemed-
lemskab 500 kr. årligt).
100 kr. for ikke medlemmer af ADHD-foreningen. Let forplejning.
Tilmelding her: adhd-vestsj.nemtilmeld.dk/ 
Har du spørgsmål undervejs er du velkommen til at kontakte 
os pr. mail: 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

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. 3024 7147.

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

Venlig hilsen Bestyrelsen

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

ØSTSJÆLLAND

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.

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

NORDSJÆLLAND
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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-café Vestegnen
i ADHD netværkscafé 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 Café 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

Nyhedsbrev
Tilmeld dig: adhd.dk

Flere tilbud 
Læs mere: adhd.dk under lokalafdelinger. 

Venlig hilsen Bestyrelsen

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

STORKØBENHAVN
OG BORNHOLM

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

Opret et benzinkort på www.ok.dk/ok-stoetter-sporten.
ADHD-foreningens sponsor nr. er 561306.

Du er også velkommen til at kontakte ADHD-foreningen på 
tlf. 70 21 50 55 eller mail: info@adhd.dk

Tank penge til
ADHD-sagen

Støt med køb 
på auktioner
Gør en god handel
og støt ADHD-sagen

ADHD-foreningen har et samarbejde med auk-
tionsplatformen Odendo, hvor du kan gøre en 
fantastisk handel, og samtidig støtte et godt 
formål.

Auktionerne på Odendo består af produkter, der 
sælges af virksomheder, som donerer dele af, 
eller hele overskuddet, til de gode formål. Du 
har mulighed for at finde alt muligt på Odendo. 
Kig ind og bliv overrasket over udvalget. Har 
du en virksomhed som har lyst til at støtte 
ADHD-foreningen, kan du oprette et produkt, 
som du sælger, hvor overskuddet går til ADHD-
foreningen.

Se og deltag i auktionerne til fordel for ADHD-
foreningen på odendo.dk/adhd-foreningen



46 GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

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!

MOBIL BETON APS
KVALITETSBETON TIL TIDEN

Døstrupvej 161 • 9500 Hobro 
Tlf: 30 86 96 70 • www.mobilbeton.dk

MOBIL BETON APS
KVALITETSBETON TIL TIDEN

Døstrupvej 161 • 9500 Hobro 
Tlf: 30 86 96 70 • www.mobilbeton.dk
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Registrering af miljøfarlige stoffer?

Dansk Miljøanalyse indgår i et tæt samarbejde
med vores kunder i forbindelse med miljørådgivning.

Vi tilbyder alle analyser af miljøfarlige stoffer i byggeriet. Bl. a.:

ASBEST • PCB • TUNGMETALLER • KLOREREDE PARAFFINER

Analysetid 2-3 arbejdsdage. Asbest dog 24 timer

Tlf. 4566 2095 • www.dma.nu

Dansk Miljøanalyse har siden 1986 specialiseret sig i miljøfarlige stoffer i byggeriet.
Vi tilbyder miljørådgivning, bygningsregistrering og analyser i eget akkrediterede laboratorium.

Adelgade 70 · 8660 Skanderborg · Tlf. 8793 4600

SKANDERBORG

DELIKATESSE SLAGTER BAGER

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.
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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
Tlf. 42 31 94 19

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, Faxe og Stevns
nfs@adhd.dk

Vestsjælland
Formand
Heidi Falk Brandt 
vestsjaelland@adhd.dk
Tlf. 23 92 44 73

Østsjælland
Formand Mabast Rahman
oestsjaelland@adhd.dk

Nordsjælland
Formand Dorthe Nielsen
nordsjaelland@adhd.dk
Tlf. 52 99 29 02

Storkøbenhavn og Bornholm
Formand
Selina Munch-Pedersen
storkbh@adhd.dk
Tlf. 61 45 09 02

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 Galschiøt Caroline FlemingDanni 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.


