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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.
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Kære læsere
Så er det tid til at byde jer velkommen ombord i endnu et ADHD-magasin spækket med artikler, hold-
ninger og viden om ADHD. Jeg glædes altid ved at se magasinet i postkassen og ved at kaste mig over 
dets ord, da det, at forstå ADHD, vilkårene for dem, der lever med ADHD og så finde gode løsninger, 
jo nærmest er en opgave, der fortsætter konstant og hele tiden. På forsiden ser I et foto af ADHD-
foreningens nye ambassadør. Læs mere om Caroline Fleming i ADHD Magasinet nr. 1. 

Det seneste år i ADHD-foreningen har været fyldt med daglige forandringer og nye måder at virke på, 
og jeg tænker faktisk, at du bliver ret imponeret, når du kigger på side 4-5 og ser, hvad vi, på trods af 
Corona og på trods af den nødvendige afstand imellem os, har opnået og sat i værk. Det har været 
en travl tid men også en tid, hvor alle i foreningen har stået sammen for at gøre netop det, der skal 
til, for at støtte flest muligt. Det er lykkedes på mange områder, derfor tak til jer alle hver især for at 
støtte og benytte os, samt sende gode idéer eller hilsener. 

Vi oplever, at vi så småt igen taler om vigtige emner for mennesker med ADHD, og at der åbnes for 
vigtige politiske debatter, blandt andet inklusion, udredning og behandling. 

ADHD-foreningens direktør, Camilla Louise Lydiksen, skrev en målrettet kronik, som bragte inklusion 
på den nationale dagsorden igen. Det blev til samråd med ministeren, og sammen med foreningsfæl-
lesskabet ”Ligeværd” har vi indkaldt vigtige aktører til det, vi kalder ”Inklusionsalliancen”. Vi vil ikke 
se til - og lade stå til. Vi stiller os i spidsen og holder ikke op med at føre inklusionssamtalen, før der 
er ordentlige forhold i skolen. 

Jeg selv har set, hvordan elever, som har haft det svært i skolen, har nydt ”Coronaskolen”. Jeg har 
haft elever i skole i små grupper, hvor der var ekstra tid til at støtte op om deres læring og trivsel. Og 
det virker. Og det skaber motivation. Den læring vil jeg tage med mig og holde fast i, imens vi finder 
den gode løsning for, hvordan den danske skole skal drives for at være det gode og rigtige sted for 
vores børn. For alle børn.

Det er specielt, at jeg ikke har været fysisk samlet med ADHD-foreningens hovedbestyrelse i mere 
end et år. Vi har været samlet online og været i stand til at træffe de nødvendige beslutninger for 
foreningens virke. Vi har holdt ekstra møder for at komme i dybden med målsætningsprogrammet 
og planlægge, hvordan vi kommer i mål. Det er stærkt at følge bestyrelsens dedikation og vilje til at 
fastholde foreningens nuværende arbejde og samtidigt kaste sig over nye retninger og nye mål – alt 
sammen fordi der er behov for bedre forhold for mennesker med ADHD. Jeg sender jer en stor tak 
for, at I er med. 

Nu vil jeg hoppe på cyklen og nyde det spæde solskin. Det lysner alle vegne, men jeg må ærligt ind-
rømme, at jeg står her og ser tilbage på et noget “sort” år, men med en oplevelse af at ADHD-foreningen 
har stået lysende klar i hele perioden. 

DORTE MØLLER VISTESEN
FORMAND FOR ADHD-FORENINGEN

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT
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Nu er det over et år siden, at statsminister Mette Frederiksen gik 
på TV og indledte med at sige: ”Velkommen til pressemødet. Det 
jeg vil sige her i aften får store konsekvenser for alle danskere. 
Der vil komme svære situationer for mange borgere. Der bliver 
brug for, at vi hjælper hinanden’. 
Og nedlukningen blev hermed en realitet.

Et år med covid-19Et år med covid-19

25 gratismestringsfilmpå adhd.dk

Gratis online mestringsgrupper 
for forældre, unge og voksne

Psyk
iatri

Løft
et

KiK Nu! online forældretræ-ningsprogram bliver gratis

Landsmøde

Konference med Susan Young

Henvendelse til Sund-
heds- og Ældreudvalget, 

da mennesker med ADHD 
venter alt for længe på 

udredning og behandling. 

Vi er nu indbudt til fore-
træde i udvalget. 

Gratisforældre-rådgivning

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

Nogle oplevede nedlukningen 
som en befriende pause fra en 
hverdag, hvor der hersker store 
forventninger, mens andre – 
nok størstedelen - har følt, at 
vilkårene blev endnu sværere, 
da alle faste strukturer for-
svandt. Det gav både ADHD, 
angst og også andre diagnoser 
anledning til at buldre afsted.

I ADHD-foreningen blev det et 
år, hvor vi måtte flytte rundt på 
arrangementer og aktiviteter. 
Nogle blev rykket frem i kalen-
deren, mens andre blev rykket 
ind i den digitale verden. Og 
fremfor alt måtte vi tænke nyt. 

Vi har derfor haft et år smæk-
fyldt med aktiviteter og arran-
gementer. Et år, hvor vi har 
mødt mange af jer, det hele 
handler om – jer, der har ADHD 
inde på livet. Vi har også fået 
ADHD på den politiske dagsor-
den og i al beskedenhed været 
ret så synlige i den offentlige 
debat.

Her kan du se, hvad vi satte i 
gang - og vi fortsætter selvføl-
gelig, nedlukning eller ej.

Kærlighedi Kaos

Mestrings-grupper ADHD og angst
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Et år med covid-19Et år med covid-19 ADHD-ugen Ny håndbog:25 mestrings-strategier

Gågrupperfor voksnemed ADHD

3 online-sessioner med dr. Russell BarkleyKronik om inklusion 
gav genklang og resul-
terede i samråd med 

Børne- og undervis-ningsminister

Projektud-vikling af ny metode på uddannelser

Henvendelse til Sund-
heds- og Ældreudvalget, 

da mennesker med ADHD 
venter alt for længe på 

udredning og behandling. 

Vi er nu indbudt til fore-
træde i udvalget. 

Gratisvoksen-rådgivning

Gratisforældre-rådgivning
Gratis

social-rådgivning

Fyraftens-møder om ADHD og arbejde for unge voksne

Virtuelthøjskoleophold for STU-elever

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

Kend dinegrænserkampagne

General-forsamlinger i lokal-afdelingerne

(online)kurser

Sommer-lejr



Du skal tage kampen op 
- selvom du har ADHD, 
kan du stadig gøre det, 
du har lyst til

Som barn gik han i special-
klasse på en specialskole, og 

havde svært ved at sidde stille 
og at læse. Senere tog han på 

aftenskole for at blive bedre til 
dansk og engelsk. Han vidste 

nemlig, at han ville læse videre 
til kok – det havde altid været 

en drengedrøm.

6 GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT
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det har også betydet meget for ham at have nogle gode lærere 
på sine uddannelser, som har taget sig godt af ham.

Han har lært at bruge alt det positive ved sin ADHD. “Jeg vil 
ikke sige, det er en sygdom – jeg vil sige, det er en fordel”, siger 
han. Han bruger især sine hænder meget i sit arbejde, og så 
har han en masse energi: ”Jeg har et gear mere at trykke på. En 
gang imellem er det irriterende, men jeg har valgt at bruge det 
arbejdsmæssigt”. Med tiden har han indset, at han lærer tingene 
på sin egen måde. Han har gennem sin ungdom arbejdet målret-
tet, fordi han har været bevidst om, hvad han vil. Samtidig har 
han altid arbejdet meget – der skal nemlig ske noget.

Tobias vil gerne dele et par gode råd til andre unge mennesker 
med ADHD:
- Man skal give sig over 100%, hvis man brænder for noget
- Når du rejser dig, bliver du stærkere
- Man skal også have det sjovt 
- Du skal tage kampen op - selvom du har ADHD, kan du stadig 

gøre det, du har lyst til

Da jeg taler med Tobias i telefon, er han (selvfølgelig) på vej 
mod endnu et eventyr. Han skal sejle med rederiet Esvagt til 
England i rollen som skibskok. 

Vi ønsker ham en rigtig god tur.  ◆

Som barn gik han i specialklasse på en specialskole, og havde 
svært ved at sidde stille og at læse. Senere tog han på aftenskole 
for at blive bedre til dansk og engelsk. Han vidste nemlig, at han 
ville læse videre til kok – det havde altid været en drengedrøm.

I dag er han uddannet kok, fisk- og vildtslagter samt skibskok, 
og han har arbejdet over det meste af Europa. Derudover har 
han åbnet en fiskeforretning i Stubbekøbing, og har været med 
i programmer på TV2-ØST og kommer snart i Peter Ingemanns 
program på TV2.

”Det har været en vild rejse”, fortæller han. Han er meget pas-
sioneret omkring sit arbejde og har arbejdet hårdt for at opnå 
sine drømme. Han har altid fået meget støtte fra sin familie, men 

Drengedrømmen med
ADHD gik i opfyldelse

AF ALBERTE KRISTINE JAKOBSEN,
STUDENTERMEDHJÆLPER I ADHD-FORENINGEN

Tobias Leegaard er 30 år, let ordblind og har ADHD. Tobias har fortalt ADHD-foreningen
om sin vej til drømmejobbet. Vi bringer med glæde et uddrag herunder.

Som barn gik han i special-
klasse på en specialskole, og 

havde svært ved at sidde stille 
og at læse. Senere tog han på 

aftenskole for at blive bedre til 
dansk og engelsk. Han vidste 

nemlig, at han ville læse videre 
til kok – det havde altid været 

en drengedrøm.

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT
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som du skal bruge, at du læser overskrifterne/
konklusionen i den tekst, som er din lektie, at du 
samler dit beskidte service, eller at du samler 
vasketøj sammen i huset. Når du på den måde ”får 
opgaven i hænderne” vil du ofte (uden at opdage 
det) komme over det første svære punkt og have 
lettere ved at fortsætte med opgaven. 

2. Et minut reglen
Når du står over for en opgave, som du har lyst til 
at udsætte til senere, så brug ”et minut reglen”. 
Reglen hedder, at alt som kan gøres på under 
et minut, skal du gøre med det samme. Når du 
begynder at spørge dig selv, om denne opgave 
kan løses på et minut eller mindre, vil du blive 
bevidst om, at mange af de ting, som du udsætter, 
faktisk tager meget kort tid. Alene det vil gøre det 
nemmere for dig at komme i gang. 

3. What’s in it for me?
Opgaver, som ikke umiddelbart giver mening, eller 
har værdi for dig selv, kan være svære at komme 
i gang med. Nogle gange kan det hjælpe at være 
nysgerrig og formulere sin egen motivation for 
at løse opgaven.

Man har svært ved at komme i gang med opgaver, 
selvom man gerne vil, så det handler ikke kun 
om motivation. Især opgaver, som er kedelige, 
uoverskuelige, krævende eller komplicerede, er 
svære at komme i gang med. Men også opgaver, 
som virker meningsløse, har en deadline langt 
ude i fremtiden eller hvor det ikke gør nogen 
forskel, om opgaven bliver lavet eller ej, er svære 
at komme i gang med. 

Til gengæld kan opgaver, som man selv vælger, 
eller opgaver, som man interesserer sig for, være 
alt for nemme at komme i gang med. De opgaver 
kan nemt stjæle al tiden eller blive til oversprings-
handlinger.

Initieringsevnen fungerer simpelthen ikke opti-
malt, og derfor er man nogle gange nødt til at tæn-
ke anderledes om igangsætning. Her er 10 forslag 
til, hvordan du kan tænke og handle anderledes:

1. Snyd dig selv i gang
Fortæl dig selv, at du ikke er gået i gang med 
opgaven endnu. Du er bare i gang med forbe-
redelserne. Det kan fx være, du finder de ting, 

Tænk anderledes
om igangsætning

AF TINE HEDEGAARD 
PROGRAMLEDER
I ADHD-FORENINGEN
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Når man har ADHD eller ADD, har man ofte vanskelighe-
der med initiering. Det betyder, at man har svært ved at 
komme i gang med opgaverne – og at man har sværere 
ved det end mennesker, som ikke har ADHD og ADD.
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Spørg dig selv: 
• Hvad kunne jeg få ud af at løse denne 

opgave? 
• Hvad er min gevinst? 
• Hvilken god følelse, situation eller resul-

tat står jeg med, når opgaven er løst?

4. OHIO
OHIO står for Only Handle It Once, og 
handler om ikke at udsætte ting til senere, 
men at gøre det med det samme. Man skal 
”kun håndtere det én gang”. 

5. Giv det 5 minutter
Næste gang du står over for en opgave, som 
du har svært ved at komme i gang med, fordi 
den er tidskrævende og kedelig, så giv det 5 
minutter. Det vil sige, at du lover dig selv at 
arbejde på opgaven i mindst 5 minutter. Det 
kan være, at du støvsuger, lægger tøj sammen eller vasker op 
i 5 minutter. Når du først er i gang, vil du ofte have lettere ved 
at gøre opgaven færdig – og nogle gange tager det slet ikke så 
lang tid, som du tror.

6. Bryd det ned i mindre enheder
Komplicerede, uoverskuelige og tidskrævende opgaver er svære 
at komme i gang med, fordi man ikke ved, hvor man skal begynde, 
eller fordi man ikke synes, man har tid til at lave hele opgaven. 
Prøv derfor at bryde disse opgaver ned i mindre dele, i delop-
gaver. Så bliver opgaven overskuelig, det bliver nemt at se, hvor 
man skal begynde – og du kan gå i gang med en del af opgaven 
og nemt se, hvilke dele du kan lave en anden dag.

7. Planlæg og påmind
Planlægning og påmindelser kan også være en måde at komme 
i gang på. Læg dine opgaver ind i din kalender eller ugeplan 
og sørg for at sætte en alarm eller give dig selv en påmindelse 
om opgaven, når det er tid. En påmindelse kan også være en 
Post-It på spejlet, køleskabet eller hoveddøren, som fortæller 
dig om den opgave, som du skal have løst i dag.

8. Beløn dig selv
Belønninger eller forventningen om, at der sker noget godt eller 
sjovt, når opgaven er løst, kan gøre det nemmere at komme i 
gang med opgaven. Lov dig selv en belønning, når opgaven er 
løst. Eller planlæg dine opgaver, så du løser den mindre sjove 
opgave først og derefter den sjove.

9. Lidt er bedre end ingenting
Tænk ”lidt er bedre end ingenting”, når det er svært at komme 
i gang. Det kan være meget nemmere at komme i gang med 
lektierne, opvasken, havearbejdet, rengøringen eller træningen, 
når du ved, at du kun behøver at gøre en lille smule. Når du 
er i gang, vil du opdage, at du ofte kan fortsætte lidt længere.

10. Giv det energi 
Nogle opgaver er så uinteressante, at der er brug for at tilføre 
noget energi til opgaven, for at den kan blive løst. En opgave kan 
fx få mere energi ved at du løser den sammen med en anden 
person, ved at du hører musik imens, eller ved at du gør opgaven 
til en konkurrence med dig selv eller en anden.  ◆

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT
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➾

”En ADHD-venlig Karateklub””En ADHD-venlig Karateklub”
” Alle skal have et kursus med ADHD-foreningen” (Silkeborg Karate Skole)

ADHD-foreningen har i samarbejde med Dansk Karateforbund afviklet et projekt med det formål 
at forebygge inaktivitet, social isolation og udsathed hos børn og unge med ADHD/ADD og lignen-
de problematikker gennem en styrkelse af indsatsen over for disse børn og unge i karateklubber.

AF PERNILLE SANBERG LJUNGDALH 
PROJEKTLEDER PÅ UNGEOMRÅDET I ADHD-FORENINGEN

Målet var, at børn og unge med ADHD/ADD og lig-
nende udfordringer skulle lære at være fysisk 
aktive og deltage i det sociale fællesskab i en 

karateklub på lige fod med andre børn og unge.   

Projektet havde fire karateklubber fordelt over det meste af 
landet. Deltagerne var Silkeborg Karate Skole, Kaizen Karate 
Do i Kolding, Halsnæs Karate Do og Holbæk Karate Klub. Alle 
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klubber arbejder målrettet på at inkludere børn med særlige 
udfordringer på deres hold og ikke mindst deres fællesskab. 

Hele 44 frivillige trænere deltog i et uddannelsesforløb, som 
havde til formål at udbrede viden om ADHD og ADD, samt klæde 
trænerne på til at lave endnu bedre undervisning til børn og 
unge i målgruppen, med fokus på konflikthåndtering. 

Selvom Covid-19 pandemien gav udfordringer med at afvikle 
træning og rekruttere nye børn og unge til holdene, viser eva-
lueringen af projektet, at deltagerne har været begejstrede for 
samarbejdet. 

Alle klubber vurderede, at trænergruppen var blevet 
positivt styrket:  

Citater
”Vi taler mere om udfordringerne sammen” 
(Kaizen Karate Do)

”Vi er blevet mere proaktive og følger op individuelt” 
(Silkeborg Karate Skole). 
 
Klubberne vurderer, at de har fået større indsigt i de 
udfordringer, man kan have som barn eller ung med ADHD/
ADD eller lignende udfordringer, og at de metoder, som 
de blev undervist i, er blevet en del af den måde, man 
træner på i de enkelte klubber.  

”Det har været meget givende at få et bedre indblik i 
hvad ADHD/ADD-diagnoserne indeholder, så̊ man som 
instruktør har en bedre forståelse for børnenes behov” 
(Holbæk Karate Klub).

Kurset gav også mulighed for at udfordre italesættelsen 
af, at ADHD/ADD ikke er en diagnose, som altid tages 
alvorligt i samfundsdebatten. 

”Det er næsten rystende for mig, hvor invaliderende det 
kan være for den enkelte, og jeg mener, at ordet og diag-
nosen er misbrugt, og det har ødelagt min viden... nu er 
her rettet op” (Halsnæs Karate Do).

Alle klubber mente enstemmigt, at flere klubber burde få 
kompetenceundervisning med særligt fokus på målgrup-
pen, således at flere børn og unge vil trives i et fritidstilbud 
”..og alle andre slags klubber, det er så vigtigt”
(Kaizen Karate Do).

Klubberne kan snart hænge et diplom op i deres Dojo 
med titlen ”En ADHD-Venlig Karate Klub”.  ◆

ADHD-foreningen takker alle deltagere i projektet for det gode 
samarbejde, og håber fremadrettet at kunne afvikle flere af 
disse til gavn for alle børn og unge med ADHD/ADD og lignende 
udfordringer. Projektet var støttet af Sundhedsstyrelsen.
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Det gode sagsforløb i kommunen
For at få et godt sagsforløb i kommunen er det hjælpsomt, at du 
kender kommunens regler. På den måde kan du bidrage bedst 
muligt til behandling af din sag. Samtidig er det betryggende 
at kende til kommunens lovgrundlag for sagsbehandlingen.

Danske Handicaporganisationer har udarbejdet en pjece, som 
hedder “Kend spillereglerne”, og den giver svar på alle de spørgs-
mål, som man kan have, når man har en sag under behandling.
Du kan finde pjecen ”Kend spillereglerne” på www.handicap.dk

Ansøgning om ydelse til kommunen
Når kommunen modtager din ansøgning om en ydelse, er den 
forpligtiget til at råde og vejlede dig om regler, ydelser og tilbud.
Du kan ansøge både mundtligt og skriftligt, men det er dog at 
anbefale, at du gør det skriftligt. Samtidig kan du bede om en 
bekræftelse på, at sagsbehandleren har modtaget din ansøgning.
Kommunen har ansvaret for at indhente alle nødvendige oplys-
ninger, for at din sag kan blive belyst og afgjort på det rette 
grundlag. Du har ret til at se din sagsakter, inden der træffes 
en afgørelse; det kaldes aktindsigt.

Du kan læse mere om aktindsigt i ”Kend spillereglerne” på
www.handicap.dk

Kommunens tidsfrister
Du har ret til at få at vide, hvor lang sagsbehandlingstiden vil 
være. Der er ingen generelle regler for, hvor hurtigt en sag skal 
behandles. Det er helt op til den enkelte kommune.

Såfremt kommunen ikke kan overholde en oplyst tidsfrist, skal 
de kontakte dig og oplyse en ny dato. En af årsagerne til forsin-
kelse kan være, at kommunen ikke har modtaget de ønskede 
oplysninger, f.eks. lægeerklæringer.

Kommunens afgørelse
Når kommunen har truffet sin afgørelse, kan de give dig besked 
mundtligt via telefon eller på et aftalt møde – eller du kan få 
det skriftligt via mail eller brev.

Uanset hvilke bevillinger, der er tale om, vil der være behov for 
at få oplyst, hvor ofte der skal være opfølgning på bevillingen. 
Hvis det ikke står i afgørelsen, skal du bede om at få det oplyst.
Hvis du får afgørelsen mundtligt, skal du bede om at få kommu-
nens afgørelse skriftligt med en faglig begrundelse indeholdende:
• De oplysninger, der er lagt vægt på.
• De juridiske regler, der er anvendt ved afgørelsen.
Dette skal bruges, hvis du ikke er enig i kommunens beslutning, 
og du ønsker at anke afgørelsen.

Ankevejledning
Når du får afgørelsen på skrift, skal kommunen også vedlægge 
en ankevejledning, der oplyser regler og tidsfrister for at anke. 
Er den ikke vedlagt, kan du bede kommunen om at eftersende 
den til dig.

Læs mere om, hvordan du anker en afgørelse på adhd.dk under 
menupunktet ”social indsats/ankemuligheder”.

Du er også altid velkommen til at kontakte ADHD-foreningens 
socialrådgiver for yderligere vejledning. 
Tlf. 53 72 99 08 – ef@adhd.dk   ◆

Mødet med
kommunen

Tidsfrister
Møder

Ydelse
r

Vejledning

Anke
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Nye regler om overgangen
fra barn til voksen
- for børn og unge med ADHD og ADD

Den 1. januar 2021 trådte der nye regler i kraft, 
der skal understøtte overgangen til voksenlivet 
for børn og unge med handicap. Reglerne er gæl-
dende for de unge, der fylder 16 år efter lovens 
ikrafttræden. 

Det drejer sig om børn og unge samt deres for-
ældre, der får støtte som f.eks. merudgifter, tabt 
arbejdsfortjeneste eller støtte efter servicelovens 
§ 52 på baggrund af funktionsnedsættelse. 

Det betyder, at kommunen nu skal forberede 
overgangen, når barnet fylder 16 år. Både den unge 
og forældrene skal inddrages i planlægningen, 
og forberedelsen skal berøre følgende områder:
1) Behov for hjælp og støtte som følge af funk-

tionsnedsættelsen eller lidelsen
2) Uddannelse
3) Beskæftigelse og forsørgelsesgrundlag
4) Boligforhold
5) Sociale forhold
6) Øvrige relevante forhold

Forberedelsen skal ske i samarbejde med de 
relevante forvaltninger, og kommunen skal sørge 
for, at de planlagte foranstaltninger kan træde i 
kraft umiddelbart efter at den unge er fyldt 18 år.

Det er meget positivt, at den unge inddrages i sin 
egen sag. Typisk har der i børnehandicapsager 
været begrænset inddragelse af barnet eller den 

unge selv. Samtidig er det vigtigt at understrege 
behovet for forældreinddragelse. 

Mange unge med kognitive funktionsnedsættelser 
har svært ved at sætte ord på problematikkerne 
og på, hvad funktionsnedsættelsen betyder for 
hverdagen.  

ADHD er en forstyrrelse i de eksekutive funktioner, 
som indebærer evnen til planlægning, kontrol af 
adfærd og handlinger, dømmekraft, fleksibilitet i 
tankegang, og løbende at justere sin egen adfærd.

Kognitive vanskeligheder kan for eksempel være
• Konkret tænkning – svært ved abstraktion.
• Manglende forestillingsevne.
• Manglende kognitiv fleksibilitet/omstillingsevne.

Det siger sig selv, at hvis man har svært ved at 
forestille sig og planlægge ”dagen i dag”, så er 
det endnu sværere at forestille sig to-tre år frem.
Overgangsplanlægningen vil være en balancegang 
mellem forældreinddragelse, inddragelse af den 
unge og de instanser, man forestiller sig kan være 
relevante i sagen ud fra de seks fokuspunkter i 
lovgivningen.

Men vigtigt er det, at den unge har ejerskab af sin 
sag og føler sig hørt og forstået, men også støttet 
til at blive inddraget i sin sag med forståelse for 
den unges kognitive funktionsnedsættelse.   ◆

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

Overgangen fra barn til voksen, når 
man har funktionsnedsættelser, har 
generelt været svær. Når man går fra 
børnelovgivning til voksenlovgivning, 
ændres både regler og lovgivning. 
Man får flere socialrådgivere i kom-
munen (f.eks. en jobcenterrådgiver 
og en rådgiver i voksenhandicapaf-
delingen), og den unge skal nu selv 
rejse sin ansøgning om det, han/hun 
har brug for. De mange indgange til 
kommunen gør det svært at navigere.
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Vente, vent og vente

hele foregik online uden kamera, og alligevel var 
det en stærk fornemmelse at deltage og mærke 
interessen for ADHD - og for at gøre noget. At 
mærke, at de finder problematikken alvorlig og 
uordentlig. Dette blev yderligere bekræftet, da vi 
ca. 24 timer efter “vores 15 minutter” fik oplyst, at 
vores foretræde havde medvirket til, at følgende 
spørgsmål er stillet til Sundhedsminister Magnus 
Heunicke:

• Vil ministeren kommentere Rockwool Fondens 
rapport, hvoraf det fremgår, at personer med 
ADHD har mindre beskæftigelsesgrad, lavere 
uddannelsesniveau og i højere grad fremgår i 
kriminalitetsstatistikkerne end deres jævnald-
rende samt redegøre for ministerens holdning 
til denne statistik?

• Kan ministeren redegøre for behandlingen af 
patienter med ADHD, herunder ventetider til 
behandling hos privatpraktiserende psykiatere?

• Kan ministeren oplyse, om ministeren har over-
vejet at lade ADHD omfattes af udrednings- og 
behandlingsgarantien hos privatpraktiserende 
psykiatere, som ADHD-foreningen har foreslået?

Kære Sundhedsminister Magnus Heunicke
Jeg vil glæde mig til at se dine besvarelser og hjæl-
per gerne til med at besvare dem, hvis behovet 
opstår. Ministeren kan blot skrive på cl@adhd.dk 
eller kontakte mig direkte på 28 19 19 18. Svarer 
jeg ikke, så smider du mig bare en tekst, og jeg 
skal fluks vende tilbage. Vi, i ADHD-foreningen, 
kan være behjælpelige med at give dig relevante 
rapporter, forskningsartikler, cases og forløbs-
beskrivelser, og vi har et hav af gode idéer til, 
hvordan det kan gøres anderledes, så systemet og 
processerne tager ADHD alvorligt, handler hurtigt 
og ikke lader nogen vente.

Konsekvenserne er for store og smertefulde. 

“At vente” bruges ifølge den Danske Ordbog for 
at udtrykke en forventning om, at noget bestemt 
vil ske eller komme. Og det er lige sådan, jeg har 
det. Jeg forventer hurtigere udredning og kortere 
ventetid.  ◆

Det skabte en lavine af henvendelser og et stort 
fokus fra blandt andet TV-avisen og dr.dk. Vi har 
henvendt os en del gange til ministeriet om pro-
blematikken hen over de seneste par år, så det 
var godt at se, at denne gang fik det stor og nød-
vendig opmærksomhed fra Sundhedsudvalget, 
som ville behandle det ved et såkaldt foretræde.

Jeg har netop været til samme foretræde ved 
Sundhedsudvalget, og sender en taknemmelig 
hilsen til udvalget for at tage vores fremlagte 
problemstilling alvorlig og faktisk forsøge at gøre 
noget ved det. Det her er alvorligt, og konsekven-
serne er ubærlige.

For se lige her (og beklager at jeg ødelægger jeres 
humør, men det er jo sandheden og en mulig 
konsekvens ved at lade stå til):

• Kun 37 % af elever med ADHD bestod 9. klasses 
afgangseksamen i 2017/2018

• Mennesker med ADHD får i gennemsnit 2-3 års 
kortere uddannelse

• 67 % af de unge/voksne med ADHD er uden 
beskæftigelse

• Mennesker med ADHD har sværere ved at holde 
fast i et job og oplever oftere end andre at blive 
fyret

• Mennesker med ADHD tjener i gennemsnit 
114.000 kr. mindre om året, har 4.000 kr. mindre 
netto til sig selv om måneden, og bruger 5 gange 
så meget på medicin som sammenlignelige 
grupper

• 47 % af de unge/voksne med ADHD er straffet 
for en kriminel handling, og 3/4 af de dømte 
har begået alvorlige forbrydelser som fx tyveri 
og vold

• Cirka 30 % af de unge/voksne med ADHD har 
modtaget kontanthjælp i 1½ år eller mere, i 
perioden 2014-2016.

Et foretræde
Et foretræde varer 15 minutter, og her skulle vi 
definere problemstillingen, udlægge potentielle 
konsekvenser ved at “lade stå til” og dernæst 
bidrage med konkrete løsninger. Og ja, så skal der 
efterlades tid til spørgsmål for udvalgets deltagere 
(og de er jo så kun 29 i netop dette udvalg). Det 

CAMILLA LOUISE
LYDIKSEN, DIREKTØR

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

I november 2020 offentliggjorde vi et par slemme sager om udredning og 
behandling, eller vel egentligt mangel på samme. I hvert fald udredning og 
behandling med ufattelige lange ventetider og alt for store konsekvenser 
for den enkelte.
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Er kostrådene virkelig så vigtige?
Kostrådene er til alle, uanset alder, vægt, køn eller diagnose, og 
de skal ses som en hjælp frem for en begrænsende ramme eller 
et nyt krav i en stresset hverdag. Kostrådene er udarbejdet for 
at gøre de ret tunge informationer om fordeling af kulhydrat, 
protein, fedtstof samt vitaminer og mineraler, til mad på en 
tallerken. 

I stedet for dagligt at anbefale en begrænsning på mættet fedt 
samt 800 mg kalk, så bliver det til kostrådet ”Vælg planteolier og 
magre mejeriprodukter”. Dette kostråd handler helt enkelt om at 
vælge olier frem for smør samt at drikke ¼ liter mejeriprodukt 
pr. dag og spise en skive ost (20 g) dagligt. 

Kostrådene er derfor din tjekliste til at få de anbefalede nærings-
stoffer, kroppen har brug for på daglig basis, samtidig med en 
anbefalet mængde for at sikre en god portionsstørrelse. 

Er kostråd anderledes ved ADHD/ADD?
Som skrevet i tidligere numre af dette magasin, er der ikke særlige 
kostråd ved ADHD/ADD. Dog kan fede fisk med deres indhold af 
umættede fedtsyrer (herunder omega-3 fedtsyrer) og D-vitamin 
være gode, da enkelte studier har fundet lille positiv effekt på 
kognitiv evne hos mennesker med ADHD ved indtag af omega-3 
fedtsyrer. Desuden er D-vitamin anbefalet som tilskud på 5-10 
mikrogram til alle danskere i vinterhalvåret (oktober til april). 

Nye kostråd kan for nogle virke fjerne eller uoverskuelige, men 
én af de ting mange med ADHD og ADD profiterer af, er syste-
mer og tydelige rammer. I vores hjem oplever vi derfor kostråd 

som en god rettesnor, når diskussioner om præferencer eller 
livretter opstår. Kostrådene er nemlig meget konkrete, når det 
kommer til mængde og hyppighed af fødevarer som frugt og 
grønt, mejeriprodukter, søde sager, kød, fisk osv. 

Hvis det stod til vores teenager med ADHD, så var det pizza, 
burger og pasta med kødsauce, der bare kørte i ring på uge-
menuen. Vi har derfor brugt anbefalingerne om flere bælgfrugter 
(kikærter, bønner, linser) og mere fisk til at forny pastaretten 
med linser i kødsaucen, en paneret fiskebøf i burgeren eller en 
pizza med mozzarella og tomatsauce samt en kikærtesalat til. 
Så vi holder fast i kendte elementer – pastaen, pizzaen eller en 
god burgerbolle og justerer på fyld eller tilbehør. 

Hvordan kommer man i gang med de nye kostråd?
Hvis du har mod på at se nærmere på de nye kostråd og anvende 
dem i din hverdag, så finder du dem på altomkost.dk. Det er 
Fødevarestyrelsens side til os forbrugere med information om 
krop og kost. Her finder du plancher, hvor kostrådene er illustre-
rede, og videoer og andre materialer til at lade dig inspirere og 
samtidig finde din egen vej med de nye kostråd. Der er nemlig 
både plads til at være vegetar, veganer, allergiker eller måske 
bare kræsen og samtidig få en varieret, klimavenlig og sund kost. 

Det sværeste kostråd vil for mange af os sikkert være at skære 
ned på kød, men sæt gerne små delmål i stedet for at tænke, 
at det hele skal være perfekt fra starten. 

I vores familie har det været at tilsætte mere grønt til klassiske 
retter, så vi anvendte mindre kød end normalt. Det kan være 
mere løg, tomat, gulerod eller svampe i kødsaucen eller hak-
kebøfferne. Vi har også haft en fast rugbrødsdag, så vi har spist 
fiskepålæg eller grøntsags-madder med pålæg som kartofler og 
mayonnaise, avocado eller tomat og mozzarella. Supper eller 
risotto har også været nemme løsninger på kødfrie dage, som 
det er lykkedes os at indføre minimum en gang ugentlig. 

Held og lykke med de nye kostråd – jeg håber de finder vej ind 
i dit køkken på den bedst mulige måde.  ◆

Nye kostråd 2021Nye kostråd 2021
AF STINE JUNGE ALBRECHTSEN
KLINISK DIÆTIST

Nye kostråd kan for nogle virke fjerne eller uoverskuelige, 
men én af de ting, som mange med ADHD/ADD profiterer af, 
er systemer og tydelige rammer.

Kostrådene er din tjekliste til at få de anbefalede nærings-
stoffer, kroppen har brug for.

I januar 2021 har vi i Danmark fået 

nye, officielle kostråd fra Fødeva-

restyrelsen. Fokus denne gang er, 

ud over at præsentere sund mad i 

rette mængder for befolkningen, at 

maden er klimavenlig. Det kan virke 

som en stor mundfuld, men grund-

læggende er budskabet det samme, 

som det har været i mange år – spis 

varieret, spar på salt og sukker og 

med stort fokus på grønt og fisk 

frem for kød fra firbenede dyr. 
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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
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Kærlighed i Kaos er udviklet af ADHD-foreningen, og det 
er det første danske forældretræningsprogram med en 
dokumenteret effekt, målrettet forældre til børn i alderen 
3-9 år med ADHD eller lignende vanskeligheder.

Det har ændret og vil fortsat ændre vores liv

Effektmåling gennemført af VIVE viste, at Kærlighed i 
Kaos resulterer i en markant, positiv forskel, da deltagerne 
oplever, at de har fået flere kompetencer som forældre. De 
bliver blandt andet bedre til at forstå og støtte deres barn.

Familierne fik desuden en lettere hverdag, mere overskud 
og højere livsglæde. Og forældrene er gået fra kurset med 
en overbevisning om, at de nu kan tackle de udfordringer, 
de står overfor.

Kærlighed i Kaos hjælper forældrene og det hjælper der-
med også deres børn. Og se, det er uvurderligt.

Kærlighed i Kaos
Top evalueret
Afholdt for mere end 599 forældre
28 steder i Danmark 

Fra en tidligere deltager: 
Tak for et super forløb. Det har 
ændret og vil fortsat ændre vores liv.

Kærlighed i Kaos i flere byer

Fra september 2021 får I også mulighed for at deltage på 
Kærlighed i Kaos, når vi starter hold op i:

●   København
●   Slagelse

Husk, at det er en mulighed at søge jeres kommune om 
støtte til deltagelse. I finder anbefalinger og skabeloner 
hertil under kursusbeskrivelserne for de enkelte byer.

I kan læse mere om det hele under kursusbeskrivelserne 
på adhd.dk. Har I brug for yderligere information, er I 
mere end velkomne til at kontakte ADHD-foreningen, 
tlf. 7021 5055, info@adhd.dk.

Første danske forældretræningsprogram med dokumenteret effekt

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. 

Læs mere og tilmed dig på adhd.dk
under menupunktet kurser. 29.-30. 

maj
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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 9. september 2021, 16.30-19.30
Rigtig mange bliver diagnosticeret som unge voksne, og derfor stil-
ler 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 14. oktober 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 4. november 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. 

Voksne – hele pakken
Vi har 4 moduler, som byder på viden om og værktøjer til vok-
senlivet med ADHD/ADD. 
Tilmelder du dig alle fire, får du dem til en særlig pris.  

MODUL 1 
Bag om bogstaverne
Du deltager nemt hjemmefra, online via Teams,
tirsdag 7. september 2021, 16.00-19.00
Der er mange, der i voksenlivet bliver diagnosticeret med ADHD/ADD. 
Viden om ADHD/ADD, og hvordan diagnosen påvirker dig i din hverdag, 
kan resultere i, at det bliver dig, og ikke diagnosen, der styrer dit liv. 
725 kr. inkl. materialer. Læs mere og tilmeld dig på adhd.dk under 
menupunktet kurser.

MODUL 2 
Hverdagsstruktur
Du deltager nemt hjemmefra, online via Teams,
tirsdag 5. oktober 2021, 16.00-19.00
Vi hører rigtig, rigtig tit, at hverdagen er endt med at blive uorgani-
seret og ustruktureret, og at man konstant hamrer sig selv i hovedet 
med det – og bliver man ved med at hamre, så ender man med at 
slå sig selv ud. Vi går i dybden med systemer og strategier for dig, 
der har ADHD/ADD. 
725 kr. inkl. materialer. Læs mere og tilmeld dig på adhd.dk under 
menupunktet kurser

MODUL 3 
ADHD/ADD og arbejdslivet
Du deltager nemt hjemmefra, online via Teams,
tirsdag 2. november 2021, 16.00-19.00
Mennesker med ADHD/ADD havner desværre alt for ofte i uheldige 
statistikker, når det drejer sig om at få og fastholde arbejde. Derfor 
stiller vi skarpt på, hvad diagnosen gør i forhold til fokus, planlæg-
ning og samarbejde. 
725 kr. inkl. materialer. Læs mere og tilmeld dig på adhd.dk under 
menupunktet kurser

MODUL 4 
ADHD/ADD og parforhold
Du deltager nemt hjemmefra, online via Teams,
tirsdag 30. november 2021, 16.00-19.00
ADHD/ADD kan sætte sine spor i parforholdet og familielivet. Hvordan 
kan I blive bedre til at takle misforståelser og konflikter? Og hvordan 
passer og plejer I jeres parforhold? Det er fokus i tre gode timer. Og 
det hele er for dig, der har ADHD/ADD ligesom din partner selvfølgelig 
også kan rigtig god gavn af at være med. 
725 kr. inkl. materialer. Læs mere og tilmeld dig på adhd.dk under 
menupunktet kurser

Særlig pris
Køber du alle fire moduler, får du hele pakken til særlig pris 
på 2100 kr.
Køb alle fire moduler på adhd.dk under menupunktet kurser. 

Splinternye online tilbud til unge og voksne 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

Se
ne

st
 re

di
ge

re
t a

pr
il 

20
21

Familieliv med ADHD  Familier med 9-15-årige børn 12.-13. juni 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. 15.-16. maj Fyn 6.750,- pr. person
med ADHD (Grundforløb)  Andre voksne familie- og  Overnatning
  medlemmer er også 28.-29. august   kan tilkøbes
  velkomne   Særpris: se adhd.dk

Færre konflikter i  Familier med ADHD 6. november 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 18. september Sjælland 1.690,- pr. person
og rundt omkring  egen eller familiens ADD

07
-2

1
08

-2
1

04
-2

1
03

-2
1

02
-2

1

ADHD-foreningen | Pakhusgården 50 | 5000 Odense C | Tlf. 70 21 50 55 | e: info@adhd.dk | CVR: 12771975 | adhd.dk

Kurser 2021

I maj 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.

Til jer, der har deltaget på kurset ”Konflikthåndtering, grundforløb”. 
Kurset er for familier med ADHD (børn fra 7 år og opefter)

På denne opfølgningsdag inviterer vi børnene med. Og I finder ud af,
hvordan viden og værktøjer kan bringes i spil i samarbejdet mellem
forældre og børn. Dagen tilrettelægges med en række aktiviteter
og praktiske øvelser for både børn og voksne. 

Konflikthåndtering, opfølgning for hele familien 
Lørdag den 6. november 2021, kl. 9.00-16.00, Odense 
Tilmelding: adhd.dk under menupunktet kurser. 

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

28.-29. 
august

15.-16. 
maj

6.
november

Få færre konflikter i familien

Konflikthåndtering opfølgning
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Tilbage til en bedre hverdag
 – Online forældregrupper
ADHD-foreningen har i samarbejde med Lands-
organisationerne for sociale tilbud (LOS) 
oprettet en indsats til at forebygge og afbø-
de, at covid-19 krisen kommer til at forværre 
hverdagen hos unge mellem 14 og 21 år og 
deres forældre. Vi ønsker ikke at se, de 
allerede alt for høje tal for ensomhed og 
manglende trivsel, blive højere i kølvan-
det på epidemien. 

Forældregrupper 
Vi opretter derfor 6 online forældregrupper, hvor 
vi vil skabe et meningsfyldt fællesskab med rig 
mulighed for at erfaringsudveksle med andre for-
ældre til børn med ADHD/ADD. 

Derudover vil ADHD-foreningen bringe viden og red-
skaber i spil til at hjælpe forældre med at støtte deres 
unge i den nuværende hverdag, og motivere og gøre 
klar til en normal hverdag igen. 

Landsorganisationen for sociale tilbud (LOS) er 
partner i projektet og udtaler: "Det er et meget rele-
vant projekt, hvis formål vi absolut må støtte op om". 

LOS vil aktivt deltage i udbredelsen af viden om 
projektet og LOS' medlemsorganisationer vil opsøge 
forældre, der hvor de kan se, at der er behov for 
ekstra støtte, mestring, netværk og rådgivning. For-
uden online forældregrupper er en del af projektet 
ligeledes 4 online seancer for pædagoger fra 
opholdssteder, da LOS’ medlemmer finder det 
relevant og har understreget behovet for at yde 
en indsats på området.

Projektet er finansieret af DH’s pulje mod ensom-
hed 2021.  ◆

Hold øje med ADHD-foreningens hjemmeside adhd.dk, 
hvor det vil blive annonceret, når det er muligt at til-
melde sig en online forældregruppe. Her kan du også 
læse mere om projektet ”Tilbage til en bedre hverdag”
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Børn er forskellige 
Børn med ADHD er lige så forskellige som andre børn. De har 
personlighed, de har baggrund, de har talenter, de har intelligens, 
de har forskellige grader af ADHD. Nogle har alle kernesympto-
mer, nogle har færre, nogle har stærke symptomer, andre mildere.

Man skelner mellem 3 typer af ADHD
• ADHD med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet 
• ADHD med overvejende eller udelukkende forstyrrelse af 

opmærksomheden (ADD) 
 (ADD er således en betegnelse for en bestemt type ADHD)
• ADHD, kombineret type, dvs. med forstyrrelser af opmærk-

somhed, hyperaktivitet og impulsivitet

ADHD har forskellige udtryk
ADHD har forskellige udtryk hos forskellige børn. Har du mødt 
ét barn med ADHD, så har du mødt ét barn med ADHD.

Børn er først og fremmest børn af den verden, de vokser op i, 
børn af deres forældre, af den familie de vokser op i, af den tid 

de lever i osv. Og så er der nogle børn, der har ADHD. Derfor er 
det vigtigt, at vi voksne omkring børn med ADHD, møder barnet 
før diagnosen.

Børn bliver det, vi siger, de er, og det er derfor vigtigt, at være 
opmærksom på, hvordan vi taler om børnene. ADHD er noget 
man har, ikke noget man er. Det er utrolig vigtigt at være opmærk-
som på, også når vi taler om børnene. 

I mit arbejde møder jeg ofte begrebet ”ADHD børn” men som 
jeg ser det, er der ikke noget der hedder dette, fordi ADHD ikke 
får børn. Der er børn, der har ADHD. Det farlige ved at tale om 
børnene på denne måde, er, at vi voksne kommer til at fokusere 
på ADHD, før vi møder barnet, og det kan betyde, at vi ikke får 
mødt det enkelte barn lige der, hvor barnet er. 

Et andet begreb, jeg støder på, er ”ADHD’ere”. Det lyder som 
om, der er tale om en særlig kategori eller slags, og så har man 
pludselig fjernet barnet!

Vi voksne skal være detektiver 
Børn med ADHD er lige så forskellige som alle andre børn. De skal 

Børn er forskellige
– også børn med ADHD

ADHD findes ikke i sig selv. Der findes mennesker, der har ADHD, og selv om der kan være mange 
fælles træk, så er der lige så meget, der er forskelligt. Hvordan ADHD kommer til udtryk påvirkes 
af mange forskellige faktorer, både i den enkelte og i omgivelserne.
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KOGNITIONSKONSULENT, MASTER I SPECIALPÆDAGOGIK OG 
ADVANCED TRAINEE I SAMARBEJDSBASERET
PROBLEMLØSNING. LÆS MERE PÅ JENNYBOHR.DK

Mød barnet før diagnosen



derfor forstås og mødes forskelligt, og når der er brug for hjælp 
til børnene og deres familier, må denne også tilpasses barnet. 
Og de værktøjer, der skal anvendes, kan være vidt forskellige. 
Børn er forskellige, og derfor er der ikke en bestemt form, der 
vil passe alle. Det handler om, at vi voksne skal være detektiver. 
Diagnose giver måske retning, men hvis vi skal vi gøre en forskel, 
skal vi være fleksible og tilpasse måder, metoder og materialer, 
der passer til det enkelte barn og de enkelte situationer. 

Der er nogle indsatser, der hjælper en bred vifte af børn med og 
uden kognitive forstyrrelser som ADHD, omverdensstrukturering 
og visualisering, altså høj grad af struktur og tydelighed.

Men ud over disse grundlæggende og basale tiltag i vores måder 
at indrette os og kommunikere på, der som nævnt hjælper 
en bred vifte af børn, så kan der være forskellige måder eller 
metoder, der målrettes det enkelte barn. 

Jeg vil eksemplificere gennem nogle erfaringer fra mit arbejde. 
Af hensyn til anonymisering, er navne og steder opdigtede, og 
billeder er anonymiserede. 

To drenge, samme forskellige udtryk,
men delvist samme resultat
Børn med ADHD har også forskellige måder at håndtere deres 
vanskeligheder på, og de har forskellige udtryk, når de prøver 
at fortælle os, at noget er svært, eller de er trætte, kede af det 
eller forvirrede.

Nogen reagerer ud med større eller mindre kraftfuldhed, mens 
andre trækker sig og holder det inde. Udtrykkene er forskellige, 
men budskabet kan måske være det samme, og resultatet kan 
også være næsten det samme.  Når vi taler om uhensigtsmæssig 
adfærd, så tænker de fleste af os, at barnet er udadreagerende. 
Men i bund og grund vil jeg definere uhensigtsmæssig adfærd 
som en adfærd, der kommer i vejen for barnet selv og/eller 
barnets samspil med omgivelserne.

Jeg havde et kursushold, hvor der var to forældrepar, hvis meget 
forskellige sønner, Johan og Peter, begge havde vanskeligheder 
i skolen. 

Johan 
Johan, som var en stor dreng på 14 år, fik ikke den hjælp i skolen, 
som han havde brug for, fordi han ikke formåede at give udtryk 
for, at han havde brug for hjælp. Han trak sig bare og sad og 
lavede ingenting. Derfor overså lærerne ham, og han fik ikke 
lært det, som han skulle. 

Peter
Mens Peter, der var en lille dreng på 7 år, blev meget frustreret, 
når han ikke forstod, hvad han skulle, eller ikke kunne finde 
ud af det. Han blev ikke overset, men derimod misforstået og 
sendt ud af klassen. Resultatet det samme — Peter fik heller 
ikke lært det, han skulle. 

Den væsentlige forskel var:
……. at lærerne omkring Johan kunne lide ham og havde lyst til 
at hjælpe ham
……. mens lærerne omkring Peter var godt trætte af ham og 
egentlig var glade, når han ikke var der.

Vejen til at hjælpe drengene gik gennem at hjælpe deres lærere 
til en øget forståelse for, hvad der var svært for dem hver især. 
Dette gjorde Johan mere aktiv og deltagende, og Peter mindre 
voldsom og mere deltagende. Hvilket betød, at de fik lært mere, 
og ikke længere var så marginaliserede i deres klasser.

Viggo løser morgenerne gennem
samarbejdsbaseret problemløsning
Viggo, en dreng på 10 år med flere diagnoser, deriblandt ADHD, 
mødte op på mit kontor med sin far. 

Viggo og hans far havde rigtig mange konflikter om morgenen, 
hvor faderen var alene med Viggo og hans lillebror. Tiden, fra 
faderen vækkede Viggo og til han satte begge børn af ved deres 
skole, var én lang konflikt med råben og skrigen, smækken med 
døre og kasten med ting. 

Faderen havde, inden vores møde, fortalt mig, hvordan han 
oplevede morgenerne og ikke mindst, hans oplevelse af, at 
Viggo var ufleksibel og havde et voldsomt temperament. Som 
så mange andre voksne, havde faderen ikke nogen tanker om, 
eller indsigt i, sin egen rolle i disse kaotiske morgener, men så 
det mest som noget iboende Viggo. 

På kontoret sendte vi faderen ud, og jeg gennemførte stille og 
roligt en Plan B-samtale1 med Viggo. Jeg spørger ind til morge-
nerne, og gennem samtalen udtrykker Viggo sin frustration, og 
hvordan han oplever disse morgener. 

”Du aner ikke, hvor meget min far han stresser mig om mor-
genen!”
 ”Kom nu, gør nu, hold op med dit eller dat, du skal det ene og 
det andet, og jeg kan slet ikke klare det!”. 

Viggos anliggende er altså, at han bliver utroligt stresset om 
morgenen. Vi gennemgår Plan B-samtalen, jeg opstiller problemet 
med faderens anliggende, som er de mange opslidende konflik-
ter, og da jeg spørger Viggo, om han kan løse det problem, at 
han bliver frygtelig stresset, og at der opstår mange konflikter, 
så responderer Viggo, at ”far skal ikke hjælpe mig eller tale til 
mig, han skal bare stille timeren og lade mig klare tingene selv".
 
Da faderen bliver præsenteret for Viggos løsning, ser han lidt 
skeptisk ud, men han viser dog sin søn den tillid, at de skal prøve 
Viggos løsning. Dog sætter faderen den bagkant, at Viggo skal 
være klar kl. 7.45, hvor de skal køre, hvis ikke både lillebror og 
Viggo skal komme for sent i skole. 

Efter et par uger 
Efter et par uger vender faderen tilbage og fortæller, at det faktisk 
har løst problemet. Der er, ifølge faderen, ingen eller meget få 
konflikter, og de opstår med hans egne ord, når han kommer til at 
blande sig, eller skynde på Viggo. De fleste morgener er således 
konfliktløse, og Viggo har været klar 7.45. Jeg ved ad omveje, at 
det stadig fungerede inden skolen blev lukket ned pga. covid-19.
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1 Plan B-samtalen, er udviklet af dr. Ross Greene. I kan læse mere 
om den i min bog ”Samarbejdsbaseret problemløsning”, eller læse 
den korte ”hurtigguide til plan B-samtalen, jeg har skrevet i ADHD-
Magasinet, november 2020. læs her: adhd.dk/livet-med-adhd under 
menupunktet ”Børneliv med ADHD”. ➾
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Anders træner neuro-biofeedback
og får mere styr på sine reaktioner
Anders er en kvik lille dreng på 7 år, der desværre har nogle sær-
lige udfordringer i skolen. Han går i første klasse i en almindelig 
folkeskole, og der har været problemer siden skolestart. Anders 
er impulsiv, let ved at blive frustreret og kan reagere kraftigt i 
situationer, hvor andre ikke forstår, at han føler grund til det. 

Anders virker umiddelbart meget stresset i skolesituationen, 
især ved skift, omstilling og i garderoben, hvor der er mange 
børn meget tæt på. Anders har meget svært ved at regulere 
sine følelser, især de negative, og det har givet mange kedelige 
situationer, hvor Anders har slået eller sparket andre elever. 
Hans sprogbrug, når han er frustreret, er grimt og kan være 
grænseoverskridende for de andre elever og deres forældre. 

Der er blevet talt meget med Anders hen ad vejen, af mange 
forskellige voksne uden det har løst problemet. Og Anders har 
derfor stor modstand mod flere voksensamtaler. I samråd med 
forældrene, som har henvendt sig til mig, aftales det derfor at 
starte med, at Anders træner Frontal neuro-biofeedback2.  Anders 
har nu trænet 1 gang om ugen i 10 uger, og der er meget gode 
resultater. Anders virker mere afslappet i skolesituationen, og 
han har ikke slået eller sparket nogen, siden han kom i skole 
igen, efter covid-19 skolenedlukningen. Hans sprog er også 
pænere, og han er blevet bedre til at opsøge hjælp hos voksne, 
når han får det svært. 

Det er nu aftalt, at vi vil supplere Anders’ træning med plan 
B-samtaler, da samspillet mellem Frontal neuro-biofeedback, 
der øger aktiviteten i de regulerende funktioner i prefrontal 
cortex, og Plan B-samtalerne, hvor de regulerende og styrende 
funktioner trænes ofte, giver meget gode resultater. Og Anders 
er selv der nu, hvor han har mod på at indgå i disse samtaler.

Wilhelm gør det rigtige – med stolthed og lommekort
Wilhelm er en dreng på 9 år med diagnosen ADHD. Han går i 3. 
klasse i en almindelig folkeskole. Han er impulsiv og har svært 
ved at skabe overblik og regulere sine følelser. Wilhelm er en 
uselvstændig og sårbar dreng, der tit kommer i vanskeligheder, 
og han er præget af stor nederlagsfølelse. 

Det er ikke bare Wilhelms ADHD-relaterede vanskeligheder, der 
gør, at han ofte ender i dårlige situationer og får meget skæld 
ud. Det er også hans brændende ønske om, eller behov for at 
være vellidt blandt de andre elever, og det er ofte de tydelige, 
styrende elever han følger og ”adlyder”. 

Wilhelm gør, hvad de siger, han skal gøre, og hans impulsivitet 
gør det let for de andre at give ham de ”gode” idéer, der gør, at 
han tit ender i ”fedtefadet” eller på kontoret. 

Wilhelm føler sig uretfærdigt behandlet og forstår ikke, at det 
”altid” er ham, der får skylden. Han har derfor udviklet en vis 
mistillid til de voksne i skolen og udviser ofte modstand mod 
at følge anvisninger eller ”høre efter”. 

Det er meget tydeligt, at Wilhelm er havnet i en ”ond spiral”, og 
de voksne synes at have rigtig svært ved at hjælpe ham. En lærer 
sagde til mig, at ”når han ikke vil høre hvad vi siger, så kan vi 
ikke hjælpe ham!” Det er i mine øjne en mærkelig udmelding, 
når skolen tilkender sig børnesynet ”børn gør det godt, når de 
kan” og at skoleledelsen forventer, at deres personale følger 
dette børnesyn i deres måder og tilgange. 

Så jeg talte med læreren og bad ham omtænke sin sætning, 
så den kunne modsvare skolens børnesyn. Han så lidt uforstå-
ende på mig, men da jeg sagde, at det var ”vil-ordet”, der skulle 
omtænkes, var han med og omformulerede sin sætning, så den 
kom til at lyde ”Når Wilhelm ikke kan høre, hvad vi siger, så er 
det svært at hjælpe ham!”. ”Det giver jo mening”, sagde læreren 
efterfølgende, for så må vi se at finde ud af, hvorfor han ikke 
kan høre, hvad vi siger og så løse det derfra.”

Med disse ord fik vi voksne noget at arbejde med. Var det måden 
tingene blev sagt på? Var det de situationer, hvor de blev sagt?  
Havde det noget med hans ønske om at være med, at gøre? Lidt 
af det hele, eller noget helt andet? 

Det blev i første omgang aftalt, at lærerne og pædagogerne 
i højere grad skulle være på forkant og give Wilhelm vigtige 
anvisninger, på en tydelig og positiv måde, inden forskellige 
situationer, i stedet for midt i situationen, hvor måden godt 
kunne blive lidt hård. 

For at styrke Wilhelms tilhørsforhold til en del af klassen og 
årgangen, blev det aftalt at sætte et forløb i gang, hvor der 
skulle arbejdes med klassefællesskabet, børnenes relationer 
og sociale kompetencer. Dette gennem et forløb som jeg kalder 
”vi bliver super klassekammerater.” I dette forløb indgår en del 
forskellige samarbejdsøvelser. Det blev aftalt, at Wilhelm, inden 
disse øvel-ser, blev grundigt instrueret i, hvad der skulle ske og 
med positive anvisninger, også på, hvordan han kunne agere. 
Dette bl.a. ved at have fokus på de voksne og lytte til deres 
anvisninger undervejs. 

Desværre så det ikke umiddelbart ud til at lykkes, og de voksne 
følte ikke, det flyttede noget for Wilhelm, der stadig ikke lyttede 
og var mere optaget af at følge de andre børn. Da jeg i en sam-
tale spurgte Wilhelm om, hvordan det kunne være, at det var 
svært at følge de voksnes anvisninger, sagde han ”Jeg glemmer 
det, og så kommer jeg til at gøre forkert.” Så vi måtte finde en 
måde, der kunne hjælpe Wilhelm med at huske de anvisninger, 
han havde fået om at holde fokus på de voksne og lytte til, hvad 
de siger under øvelserne. 

Ikke svært, vi kunne jo starte med at prøve med et ”Lomme-
kort”. Et kort, der visuelt angiver det, barnet skal huske, og så 
naturligvis med en ”superkammerat” på forsiden. Wilhelm blev 
introduceret til kortet inden en rimelig kompliceret, men også 
ret sjov samarbejdsøvelse, hvor klassen, ikke bare Wilhelm, let 
kom til at køre op. 

Samarbejdsøvelsen går ud på at børnene med garn, laver et 
”spidernet”, der binder hele klassen sammen. Efterfølgende 
laver klassen nogle forskellige øvelser med nettet. Bl.a. sænkes 
nettet ned over eleverne på skift. En øvelse, der godt kan blive 
lidt opkørt. Jeg laver øvelsen med børnene, og lommekortet 
ligger lunt i Wilhelms baglomme. 

2 Træning med Frontal neuro-biofeedback, beskrives af Poul Røpke. 
www. hjernecentrum.dk (læs under ”Metoder”) ➾
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Da vi begynder på legen, med at køre nettet op og ned, bliver der 
megen uro, og jeg siger lige så stille til klassen ”Nu vil jeg gerne 
have, at I bliver stående oppe.” Klassens 25 børn går ned, med 
undtagelse af 1 elev, ja Wilhelm blev som den eneste stående 
oppe med fuldt fokus på mig! 

Sikke en succes, sikke megen ros og hvilken stolt Wilhelm, det 
afstedkom. Dagen efter var der en pædagog, der roste Wilhelm, 
igen, hvortil en stolt Wilhelm responderede,  ”Ja nu husker jeg 
med lommen!” 

Wilhelm har nu stor succes med lommekort i forskellige situatio-
ner, og mange af klassens andre elever har også fået lommekort.

Pondus cykler selv til træning
Til slut vil jeg blot skrive en kort hyldest til en utrolig dreng, 
Pondus. Pondus er 15 år, han har ikke diagnosen ADHD, men en 
del lignende udfordringer efter en meget alvorlig hjernerystelse. 
Pondus har svært ved at skabe overblik og holde fokus, han 
er impulsiv og kommer ofte til at sige eller gøre noget, som 
andre ikke forstår eller bliver kede af. Det har været svært for 
Pondus at få relevant hjælp, også selvom hans mor ihærdigt 
har arbejdet på det. 

For noget tid siden tilbød jeg derfor Pondus at komme og træne 
Frontal neuro-biofeedback i nogle perioder af 10 gange. Det har 
hjulpet ham, og han er så glad for det. Familien har ikke mange 
penge, men Pondus vil så gerne træne, at han ikke bare selv 
kommer cyklende for at træne hver gang, uanset vejret, men 
”betaler” selv for sin træning ved at hjælpe mig med havear-
bejde! Nu varer det ikke så længe før Pondus skal til folkeskolens 
afgangsprøve, så vi træner hver uge. 

15 år og så bruge sin ”sparsomme” fritid på at træne sin hjerne 
og betale med havearbejde. Det synes jeg er supersejt!

Ja børn er virkelig forskellige, og vi må prøve at møde dem lige 
der, hvor de er!  ◆

ADHD er noget man har,
ikke noget man er

Anonymiserede IR billeder, før og efter træning med Frontal neuro-biofeedback.3

3 Træning med Frontal neuro-biofeedback, beskrives af Poul Røpke. 
www. hjernecentrum.dk (læs under ”Metoder”)
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Søvnproblemer følger ofte 
med ADHD

Derfor sover vi
Søvn er en tilstand af bevidstløshed, som vi glider ind i. Små 
børn sover op til 16-18 timer i døgnet, og når vi bliver ældre, 
falder vores behov til i gennemsnit 7-8 timer hver nat. Når vi 
bruger så meget af vores tid i denne tilstand, er der en rigtig god 
grund til det. Vi er dybt afhængige af søvn. Socialt, organisatorisk, 
adfærdsmæssigt, fysisk, ernæringsmæssigt, sprogligt, kognitivt 
og følelsesmæssigt. Vi sover for at overleve. Intet organsystem 
slipper uberørt ved søvnmangel. Søvn er så vigtig, at det faktisk 
kan kaldes det vigtigste enkeltstående middel til et langt og 
sundt liv. Det er vigtigere end motion og sund kost tilsammen.  

Mentalt og psykisk 
Under søvn konsoliderer vi vores hukommelse. I løbet af dagen 
lagrer vi vores oplevelser i hippocampus, en lille hjernekerne 
midt i hjernen. Den er som et USB-stik med begrænset lager, 
og også et lager, der ved mangel på søvn bliver tømt og glemt. 
Vi har grundlæggende to søvnfaser: NREM-søvn og REM-søvn. 
Om natten vil vi først gå ind i NREM-søvn, og den vil fragte 
hukommelse fra hippocampus til frontallapperne, vores kog-
nitive (kloge og logiske harddisk) hjerne. Den lagrer, populært 
sagt, dagens erindringer og lærdom i mapper. Derefter vil REM-
søvnen organisere erindringerne i filer, og linke disse filer til 
andre mapper og filer, så vi kan koble fortidens erindringer og 
erfaringer sammen til gavn for næste dags udfordringer. 

Foruden hukommelsen regulerer søvn også vores psyke. Vi bliver 
mere følelsesladede, når vi ikke sover, og mindre styret af den 
følelsesmæssige regulering, der kommer fra frontallapperne ved 
god søvn. I REM-søvnen bearbejdes vores følelser, så grimme 
oplevelser ikke fylder så meget dagen efter en god søvn. 

AF LISELOTTE RØNNE
SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN, PSYKOTERAPEUT MPF OG 
SØVNVEJLEDER. HAR DESIGNET SILENT EMBRACE-PUDEN 
TIL MENNESKER MED SØVNGENER, SLEEPBYLISA.DK

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 uro-

ligt, vågner hyppigt og er derfor trætte om morgenen og uoplagte i løbet af dagen. Når man 
både har ADHD og søvnproblemer, er man ekstra belastet, og det er derfor vigtigt, at men-

nesker med ADHD tager søvnproblemer alvorligt og gør noget for at mindske dem.
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Fysisk 
God søvn er afstressende, og vores sundhed afhænger af, at vi 
ikke stresser. Sover vi blot få timer for lidt hver nat, vil vores 
stresshormoner være aktive for længe. Blodtrykket, blodsukkeret 
og appetitten stiger,  insulinfølsomheden falder, og risikoen for 
at få andre sygdomme øges. Ved god søvn bliver vi sundere og 
dygtigere i sport og andre fysiske aktiviteter.   

Søvnvejledning og søvnpres
Vi har en biologisk rytme, som holder os i gang, og et andet 
system som registrerer, hvor længe vi har været vågne. Ved 
produktion af et ”søvnpresstof” Adenosin, gør det os søvnige 
om aftenen. Vi er godt hjulpet af biologien, og for at få mest 
gavn af den, skal vi lytte og adlyde. Vi kan ikke blive sunde ved 
blot at ønske det. 

Aftenerne skal være uden stimulanser som kaffe, alkohol, eller 
arbejde. Vi skal dæmpe lyset 1-2 timer før vi forventer at sove. 
Soveværelset skal være køligt og mørkt uden TV eller computer. 
Vi bør gå i seng, når vi er søvnige, og ikke fordi klokken er slået, 
eller når TV-serien er set færdig. Ligger man længe vågen i sin 
seng, begynder man at frygte den, i stedet for at glæde sig til 
søvnen. Lyt efter søvnigheden, ikke klokken. 

Hjælpemidler og mindfulness
Vi kan få brug for hjælpemidler til en bedre søvn. Mindfulness 
er bl.a. en effektiv metode. 

En lille øvelse, kaldet kassemeditation, er med til at træne i at 
lægge tanker væk, så de ikke forstyrrer nattesøvnen. 
• Sæt dig på en stol i et mørkt rum (ikke soveværelset).
• Lad tankerne komme uden censur.
• Når du oplever, at de samme tanker dukker op igen, beslutter 

du at lave en tankekasse for hvert emne.
• Når næste tanke kommer, sender du den op i den tankekasse, 

der hører til emnet, fx ”arbejde”, ”sygdom”, ”dette er en svær 
øvelse”.

• Bliv ved indtil du begynder at blive søvnig, og gå så i seng og 
sov.

Hjælpemidler som fx ørepropper, søvnmaske, tyngdedyner, musik, 
og sovepude kan afprøves. Lad om muligt sovepiller være. De 
forringer din søvnkvalitet. 

Sov godt! Det gælder dit liv! 

Referencer
”Derfor sover vi”, af Matthew Walker, Rosinante 2020, originaltitel: 
”Why we Sleep”.  ◆

Lyt efter søvnigheden, ikke klokken.

Liselotte Rønne
Speciallæge i almen medicin, psykoterapeut mpf og søvn-
vejleder. 
Har designet Silent embrace-puden til mennesker med 
søvngener, sleepbylisa.dk

Sæt et kryds i kalenderen den 25. oktober 2021. 
Vi slår nemlig dørene op til ADHD-foreningens

EFTERÅRSKONFERENCE
- og det er med et program, du ikke vil gå glip af.
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Vi gør opmærksom på, at cafeaktiviteterne midlertidigt er lukket 
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 hveranden 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

Grupper
• Voksen med ADHD/ADD: 1. onsdag i måneden kl. 19-21 på Café 

Tusindfryd, Kattesundet 10, 9000 Aalborg.
• Forældregruppe i Hadsund: Følg med på adhd.dk under lokal-

afdeling Nordjylland vedr. tid og sted.
• Forældregruppe i Thisted: Følg med på adhd.dk under lokal-

afdeling Nordjylland vedr. tid og sted.
• Andre grupper: Har du ønske om andre grupper, eller ønsker 

at starte en gruppe i dit lokalsamfund, kan du skrive til besty-
relsen: nord@adhd.dk

Følg os her: 
• Facebook:  Adhd-nord - den hurtigste måde at få oplysninger 

om, hvad der sker i ADHD Nordjylland.
• ADHD.dk: under lokalafdeling Nordjylland.

Arrangementer
Show med Specialklassen
Følg med på Facebook og adhd.dk for info om tid og sted. Oplysninger om arrangementer findes på hjemmesiden eller i 

vores facebookgruppe.                       Venlig hilsen Bestyrelsen

ADHD-Fyn har afholdt generalforsamling.
Den nye bestyrelse er:
Formand: Kirsten Højsgaard Fogh
Næstformand: Jette J G Frederiksen 
Kasserer: Ulla Wichmann
Medlem: Anna Kristiansen
Medlem: Dorthe M Petersen
Medlem: Ann Christiansen
Suppleant: Chatrina Christensen
Revisor: Thomas Fischer

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

Silkeborg
ADHD-cafe 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-cafe 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 midlerti-
digt sat på hold. Vi er dog klar med hjælp og rådgivning på
vest@adhd.dk

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

NORDJYLLAND

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

MIDT-VESTJYLLAND

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

MIDT-ØSTJYLLAND

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

FYN

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

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

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

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

Venlig hilsen Bestyrelsen

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

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

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

Vejen 
Pt. lukket grundet covid-19.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Modtag vores nyhedsbrev
Tilmeld dig på facebook: ADHD Foreningen Næstved/Faxe/Stevns 
Pga. covid-19 er mange af vores arrangementer rykket, men vi 
glæder os til at sætte nye datoer på foredrag og til at kunne 
åbne vores netværkscafé igen. 

Vi opdaterer, så snart vi ved mere. Følg endelig med på adhd.dk 
under lokalafdelinger og på vores Facebookside: (facebook.
com/adhdnfs).
I er altid velkomne til at kontakte os.

Venlig hilsen Bestyrelsen

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

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-

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  https://adhd.dk/lokalafdelinger/vestsjaelland/  
eller vores facebook, ADHD forening lokalafdeling Vestsjælland.

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. 30 24 71 47

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

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

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

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

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

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

Nyhedsbrev
Tilmeld dig: adhd.dk

Flere tilbud 
Læs mere: adhd.dk under lokalafdelinger 

Venlig hilsen Bestyrelsen

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

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

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

NORDSJÆLLAND
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Slotsgade 16 C - 3400 Hillerød - Tlf. 21 67 78 69 - sleepbylisa.dk

God søvn heler krop og psyke. God søvn genopretter og rydder op. God søvn øger 
indlæring og giver bedre humør. Silent Embrace hovedpuden kan måske hele din søvn. 

Silent Embrace er lyd- og lysdæmpende og giver øget tryghed i søvnen.

SØVNLØS?

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

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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CAWO A/S  I  Hejsagervej 33B I 6100 Haderslev I 74 57 13 30 I info@cawobyg.dk

At være lokal er din fordel 
og vores forpligtelse

Lokal snedker, tømrer - og blikkenslagervirksomhedmed 
årtiers erfaring, hvor kvalitet er

den daglige ledetråd.

Vi dækker alle områder indenfor blik,
snedker – og tømrerarbejde.

••

••

Skønhedsshoppen med fokus
på dig & din glød

Skønhedsklinik og webshop i 6510 Gram 
ved Mette Milan og assistent Rikke Borg Nielsen.

www.gettheglow.dk
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Nordjylland
Formand
Thomas Hansen
nord@adhd.dk 
Tlf. 22 18 00 55

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
Martin Schütt
soenderborg@adhd.dk 

Lolland, Guldborgsund
og Vordingborg
ADHD-foreningen
info@adhd.dk

Næstved, Faxe og Stevns
Formand
Rikke Bachmann
nfs@adhd.dk
Tlf. 31 16 22 92

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.
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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.


