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og voksenundervisningen ...

www.forlaggraff.dk

Solvangsvej 11 · 4681 Herfølge · Tlf. 56 27 41 30 · www.hekl.dk

Åbningstid: hver dag 7.00-21.00

Skovlunde Byvej 29 · 2740 Skovlunde
Telefon 44 24 01 21 · www.rema1000.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



3

UDGIVET AF
ADHD-foreningen
Pakhusgården 50, 5000 Odense C
Tlf. 70 21 50 55
CVRnr: 12771975
E-mail: info@adhd.dk
www.adhd.dk

REDAKTØR ANJA JAKOBSEN
Redaktionen modtager gerne artikler til
bladet på mail: aj@adhd.dk
Artiklerne i bladet står for forfatternes egen 
regning og udtrykker ikke nødvendigvis 
redaktionens eller foreningens holdning. 
Redaktionen forbeholder sig ret til at redi-
gere i indsendt materiale og til at publicere 
det på ADHD-foreningens hjemmeside: 
adhd.dk

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

JURIDISK RÅDGIVNING
Amdi Møller, advokat
Familieretsadvokat med speciale
i tvangsfjernelser
Tlf. 28 95 65 87 
Mandag 19.00-21.00

SEKRETARIAT
ADHD-foreningen
Pakhusgården 50, 5000 Odense C
Tlf. 70 21 50 55
Mail: info@adhd.dk
Mandag, onsdag, torsdag og fredag
kl. 9-12 og 12.30-14
Tirsdag 10-12 og 12.30-14

ADHD STÅR FOR
Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 
Diagnosen findes i det amerikanske diag-
nosesystem DSM-IV. ADHD indebærer, at 
der er afvigelser inden for områderne 
opmærksomhed, aktivitet og im pulsivitet.

ADHD-FORENINGENS HOVEDBESTYRELSE
DORTE M. VISTESEN
Trish Nymark, Anders Dinsen, Julian Paetau, 
Qian Yang, Thomas Hansen, Monica Borré, 
Nina Rasmussen, Kirsten Højsgaard, Jes-
per Christensen, Lisbeth Gaarde , Dorthe 
Nielsen, Martin Schütt, Pernille Sanberg 
Ljungdalh, Greta Autrup, Manu Sareen.

ADHD-FORENINGENS FORMANDSKAB
Formand Dorte M. Vistesen
E-mail: dv@adhd.dk
Næstformand Trish Nymark
E-mail: trishnymark@trishnymark.dk

TRYK
P.E. Offset
ISSN 1604-1186
Oplag: 7100

DEADLINE for blad nr. 1/2022
10. januar 2022. Udkommer marts.

ANNONCETEGNING
Dansk Blad Service ApS
Vestergade 11 A, 5540 Ullerslev
Tlf. 70 70 12 25

Åbningstider:
Kl. 08.30-12.00 og 12.30-15.00
info@danskbladservice.dk
– hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet.

Udebliver
bladet?
Ring 70 21 50 55
eller mail:
mes@adhd.dk

Formand Dorte Vistesen svarer på tre skarpe spørgsmål
Formand for ADHD-foreningen, hvordan er det?
Det er en stor oplevelse at være en del af bestyrelsen i ADHD-foreningen. Jeg tænker, at jeg er heldig 
at få lov til at stå i spidsen for kompetente og dedikerede bestyrelsesmedlemmer. Alle deltager aktivt 
og fokuseret, om vi arbejder med budget for det kommende år, gennemgår regnskaber, udfærdiger 
vedtægter eller drøfter ADHD-faglige emner som udredning, behandling, inklusion eller mestring. Intet 
synes at være for stort eller småt, så længe det giver mening i forhold til at sikre ADHD-foreningens 
stærke virke og store berettigelse.

Derudover er jeg taknemmelig for de mange frivillige, der hver dag i foreningen sikrer nære aktivi-
teter og netværk rundt i Danmark. Den betydning er så stor, at jeg ikke kan finde ord for det. For jeg 
ved, at det gavner at have mulighed for at deltage i lokale arrangementer, møde andre med ADHD 
og danne nye netværk.

Er der noget der berører dit hjerte særligt i denne tid?
Jeg synes, der er mange områder, som rammer mig hårdt i denne tid. Mange steder ser jeg gode 
takter i forhold til viden om ADHD, forståelse for ADHD og også i forhold til handlinger. Men andre 
steder er det stadig så ganske forfærdeligt. Der går ikke én dag, hvor jeg ikke hører historier om børn 
med ADHD på skolebænken, hvor dagen er en kamp for barnet og hele familien. Og om de unge der 
kæmper benhårdt for at klare en ungdomsuddannelse, hvor det ofte er svært at få lidt ekstra støtte 
til det, der kommer i vejen. Og det berører også mit hjerte, at vi har alt for mange voksne med ADHD, 
der står uden for arbejdsmarkedet. Jeg ved jo, at de tre områder er af vanvittig stor betydning, og at 
det rammer hårdt. 

Hvem vil du gerne sende taknemmelige tanker til?
Det vil jeg gerne til alle, der er en del af ADHD-foreningen. Til alle, som hver dag, hvad enten man 
er frivillig eller ansat, råber højt om, hvad ADHD er og til enhver tid vil tale mennesker med ADHD’s 
sag. Jeg er imponeret over alles utrættelige indsats og styrke til at blive ved med at sætte fokus på 
vigtigheden af, at vi skaber ordentlige forhold, bedre rammer og får stigma om ADHD væk. 

Jeg kan heller ikke undgå at tænke på én af ADHD-foreningens særlige frivillige, som desværre ikke 
er blandt os længere. Her sender jeg en taknemmelig og kærlig tanke til Niels Hass. Niels var i mange 
år en stor del af lokalafdelingen i Vestsjælland, og har været medlem af bestyrelsen i rigtig mange år. 
Niels havde diagnosen ADHD og var utrættelig i sin indsats for andre med ADHD. Han var dedikeret til 
foreningen og sagde aldrig nej til et forsøg på at hjælpe et ungt menneske med ADHD. Niels er savnet. 
Han gjorde en stor forskel i ADHD-foreningen, men i særdeleshed i forhold til at skabe forståelse 
for ADHD. Jeg sender Niels en taknemmelig tanke og mange kærlige tanker til familien. Både fra mig 
selv, hele bestyrelsen, ja hele ADHD-foreningen – og måske også fra de mange med ADHD i Danmark. 

Jeg vil slutte med at takke for, at I igennem en årrække har udvist mig stor tillid som formand for 
ADHD-foreningen. Jeg værner om den rolle, og jeg vil til enhver tid værne om ”vores forening”. Vi har så 
meget, der skal gøres, som kræver hårdt arbejde, masser af fokus – og at vi gør det sammen. 

Så tak til alle jer.

DORTE MØLLER VISTESEN
FORMAND FOR ADHD-FORENINGEN

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT
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ADHD-foreningen for voksne

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

Sådan arbejder vi for voksne med ADHD
ADHD-foreningens fokus på voksne er vokset gennem årene i 
takt med, at forskning og psykiatri blev opmærksomme på, at 
langt fra alle børn ”voksede ud” af deres ADHD-diagnose. 

Der er derfor i de seneste mange år søgt midler til og afviklet 
en lang række udviklingsprojekter på voksenområdet, projekter 
som har bidraget med viden og nye metoder til både de pro-
fessionelle og berørte. Det begyndte helt tilbage i 2003 med 

AF TINE KRISTA HEDEGAARD 
PROGRAMLEDER
PÅ VOKSENOMRÅDET

Find alle arrangementer, 
lokale og nationale, i ADHD-
foreningens kalender på 
adhd.dk/kurser/
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ADHD-foreningen for voksne

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

”Flyverprojektet” og ”Projekt VoksenADHD” i 2007, og siden har 
der løbende været projekter målrettet voksne. Man kan læse 
mere om alle foreningens projekter på adhd.dk/projekter/.  

Den store viden, som foreningen i dag har på voksenområdet, 
spredes dagligt til fagprofessionelle gennem undervisning, 
oplæg og supervision og inddrages naturligvis også i det poli-
tiske arbejde, hvor også voksnes rettigheder og livsvilkår er på 
dagsordenen.

Et andet fokus for foreningen er fællesskaber for voksne med 
ADHD, hvor de kan møde ligesindede. Det betyder, at der opret-
tes en række online netværksgrupper, og at lokalafdelingerne i 
dag også arbejder med de voksne som en målgruppe, der skal 
inkluderes i foreningens fællesskab. De voksne har længe været 
på dagsordenen lokalt – ikke mindst fordi mange af vores frivil-
lige bestyrelsesmedlemmer selv er voksne med ADHD.

Tilbud til voksne med ADHD
• Som voksen med ADHD har man altid mulighed for at kontakte 

ADHD-foreningens rådgivning, hvor man både kan få svar på 
spørgsmål om lovgivning, ADHD og om livet med ADHD. 

• Man kan benytte sig af foreningens vidensresurser på adhd.dk, 
hvor man kan blive klogere på mange aspekter af voksenlivet 
med ADHD. 

• Man kan besøge foreningens mestringsbank for voksne med 
ADHD på adhd.dk/mestringsbanken/ og finde strategier til 
mestring af voksenlivet.

• Har man brug for at møde andre med ADHD eller ADD, kan 
man tilmelde sig et af de gratis netværksgruppeforløb, som 
foregår online med frivillige facilitatorer, eller man kan opsøge 
en af de lokale voksencaféer og netværksgrupper, som findes 
rundt omkring i landet.

Man kan læse mere om caféerne på lokalafdelingernes sider 
på adhd.dk/lokalafdelinger/. 

Man har naturligvis også mulighed for at tilmelde sig de kurser, 
som arrangeres af sekretariatet eller deltage i lokalafdelingens 
mange arrangementer. De lokale arrangementer er ofte billige 
eller gratis, da de afvikles for de kontingentmidler, som med-
lemmerne betaler. Sekretariatets kurser koster ofte mere, da de 
ikke på samme måde kan finansieres. Ofte vil der dog også være 
gratis tilbud til voksne, der tilbydes som en del af de forskel-
lige projekter. Det kan fx være mestringskurser eller lignende. 

Find alle arrangementer, lokale og nationale, i kalenderen på 
adhd.dk/kurser/.  ◆

Skriv til ADHD-foreningens programleder på voksenom-
rådet, Tine Krista Hedegaard, på th@adhd.dk, hvis du 
har spørgsmål til foreningens arbejde på voksenområdet

ADHD-foreningens fokus 
på voksne er vokset gen-
nem årene

Den store viden, som for-
eningen i dag har på vok-
senområdet, spredes dagligt 
til fagprofessionelle

ADHD-foreningen har eksisteret 
i snart 40 år, og begyndte som en 
forening for forældre til hyperaktive 
børn. Men ADHD-foreningen er i dag 
en forening med et langt bredere 
sigte og medlemsskare.
ADHD-foreningen er i dag også en 
forening for de mange voksne i Dan-
mark, som lever med ADHD og ADD.



GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

Psykolog Sari Solden fortæller i sin bog ”Kvinder med ADHD” 
(2018), hvordan kvinder med ADHD samtidig er pålagt nogle 
kulturelle forventninger, der gør, at de forsøger at skjule deres 
udfordringer, samtidig med at de kæmper med og mod stereo-
typiske forestillinger om ADHD-diagnosen. Derfor bliver disse 
piger og kvinder overset i forbindelse med diagnosticeringen, 
og det kan have en negativ effekt på dem senere i livet.

For at få mere viden om de oplevelser og erfaringer kvinder har 
med sen- og fejldiagnosticering, og i den forbindelse deres ople-
velser med uddannelsessystemet, inviterede vi tre kvinder med 
ADHD til at deltage i vores workshop. Vi ville give dem mulighed 
for at fortælle om deres oplevelser og erfaringer – nærmere sagt 
ville vi høre deres historie om livet med ADHD.

Introduktion til kvinderne
• ”Agnes” 24 år, startede i sommeren 2021 på Roskilde Univer-

sitet. 
• ”Ellen” 26 år, er i gang med sin uddannelse på pædagog-

seminariet.
• ”Katja” 43 år, har afsluttet sin uddannelse som SOSU-assistent.

Vi bliver mødt på vores præmisser ”anerkendelse, accept og 
fællesskab”
Vores håb for workshoppen var at skabe et trygt rum for de tre 
kvinder, hvor der var plads til at dele ud og tale om ADHD og 
de udfordringer, de havde oplevet gennem livet. Vi oplevede 
hurtigt, at det trygge rum dannede ramme for et fællesskab 
blandt kvinderne. 

Fællesskab var derfor centralt for workshoppen, og de tre kvinder 
gav da også udtryk for et behov for at tale om deres oplevel-
ser, da ”man har brug for at snakke med nogen om alle de her 

Mit liv som kvinde med ADHD
Det var en grå novemberdag i 2014, da den dengang 18-årige 
Cecilie sad hos en psykiater, hvor hun langt om længe officielt fik 
stillet den rette diagnose, nemlig ADHD. Dette var begyndelsen 
på et nyt kapitel og en helt ny selvforståelse for hende. Hun var 
nemlig inden da blevet kastet rundt i systemet og blevet fejl-
diagnosticeret med den ene diagnose efter den anden. Cecilie 
er en af de heldige få kvinder, som fik stillet sin diagnose tidligt. 

Men er det at få stillet en diagnose som 18-årig virkelig tidligt? 

I forbindelse med sin diagnosticering blev Cecilie mødt af for-
skellige fordomme. En af de fordomme, som hun oplevede, var: 
”Du kommer højst sandsynligt ikke til at få en karriere inden for 
den akademiske verden”. Det skabte en usikkerhed, som stadig 
sidder i hende i dag, om ikke at være god nok og at føle sig 
forkert. Det er i dag 7 år siden, og i starten af sommeren 2021 
afleverede hun – trods fordommene – sin bachelor, hvor hun 
sammen med sin bachelorgruppe skrev om kvinder med ADHD, 
og hvordan de bliver overset i det danske uddannelsessystem.

ADHD behøver ikke at være en begrænsning
Cecilies historie om de udfordringer, hun oplevede i sin daglig-
dag, gjorde stort indtryk på resten af gruppen, og ud fra dette 
udsprang et håb om at kunne give kvinder med ADHD en stemme. 
Dette håb resulterede i et samarbejde med ADHD-foreningen 
og denne artikel.

Det, som har overrasket os mest, er, hvordan ADHD næsten altid 
forbindes med drenge og børn. Psykiateren Lotta Borg Skoglund 
påpeger denne tendens i sin bog, ”ADHD hos piger og kvinder – 
fra dygtig pige til udbrændte kvinde” (2021). Skoglund fortæller, 
at mange piger og kvinder føler sig overset i systemet, blandt 
andet fordi der ikke er tilstrækkelig viden om, hvordan ADHD 
kommer til udtryk forskelligt hos mænd og kvinder. Den ene af 
de tre kvinder, vi talte med, fortalte, hvordan hun oplevede at 
”folk kigger på mig i dag, og hvis jeg nævner, at jeg har ADHD, 
er de sådan »det kan man da ik’ se på dig«”(Ellen). 

Piger og kvinder med ADHD 
bliver overset i det danske 
uddannelsessystem

AF CECILIE PETERSEN, KAMILLA BRO-RASMUSSEN, LEA MAJ BRINCK LARSEN, 
LAURA PROFIT GAUB-JAKOBSEN OG VANJA MILOSEVIC

6

Vi er fem studerende fra Roskilde Universitet, der har skrevet bachelor om piger og kvinder med 
ADHD, da vi har et ønske om at give dem en stemme. Det har vi gjort gennem arbejdet med en 
workshop, hvor tre kvinder med ADHD har delt erfaringer og oplevelser i uddannelsessystemet 
med os og hinanden.

”Du kommer højst sandsyn-
ligt ikke til at få en karriere 
inden for den akademiske 
verden”. 
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følelser, man går igennem” (Ellen), og de udtrykte glæde ved at 
kunne spejle sig i hinandens fortællinger og danne et fællesskab. 

Det er blevet tydeligt for os gennem vores samtaler med kvin-
derne i workshoppen, at de oplever, at der mangler anerken-
delse og accept af ADHD hos piger og kvinder i vores samfund, 
herunder på uddannelserne.

De tre kvinder havde forskellige forslag og idéer til, hvordan det 
danske uddannelsessystem bedre vil kunne imødekomme men-
nesker med ADHD, men også med andre fysiske eller psykiske 
funktionsnedsættelser.

Kvinderne har et ønske om, at der allerede i optagelsesproces-
sen til diverse uddannelser kan tilføjes ”en ekstra boks”, hvor 
ansøgeren kan oplyse institutionen om, at man har ADHD og 
derfor få mulighed for ekstra støtte. Det er vigtigt at nævne, at 
der findes støtte på uddannelserne i form af SPS-vejledning 
(Specialpædagogisk støtte).

Kvinderne mener, at det kan være med til at give piger og kvin-
der med ADHD bedre muligheder, da de på denne måde bliver 
mødt på deres præmisser, når de søger ind på en uddannelse. 

Et andet forslag fra kvinderne lød på at få hjælpemidler som 
”fidget toys og yogabolde” ind i undervisningen med det formål 
at hjælpe mennesker med ADHD i undervisningssituationer. 
Hertil foreslog kvinderne, at man kan skabe et samarbejde med 
praktiske og kreative uddannelser eksempelvis produktions-
skoler, der som en del af deres forløb kunne skabe lignende 
hjælpemidler.

De tre kvinder mener også, at der bør være større fokus på alter-
native adfærdsmønstre på lærer- og pædagoguddannelser, da 

det kan hjælpe til, at tegn på ADHD kan blive opdaget tidligere 
hos piger og kvinder, så de ikke først får diagnosen, når 
de er igennem langt det meste af uddannelsessystemet.

Både hos Cecilie, de tre kvinder – og formentligt også 
hos dig med ADHD, som læser dette, har der været 
oplevelser af misforståelser, fejl- og sendiagnosti-

ceringer af og fordomme om ADHD. 

En af kvinderne udtrykte, at ”når man 
møder kritik og manglende forståelse, så 

reagerer man med vrede, og det mangler 
der forståelse for.” (Katja). Derfor udspringer 

vores og kvindernes ønske om mere anerkendelse 
og accept af diagnosen, også i et overordnet ønske 
om at udbrede mere og bedre viden om ADHD hos 
piger og kvinder til den danske befolkning, i håb om 

at ADHD kan opdages langt tidligere.

For at udbrede mere viden mener kvinderne, 
at der bør sættes fokus på ADHD gennem en doku-
mentar om piger og kvinder med ADHD og deres 
oplevelser og udfordringer i uddannelsessystemet 

og i deres hverdag.  ◆

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

Til dig med ADHD
Vores håb med workshoppen, og denne artikel, er at 
udbrede mere og bedre viden om og forståelse af, hvad 
det vil sige at være kvinde med ADHD i det danske uddan-
nelsessystem. Både til dig, dine venner, familie og alle 
andre, så diagnosen kan blive mere anerkendt og accep-
teret i samfundet. 

I vores workshop oplevede vi, at kvinderne havde behov 
for at dele deres oplevelser med hinanden og ikke føle sig 
alene. Hvis du kan genkende dette behov og har brug for 
at tale med nogle, der kender til de samme udfordringer 
og oplevelser, så er du altid velkommen til at holde øje 
med mestringsgrupper, kurser, workshops og meget andet, 
som ADHD-foreningen tilbyder på adhd.dk eller kontakte 
ADHD-foreningens rådgivning.

Læs mere om Kvinder og ADHD: adhd.dk under menu-
punktet ”Livet med ADHD”.



af sporet. Vi kan ikke forvente, at barnet finder en løsning, eller 
at barnet sørger for, at tingene i vores familie bliver bedre. Det 
er først, når vi som forældre tager ansvaret, at tingene kan 
blive anderledes. Det er de voksne, som er de eneste, der kan 
ændre tingenes tilstand, og selv om det ikke er let, så er det 
den eneste mulighed for at skabe et bedre samspil og nedsætte 
konfliktniveauet i vores familie.

Pas på forventningsfælden
Når vi som forældre føler afmagt og er vant til, at det, vi gør, ikke 
virker og at tingene ofte går skævt, kan vi blive så bekymrede, 
at vi slet ikke ser det, der går godt. Vi kommer simpelthen til 
at fokusere på, hvornår tingene går skævt igen. Vi forventer, at 
det går galt lige om et øjeblik, og dermed kan vi være en med-
virkende årsag til, at det kommer til at gå galt. 

For nylig bad jeg forældrene til en 14-årig dreng om at skrive 
3 positive ting ned hver dag i en uge. Da der var gået to dage, 
ringede moderen til mig og sagde, at de ikke kunne se noget 
positivt. Som jeg så drengen, var der masser af positive ting at 
finde. Han er kvik, har humor, er omsorgsfuld og meget mere. 
Moderens udsagn fortalte mig derfor kun, at deres situation 
virkelig er alvorlig, og at indgangen til at få brudt den negative 
spiral, som familien er i, i første omgang handler om at hjælpe 
forældrene med at skifte mindset. De skal simpelthen hjælpes 
til at kunne se det positive og at turde forvente noget positivt. 

Det er de voksne, der har ansvaret 
Det er de voksne der har ansvaret for, at tingene kan blive 
anderledes. Jeg siger ikke, det er let, men det er bestemt heller 
ikke let at være fanget i det, jeg kalder forventningsfælden. Der, 
hvor vi med vores negative forventninger kommer til at være 
katalysator for at tingene går galt. Vi voksne kan vælge, at tin-
gene skal blive anderledes, vi voksne kan vælge at gøre ting på 
en ny måde. Intet kan blive anderledes hvis vi bare fortsætter, 
som vi har gjort ind til nu. 

Selvom min egen datter Amalie i dag er 28 år og ikke længere 
noget barn, så husker jeg tydeligt den periode, hvor Amalie, og 
dermed hele vores familie, havde det allersværest. Det er ofte 
et langt sejt træk, først at opdage/erfare, at éns barn – på nogle 
områder – ikke responderer på os og andre børn og voksne på 
samme måde som andre børn. Omgivelsernes uforståenhed, 
vores egne bekymringer og den svære vej til at få udredt vores 
barn. Alt det vi skal igennem, inden vi får den besked, at vores 
barn har en kognitiv forstyrrelse og dermed har brug for en 
anden tilgang end andre børn.

Den sorg, der rammer én, og måske også den skyldfølelse som 
nogle oplever i og med at ADHD ofte er nedarvet, kan sætte 
både os selv og vores familie under et stort pres. For ikke at tale 
om de mange bekymringer om, hvordan det skal gå vores barn.

Som forældre til børn med ADHD, står vi ofte overfor nogle særlige 
udfordringer i forhold til opdragelse, samspil og kommunikation. 
Gennem mit arbejde som forældrerådgiver har jeg mødt mange 
familier, hvor konfliktniveauet er højt, og samspillet i familien 
er præget af disse konflikter i en sådan grad, forældrene føler 
sig magtesløse og ikke ved, hvad de skal stille op. Faktisk møder 
jeg mange forældre, som føler dyb afmagt, og det kommer ofte 
til at betyde, at forældrene kommer til at falde tilbage på deres 
egen opdragelse og dermed kommer til at overdynge barnet med 
alt det, som ikke virker, skæld ud, konsekvenspædagogik m.m.
 
Det er ikke så længe siden, at en far sagde til mig i en rådgiv-
ningssituation ”Jeg ville ønske, du kunne tage ham med hjem 
og så bringe ham tilbage, når det går bedre”. På denne måde er 
der ofte et stort fokus på barnets uformåenhed, dårlige adfærd, 
konflikthåndtering, eller mangel på samme.

Men sådan virker det ikke, der er jo ikke tale om en bil, som 
man på den måde kan fikse. Men der er tale om et samspil, 
der ikke virker. 

Som forældre er det vigtigt, at vi kan se vores egen rolle i de 
konflikter, der præger hverdagen og i det samspil, som er kørt 

Hvad gør vi?

8 GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

- Forældre til børn med ADHD
Gennem mit arbejde som familierådgiver og med mine egne erfaringer som mor til en pige med 
ADHD, så er det min erfaring, at det at være forældre til ét eller flere børn med ADHD, giver nogle 
særlige udfordringer og sætter både én selv og hele familielivet på en prøve. 

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

Det første, vi må arbejde 
med, er forståelse for vores 
barn.
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Som et gammelt indiansk ordsprog siger: 
”Hvis din hest er død, så stå af”

Forældre på en anden måde
En af de første erfaringer, man må gøre sig, er at det, der virker 
for mange andre børn, ikke virker i forhold til børn med ADHD. 
Vores børn lærer ikke på samme måde som andre børn. De 
formår ofte ikke at ændre deres måder ved naturlig konsekvens 
og slet ikke ved, at vi opsætter konsekvenser. Især ikke negative 
konsekvenser og det hjælper ikke, at vi bare sætter endnu flere 
konsekvenser op.

Den første vigtige erfaring vi må gøre os er, at når det vi gør, 
ikke virker, så bliver vi nødt til at gøre noget andet. Og det er 
her, vi kan komme til kort, fordi vi ikke ved, hvad andet er, eller 
hvad vi skal gøre.

Det vigtige er vores mindset og vores forståelse for vores barn. 
Derfor er det første vi skal gøre at lære så meget vi kan om 
ADHD, og ikke mindst hvordan ADHD kommer til udtryk hos 
netop vores barn. Læs bøger, pjecer m.m. tag på kursus, gå til 
møder med andre forældre til børn med ADHD.

Børn gør det godt, når de kan 
Det første, vi må arbejde med, er vores forståelse for vores barn. 
Nogle børn med ADHD handler og taler på måder, vi ikke forstår 
eller forventer, og vi kan hurtigt komme til at tillægge barnet 
negative motiver med deres handlinger, og vores respons bliver 
derfor ofte negativ. Når vi tænker, at børn gør det godt, når de 
kan, så forstår vi, at når de ikke gør det godt, er det fordi de 
ikke kan og dermed bliver det vores opgave at finde ud af, hvad 
der kommer i vejen for dem i forskellige situationer. Altså, hvad 
er det der gør, at barnet ikke kan håndtere situationen på en 
hensigtsmæssig måde. Først når vi forstår det, kan vi hjælpe 
barnet, så barnet kan håndtere de situationer og de krav og 
forventninger, barnet møder. 

En af de største katalysatorer for uhensigtsmæssig adfærd er, 
at børn mødes med for høje krav og forventninger. Husk uhen-
sigtsmæssig adfærd er altid et signal fra barnet om, at noget 
er galt. Det er et signal fra barnet til os, om at barnet har brug 
for vores hjælp. 

Børn gør det godt, når de kan, betyder, at børn gør det godt, når 
vi voksne gør det muligt for dem at gøre netop det!

Positiv opmærksomhed
Når vi har tilegnet os en ny forståelse for barnet, altså at han/
hun gør det godt, når han/hun kan, så bliver det også lettere for 
os at se mere positivt på barnet. Når vi forstår uhensigtsmæssig 
adfærd som udtryk for, at det er svært for barnet, så forstår vi 
også, at det ikke hjælper at skælde ud eller opsætte konsekven-
ser. Vi må forstå, at vores barn har brug for hjælp. Vi må vælge 
at have fokus på det, som går godt. Og det er ikke nok, at vi ser 
det, som går godt, vi skal også italesætte det over for barnet. 

• ”Dejligt du bar din tallerken ud” 
• ”Hvor er det dejligt du hjælper din lillesøster” osv.

Vores børn har virkelig meget brug for, at de ved, at vi ser, når de 
gør det godt, og at vi ikke hele tiden har fokus på, når de gør det 
knap så godt. Vi kan faktisk godt ignorere en del af det, som går 
knap så godt. Vi kan sætte en petitessegrænse. Vi kan simpelthen 
vælge ikke at italesætte alt det, som går mindre godt. Vi kan 
vælge at sige pyt og fokusere på det som faktisk går godt. Det vi 
fokuserer på, taler om, grubler over osv. Det får vi mere af, det 
gælder også positiv adfærd. Vi skal lære at glæde os sammen 
med barnet og vise barnet at vi ved, at barnet prøver så godt, 
det kan. Børnene har brug for masser af positive oplevelser og 
gerne sammen med os.

➾
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Børn med ADHD har brug for medstand frem for modstand. De 
har brug for, at vi går med dem og ikke imod dem. Det er, når 
vi møder dem der, hvor de er og viser dem, at vi er på samme 
hold, at vi kan hjælpe dem og os selv med at skabe forandringer.

At finde det der virker i vores familie lige nu
At være forældre til et barn med ADHD kræver mod. Det handler 
om at turde gå andre og nye veje. Vi skal ikke sammenligne vores 
familie med andre familier, men gøre det, der virker for os nu 
og her. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er det, der virker 
eller skal virke resten af barnets liv. 

Det betyder bare, at det er det, der virker nu. 

Eksempelvis er der mange familier, der mener, at aftensmaden 
er der, hvor vi er sammen som familie. Det er her, vi hygger 
og udveksler dagens gang med hinanden. Desværre er netop 
aftensmaden en stor udfordring for mange børn med ADHD. Det 
er sidst på dagen, de har været på hjernemæssigt overarbejde 
hele dagen, og de er simpelthen hjernetrætte. Derfor er der 
mange af dem, der ikke magter at deltage i disse ”hyggelige” 
samtaler samtidig med at de skal spise. Mange familier oplever 
derfor spisetiden som særligt udfordrende. 

En familie, jeg kender, som har 3 børn med diagnoser, oplevede 
netop aftensmaden som særlig konfliktfyldt, og de valgte der-
for at lade børnene spise hver for sig på deres værelser. Og så 

valgte de, at ”hyggespise” ved morgenmaden i weekenderne. 
Dette fungerede rigtig godt i en længere periode, og efterhånden 
som børnene selv følte, de kunne magte det, vendte de stille 
og roligt tilbage til aftensmaden. 

Vi skal på denne måde turde gøre det, der virker for os og være 
ligeglade med, hvad andre mener om det. Der er ingen men-
nesker, der mener at vide mere om, hvordan man opdrager 
børn, end dem som ikke har fået børn endnu. Og der er ingen 
mennesker, der mener at vide mere om, hvordan man opdrager 
børn med eksempelvis ADHD, end de mennesker, der har børn 
uden udfordringer. 

Men sådan er det naturligvis ikke. 

Det er jer, der ved bedst, hvad der virker i jeres familie. Har man 
et barn med ADHD, der lærer og udvikler sig anderledes end 
de fleste, så er der naturligvis også brug for at indrette sig på 
andre måder end andre gør. Familier, der har børn med ADHD, 
skal ikke sammenlignes med andre familier, de skal sammen-
lignes med sig selv. 

Hvor var vi for et halvt år siden, og hvor er vi nu? 
Altså går det fremad, så er vi på rette vej.

Det er vigtigt at vi hjælper os selv og hinanden med at huske, at:
”FORÆLDRE GØR DET GODT NÅR DE KAN…”  ◆

Familier, der har børn med 
ADHD, skal ikke sammen-
lignes med andre familier, 
de skal sammenlignes med 
sig selv. 
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For det er tydeligt, at de fleste andre kan mere og når længere, 
at deres liv simpelthen hænger bedre sammen. ”Du kan, hvad 
du vil” er den mest provokerende sætning, hun nogensinde har 
hørt. For trods al hendes viljestyrke, trods hun har slidt sig gen-
nem stress og angst, er hun nu nærmest slået hjem. Mislykket 
som voksen tænker hun.

Men nu sker der noget i kvindens liv!
Hun finder ved et lykketræf et nøglebundt på jorden. De nøg-
ler, der kan åbne for utallige uløste mysterier i hendes liv. Det 
nøglebundt hedder ADHD, og kvinden er mig.

Jeg er stadig den samme, som I kendte i går med de skøre idéer 
og kreative påfund. Men der er noget, I ikke har set. Det er alt 
det, jeg har skjult. 
Jeg troede længe, det var bagsider af en kunstnerisk sjæl. Men 
de fleste andre kunstnere rykker fremad, bliver udgivet, udstillet, 
købt og solgt. Jeg har nærmest rykket baglæns, siden jeg blev 
voksen, for jeg har ikke haft energien eller det fokus, der skulle 
til i en kunstverden, der på mange måder er lige så konsume-
ristisk og troløs som resten af samfundet. 

Og alle mine drømme er efterhånden blevet så små, at jeg kan 
have dem i en tændstikæske. Eller jeg kan have dem i et lille 
bitte liv med meget lidt på programmet, og med det at være 
hustru og mor som de største udfordringer. 

Det er meget muligt, at jeg ikke har nok kunstnerisk talent til at 
lykkes som kunstner i den ene eller den anden kunstart. Men jeg 
vil ikke vente længere med at finde ud af det. Og med medicinen 
kan jeg måske få den vedholdenhed, det kræver, at slå døren 
ind og turde blive stående, når mine udtryk skal bedømmes. 
Det er mit håb. 

Jeg vil ikke putte mig længere
For jeg vil ikke putte mig længere. Med mine nye nøgler i hånden, 
og ikke mindst med den medicin, der føles som at bryde ud af 
en skal af forstyrrende tanker og sansninger, vil jeg også gerne 
have en plads i verden. Væk med janteloven. Den har hjemsøgt 
mig alt for længe. Den har hjemsøgt mig altid. 

Måske bliver nogle misundelige på mine kunstneriske evner. 
Men ved I hvad? Det skal I slet ikke være, for jeg har nærmest 
kun kunstneriske evner, og ikke særlig mange andre. 

Jeg har fundet mine nøgler
 -  og jeg har tænkt mig at beholde dem

➾

AF: MIA CHRISTINA BROE JAKOBSEN, MAG.ART.
WWW.KULTURAGENTEN.DK

På dette billede ser I en 
kvinde. Kvinden har levet 
40 år på denne jord med 
en kæmpe gåde. Gåden om, 
hvad der foregår i andre 
menneskers hoveder. Hvad 
tænker de? Og hvad tænker 
de ikke? Det er nok en gåde, 
mange kender til. Men for 
denne kvinde er det tydeligt, 
at verden må være anderle-
des indrettet for andre.
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• I skal ikke ønske jer et liv, hvor man nogle dage har glemt, 
hvordan man tager tøj på, laver mad, gør noget som helst.

• I skal ikke ønske jer at få så mange idéer, at de føles som en 
malstrøm, man drukner i. 

• I skal ikke ønske jer et sanseapparat, der opfatter alt i 400 
meters radius. 

Det er ikke rart at handle, shoppe, feste eller gå i skole, når alt 
bliver opfanget og skal bearbejdes. Det er faktisk en stor belast-
ning for nervesystemet, og det giver som regel en overstimulering, 
der i mange år i mit tilfælde er blevet opfattet som angst. Ved 
angst er løsningen gentagende eksponering, men ved oversti-
mulering er løsningen den stik modsatte. Bare den lille detalje 
er en af de nøgler, jeg har været så taknemmelig over at finde.

Nu står jeg så her
Nu står jeg så her, måske halvvejs i livet, på tærsklen til et nyt 
årti, med nøgler i hånden, med medicinsk og psykoedukatorisk 
hjælp i ryggen. Jeg er klar til livet, som I andre kender det. Men 
noget af det første, jeg møder i dette nye landskab, er en flok 
mistroiske mennesker i debatter på nettet og i medier. 

De synes, der bliver givet for mange diagnoser og udskrevet 
for meget medicin. De synes, der er et problem i, at så mange 
finder nøgler til mysterier i deres liv. Hvorfor? Jeg ved det ikke 
helt. Men jeg vil give dem ret i, at det ser ud som om, at der er 
noget helt galt, siden så mange skal diagnosticeres. Der er noget 
galt. Det kan vi godt blive enige om.

Men min konklusion er en anden. Det er ikke os med de ander-
ledes hjerner, der ikke må eje nøgler, de neurotypiske hjerner 
er født med. Det er vores samfund, der er blevet til en karrusel, 
som kører hurtigere og hurtigere rundt, der vækster og vækster 
i et usundt og accelererende hastværk. Træer, der vokser for 
hurtigt, knækker over i stormvejr. Det gør vores samfund måske 
også på et tidspunkt.

Selvfølgelig er det os, der står yderst på karrusellen, der bliver 
smidt først af. Og det er i øvrigt ikke bare os, med de anderle-
des hjerner, der ikke kan blive hængende på. Helt almindelige 
mennesker dejser om af stress på en helt almindelig tirsdag. 
Helt almindelige mennesker må drikke eller misbruge sig mod 
til i det skjulte.

Lad os træde ned fra den sindssyge samfundskarrusel, der ud 
over at ødelægge mennesker også ødelægger den jord, vi skal 
bo på. Og lad os stå på samme side og ikke bekrige diagnoser 
eller forskellige måder at leve sit liv på.

Lad os genfinde kærligheden til de andre. Alle har vel ret til at 
finde deres nøgler og leve et liv uden skam, eller hvad?

Det håber jeg. For nu har jeg fundet mine nøgler. Og jeg har 
ikke tænkt mig at slippe dem igen. 

Jeg skrev et digt 
Sidste år til min fødselsdag skrev jeg et manifestdigt. Dengang 
var det noget kryptisk, selv for mig selv, hvorfor jeg ikke kunne 
bevæge mig i samme tempo eller leve på samme måde som 
andre. Nu ved jeg hvorfor. 

Men mit manifest er det samme. Bortset fra at jeg er færdig med 
at være anderledes i stilhed. Bare rolig jeg bliver aldrig meget 
larmende. Det er jeg alligevel for konfliktsky og følsom til. Mit 
manifest-digt kommer her:

Den stille anarkist
Jeg er den stille anarkist
Jeg gør venligt
Som der bliver sagt
Jeg følger 
Retningslinjer og anvisninger
Men indeni 
Bruser en flod 
Den modsatte vej

Jeg er den langsomme Pippi
Du lægger ikke mærke til
At jeg slet ikke er som de fleste
Jeg sniger mig ind på normaliteten
Og kortslutter den
I al ubemærkethed 

Jeg er den kærlige kriger
Jeg smiler
Og anerkender
Mit eget og andres behov
For at høre til
For at købe en lille bid lykke i Bilka
For at have en rytme

Men jeg hører ikke til
Ikke her
Og jeg falder ikke til
Med tiden falder jeg faktisk 
Mere og mere fra
Ind i en anden rytme
Årstidernes rytme
Træernes rytme
Naturens åndedrag
For langsom for de fleste

Og det er okay
Vi kan være naboer
Hvis jeg må strø blomsterfrø
I jeres midterrabatter?  ◆
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SOCIALRÅDGIVER
TLF. 53 72 99 08
EF@ADHD.DK

Nydiagnosticeret
voksen?

Hvor finder jeg hjælp? 
Hvad har jeg ret til ud over medicinsk behandling? 
Hvem skal jeg henvende mig til? 
Det er blot et lille udsnit af de mange spørgsmål, 
man kan have, når man får en diagnose. 

Svarene på spørgsmålene er slet ikke så enkle, 
og de afhænger blandt andet af din individuelle 
situation og sværhedsgraden af din funktions-
nedsættelse som følge af diagnosen. 

Mange henvender sig til ADHD-foreningen med 
ønsket om at få mere end den medicinske behand-
ling, de får tilbudt hos deres psykiater. Og rigtig 
mange oplever, at de ”løber panden mod en mur”, 
fordi de simpelthen oplever, at tilbuddene ikke 
findes, der hvor de bor. Kommunerne har nemlig 
ikke en pligt til at give et tilbud, når man har 
ADHD diagnosen.

Gruppeforløb i kommunen
Tilbud om gruppeforløb kan måske findes i din 
kommune. Det er dog forskelligt, hvor i din kom-
mune, du skal henvende dig. Ofte er det din ”lokale 
CSV” (kommunens voksenspecialundervisningstil-
bud) eller kommunikationscenteret. Men det kan 
også være via voksenhandicap/team – psykiatri-
afdelingen eller på dit jobcenter, der er et tilbud.   

Behandling i psykiatrien
Hvis du er henvist til offentligt sygehusregi til 
diagnosticering og behandling, vil du blive til-
budt et pakkeforløb. Baggrunden for at man til-
byder pakkeforløb er for at ensarte udredning og 
behandling på tværs af regioner. 

Et pakkeforløb for mennesker med ADHD består 
af ni timer i alt. Indholdet i pakken besluttes 
ud fra en individuel vurdering og kan bestå af 
gruppeforløb eller individuelle samtaler med en 
kontaktperson. 

Derudover er der i pakkeforløbet afsat tid til 
udredning og justering af medicin. Der er også 
mulighed for, at to af timerne bruges på tværfag-
ligt samarbejde. For eksempel hvis du har behov 
for, at din kontaktperson tager med til et møde 
i jobcenteret. 

Du kan læse mere om de regionale pakkeforløb 
på www.regioner.dk 

Psykologhjælp
Mange henvender sig også til ADHD-foreningen 
pga. frustration over, at det er svært at blive hen-
vist til psykologhjælp hos egen læge på baggrund 
af ADHD-diagnosen. 

Dette skyldes, at diagnosen ADHD ikke isoleret set 
er en af de henvisningsårsager, der er godkendt 
af sygesikringen.  ◆

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

På adhd.dk, under menupunktet ”Råd og 
støtte”, kan du finde artikler, der omhand-
ler den sociale indsats og kontakten med 
kommunen.
Og på side 4 i dette ADHD Magasin kan du 
bl.a. læse om ADHD-foreningens tilbud til 
voksne. 

I ADHD - foreningen modtager vi 
lige nu mange henvendelser fra 
voksne, der er nydiagnosticeret 
med ADHD eller ADD. Spørgsmå-
lene er mange. 
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Min søn er ikke ønsket på
skolelejren i næste uge
-  Ja, faktisk er han ikke ønsket i klassen mere

hans udfordringer jo netop er, at han ikke selv 
kan se/mærke det, han gør ved fællesskabet eller 
i undervisningen. Jeres søn ved f.eks. ikke, at han 
afbryder, spørger, snakker eller forstyrrer mange 
gange i en time. 

Han tror, han gør det samme som de andre elever, 
og det tænker jeg ikke, han vil forstå blot ved, at 
vi siger det til ham. Vi vil i stedet foreslå flere 
forskellige alternativer:

• Inklusionsvejlederen vil gerne tale med jeres 
søn. Her kan han forsøge at fortælle ham, hvor-

Hvordan skal jeg dog nogensinde blive i stand 
til at svare på sådan en besked fra en ulykkelig 
mor, uden jeg bidrager til at svigte både hende 
og hendes søn? 

Sikke en situation mor og søn er blevet tvunget 
til at være i! 

I en mail til mor skriver skolelederen
”Vi har talt om jeres ønske om, at skolen holder 
et møde med jeres søn, hvor vi fortæller ham, 
hvad vi ser. Vi tænker, at det hurtigt kan blive et 
meget sårbart møde for jeres søn, da en del af 

CAMILLA LOUISE
LYDIKSEN, DIREKTØR

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

”Camilla, jeg har haft travlt med mit barn siden 3. klasse. Nu går han i 8. 
klasse, og jeg har modtaget besked fra skolelederen om, at jeg skal fortælle 
min søn, at han ikke er ønsket på skolelejren i næste uge. 
Ja, faktisk er han ikke ønsket i klassen mere, og mens resten af klassen skal på 
den længe ventede og planlagte rejse, så vil de sende ham på besøg på den 
lokale ungdomsskole, hvor de efterfølgende vil tilbyde ham et skoletilbud. 
Camilla, hvordan skal jeg sige det til min søn?”

➾
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Drengen har ADHD. 
Drengen får ingen hjælp i skolen. 
Drengen får ingen særlig støtte i skolen. 

Jeg skammer mig på den danske skoles vegne, 
når jeg ser, at en skoleleder kan sætte forældre 
til børn, som kæmper for at være i skolen UDEN 
STØTTE, i en så dilemmafyldt situation og smide 
ansvaret for alle beslutninger over på forældrene. 

Skammer mig, når jeg ser en sætning som denne:  
”Måske vil han gå fra skolen i vrede – og hvad 
så??”. Er den en trussel eller en ansvarsfralæg-
gelse? Det er i hvert fald alt andet end i orden 
og acceptabelt. 

Det er ikke forældrene, eller drengen selv, som 
skal have ansvaret for den situation, drengen er 
havnet i – i skolen. Mangelfulde indsatser, man-
gelfuld rettidig indsats og støtte og mangelfuld 
viden om ADHD bringer endnu en gang et barn 
og en familie i en situation, hvor der simpelthen 
ikke findes en god løsning. 

Drengen har tabt.  ◆

Kære mor

Jeg er vred over, at du og din søn er bragt 
i denne situation, og flov over at vi tillader 
at sætte børn (som i forvejen har det svært) 
i situationer, hvor vi ikke er i stand til at 
varetage deres behov.

Det var jo det, vi lovede hinanden, vi skulle 
løfte på, da vi lod inklusionsbølgen rulle 
ind over os. Alt for mange børn har fået ar 
på sjælen i vores skole …… og jeg har aldrig 
før set så meget eksklusion, som efter vi 
indførte inklusion.

dan han og skolen ser jeres søn og hans sko-
legang. Inklusionsvejlederen vil gerne gøre det 
alene for at afdramatisere dette for jeres søn.

• Vi kunne også foreslå, at jeres søn kommer på besøg 
på Ungdomsskolen i uge 44, hvor resten af klassen 
er på lejrskole. Så kan jeres søn selv se, hvad det 
er for et sted, vi tænker vil passe til ham, og måske 
bedre forstå grunden til skolens anbefaling. 

Skolen kan ikke se, at jeres søn kan være med i 
den kommende uge (på lejrskole), og det troede 
jeg faktisk, at I var enige i. Men jeg kommer i tvivl 
om dette pga. din mail. Skal vi forstå det sådan, 
at jeres søn fortsat tror, han skal med?

Hvis I endnu ikke har fortalt ham dette, så vil jeg 
bede jer om at gøre det. Han bliver måske ikke 
glad for den besked, og derfor mener vi, at det er 
bedre, den gives af jer, der trods alt er hans støtte. 
Hvis vi skal fortælle ham det, så mener jeg ikke, 
vi giver ham en ordentlig mulighed for at blive 
støttet i forståelsen. Måske vil han gå fra skolen 
i vrede – og hvad så??

Jeg kan læse, at I ikke mener, I kan tage en beslut-
ning for jeres søn. Det har jeg behov for, at I gør. 
Enten ved at sige ja eller nej. Vi kan ikke fortsætte 
samarbejdet med Ungdomsskolen, hvis I siger nej.

Jeg har behov for at vide, om I ønsker, at vi fortsæt-
ter samarbejdet med Ungdomsskolen og mulighe-
den for at afprøve tilbuddet, mens de andre elever 
er på lejrskole. Eller om I siger nej, og at vi så 
indstiller ham til vejledning og visitationsteamet. 

Hvis I siger nej, så skal vi også se på en alternativ 
plan for drengen for den kommende uge”.

Jeg er mildest talt rystet
Jeg er mildest talt rystet (igen), og der er mange 
flere ord, end dem jeg deler her. Jeg har set den 
børnefaglige undersøgelse, PPV’en og en masse 
mailkorrespondance fra desperate forældre, som 
kæmper så voldsomt for at få støtte til deres barn. 
At deres barn bliver set og forstået og ikke eksklu-
deret i, hvad jeg vil kalde den mest voldsomme stil. 

• Hvad tror I, det gør ved et barn at blive ”fritaget” 
for den længe ventede lejrskole for så dernæst 
at blive ”forvist” fra klassen til en ungdomsskole. 
Det er da på ingen måde en acceptabel løsning. 

• Hvordan skal drengen dog få en succesfuld 
skoleoplevelse og bestå afgangseksamen, når 
der ikke undervises i alle fag? 

Drengen er nemlig godt med fagligt, men den 
”nye” skole underviser ikke i alle fag. Så ergo ved 
vi med sikkerhed, at der nu sættes en retning for 
drengen, der helt sikkert medvirker til at gøre livet 
svært, og vejen til uddannelse nærmest umulig.

CAMILLA LOUISE
LYDIKSEN, DIREKTØR

Så ergo ved vi med sik-
kerhed, at der nu sættes 
en retning for drengen, der 
helt sikkert medvirker til at 
gøre livet svært, og vejen 
til uddannelse nærmest 
umulig.

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT
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Med alderen stiger kravene til, at man selv kan 
planlægge og holde styr på sin hverdag og over-
skue mange ting på én gang. Det er svært for 
alle unge, men det er ekstra svært for dem med 
ADHD.

Samtidig kommer den naturlige trang til at blive 
selvstændig og at løsrive sig fra jer som forældre, 
men det er den unge med ADHD måske slet ikke 
klar til endnu. Børn og unge med ADHD antages 
nemlig at have en modenhed socialt, der ofte er 
2-4 år bagud for deres jævnaldrende.

Du kan læse meget mere
om teenagelivet her: 
 

Forstå og støt din teenager
Alle teenagere kæmper, men teenagere med ADHD/
ADD kæmper lidt mere. Og vi ser desværre alt for 
ofte, at de ender uden for fællesskaber, ”falder af 
toget” og havner i uheldige statistikker. 

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 kurset "Teenageliv med ADHD/ADD" bliver du i 
løbet af 2 dage klædt på til at forstå og støtte din 
teenager.  ◆

Det hårde teenageliv

Tid
12.-13. marts 2022kl. 10.00-16.00

Sted
Danhostel
Fredericia Vandrerhjem

Pris
3.590,- pr. person

Tilmeldingadhd.dk (under kurser)

Teenageliv med ADHD/ADD☞

☞

☞
☞

At være teenager kan være hårdt. Men det kan være ekstra hårdt, hvis 
man har ADHD/ADD. Oveni pubertet, identitetssøgen og frigørelses-
trang, slås de også med deres vanskeligheder. Alligevel udsættes de 
som regel for samme krav og forventninger, som andre unge.
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Vil I med på familieweekend?Vil I med på familieweekend?
Om familieweekenden
Der vil være fysiske aktiviteter på tværs af familierne og 
opdeling på forskellige hold. Vi kommer til at skifte mellem 
fysisk aktivitet, små oplæg, erfaringsudveksling og hygge med 
familierne. Alle aldre, uanset hvilket ”niveau” man er på, kan 
deltage, og man bestemmer selv hvor meget, man er med. 

Aktiviteten strækker sig over to dage med en overnatning fra 
lørdag til søndag. Mød op i træningstøj.

Familieweekenden er finansieret af midler fra Handicappuljen.

Hvem kan deltage på familieweekenden? 
• Det er forældre og børn med ADHD samt deres søskende 

som deltager. 
• Man skal ikke være medlem for at deltage. 
• Aldersgrænsen er fra 5-15 år. 
• Der er plads til 10-12 familier på familieweekenden.
Tid: Lørdag den 29. januar 2022 kl. 10.00 til søndag den 30. 
januar 2022 kl. 15.00.
Sted: Skærbækcenteret, Storegade 46, 6780 Skærbæk.
Pris: kr. 100,00 pr. person inkl. forplejning.
Tilmelding: adhd.dk/kurser.

Nu kan hele familien komme afsted sammen og have 
det sjovt. I kommer til at bevæge jer og lære nyt, 
møde andre forældre, børn og unge med ADHD, få 
ny viden og redskaber til familielivet, og så bliver 
der masser af socialt samvær.

Det er en betingelse for at deltage, 
at hele familien har lyst til og mod 
på at bevæge sig og lære nyt. Det 
kan fx være yoga, gymnastik, bold-
spil. Mød op i træningstøj.
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Udpluk af ADHD-foreningens kurser og temadage
ADHD-foreningens kurser og temadage omhandler både diagnoserne ADHD og ADD. Se flere kurser, og tilmeld dig på adhd.dk

Teenageliv med ADHD  Forældre til teenagere med ADHD 12.-13. marts 2022 Jylland 3.590,- pr. person
     Overnatning
     kan tilkøbes

Færre konflikter i familien Forældre til børn med ADHD. 29.-30. januar 2022 Fyn 6.750,- pr. person
med ADHD (Grundforløb)  Andre voksne familie- og  Overnatning
  medlemmer er også 5.-6. marts 2022  kan tilkøbes
  velkomne   Særpris: se adhd.dk

Færre konflikter i  Familier med ADHD 9. april 2022 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 19. marts 2022 Sjælland 1.690,- pr. person
og rundt omkring  egen eller familiens ADD

Familieliv med ADHD  Familier med 9-15-årige børn 5.-6. marts 2022 Fyn 4.450.- pr. person
  Søskende over 9 år   inkl. overnatning

Et godt arbejdsliv  Voksne med ADHD/ADD 30. april 2022 Sjælland 1.690,- pr. person
med ADHD/ADD

Parforhold og ADHD/ADD  Voksne med ADHD 22. september 2022 Online 725,- pr. person
  og deres partnere 

Online kurser for  Voksne med ADHD 7. april 2022 Online 1.575,- pr. person
voksne med ADHD/ADD   5. maj 2022
   2. juni 2022
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Vidste du at…………
Du kan søge støtte til at deltage på ADHD-foreningens kurser.
Mange af deltagerne på vores kurser har fået gebyret helt
eller delvist dækket af deres kommune. Det kan også være
en mulighed for dig at søge støtte. 
Derfor har vi lavet anbefalinger og skabeloner, som du
finder på adhd.dk under Menupunktet ”Råd og støtte”. 

Vær i god tid
Vær opmærksom på, at sagsbehandling hos kommunen kan
tage tid. Vær derfor altid i god tid med ansøgningen.
Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og at du har
gennemtænkt argumenterne, før du søger. Jo bedre du
argumenterer for sagen, desto større chance har du for at opnå støtte. Du skal både kunne forklare, hvorfor det er nødven-
digt at komme på netop dette kursus med netop dette indhold, og hvad du forventer at få ud af kurset sådan helt konkret.

Har du spørgsmål til dine muligheder i forhold til at søge støtte, er du velkommen til at kontakte ADHD-foreningens rådgiver 
på telefon 53 72 99 08 eller mail: ef@adhd.dk.
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Et godt arbejdsliv med ADHD/ADD
- Værktøjer og strategier til mere produktivitet og trivsel 
på arbejdspladsen
Vi hører fra rigtig mange med ADHD/ADD, at det kan være 
svært at navigere i arbejdslivet. Det kan være svært at få 
skabt struktur, at fastholde fokus og arbejde effektivt. 

Alt det stiller vi skarpt på med dette kursus. Det handler 
nemlig om at få værktøjer og strategier til at blive bedre 
til at mestre dit arbejdsliv.

Parforhold og ADHD/ADD
Vil I blive bedre til at takle misforståelser og konflikter i 
parforholdet?
ADHD/ADD kan sætte sine spor i parforholdet og familie-
livet – på både godt og ondt. 
• Men, hvordan kan I blive bedre til at takle misforståelser 

og konflikter? 
• Og hvordan passer og plejer I jeres parforhold?
Det er der fokus på de tre gode timer, som kurset varer. I 
deltager nemt hjemmefra.

Familieliv med ADHD
Det er hold nr. 16, vi nu starter op – og det særlige ved dette 
topevaluerede kursus er, at at både børn med ADHD/ADD 
(9-15 år) , forældre og søskende (+ 9 år) deltager. 

Det er derfor forældre, som bliver mere sikre i rollen, og 
det er søskende, som bliver bedre til at forstå hinanden. 
Det er en familie, som får følelsen af at være en enhed og 
som i fællesskab kan skaberammer for mere sammenhold 
og harmoni i hverdagen. 

En tidligere deltager siger:
Det var så fantastisk at være afsted sammen.
Nu har vi noget helt særligt, vi er fælles om.
At have det godt sammen. 

På adhd.dk/kursusoversigt kan du downloade ADHD-for-
eningens aktuelle kursusoversigt, og her finder du også 
anbefalinger og en skabelon til at søge din kommune om 
støtte til at deltage.

5.-6.
marts
2022

Onlinekurser for voksne
Vi har 3 moduler, som byder på viden om og værktøjer til vok-
senlivet med ADHD/ADD.
Du deltager nemt hjemmefra, online via Teams, og får alle 3 
moduler til en særlig pris.
Læs meget mere om de spændende emner på adhd.dk/kurser

7. april 2022,
5. maj 2022,
2. juni 2022,

kl. 16-19.

Online
via Teams

Tilmelding:
adhd.dk

Online
via Teams

Tilmelding:
adhd.dk

Danhostel
Bellahøj,

2700 Brønshøj
Tilmelding:

adhd.dk

Kursuscenter
Brogaarden,

5500 Middelfart
Tilmelding:

adhd.dk

30. april
2022

22.
september

2022
kl. 16-19
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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



Vi voksne mødes og taler om vanskeligheder og fremskridt 
i alle mulige sammenhænge på arbejdet, i organisationer 
og i klubber, så hvorfor ikke også gøre det i familien? 

Det kan være en rigtig effektiv måde at samle familien på 
og samarbejde om de udfordringer, som hverdagen rum-
mer. Familiemøder skaber tid og rum for fælles refleksion 
og udnyttelse af alles kompetencer. 

Børnene er en ofte overset ressource i bestræbelserne 
på at få færre konflikter og mere harmoni i familien. Alle 
vil som regel gerne have en chance for at blive lyttet til 
og taget alvorligt, og alle har som regel en mening om, og 
gode idéer til, hvordan tingene kan blive bedre. 

Her er ADHD-foreningens forslag til en opskrift på møder: 

1. Inviter børnene til mødet
Gør det formelt, hyggeligt og indbydende med fx boller, 
saftevand, stearinlys og servietter. Kommer de ikke, så hold 
mødet alligevel. De vil måske blive tiltrukket af nysger-
righed og chancen for indflydelse. 

2. Fremlæg problemet neutralt
”Jeg har lagt mærke til, at vi har nogle problemer her i 
huset med sengetid. Jeg har også bemærket, at det er hårdt 
for familien. Hvad siger I til, at vi finder på idéer til at få 
en sengetid uden problemer?” Inviter til løsningsforslag. 

3. Brug en taleting
Tag en runde, hvor den, der har taletingen taler, og de 
andre lytter. Børnene lærer det hen ad vejen. 

4. Vær sekretær
Skriv alles idéer og forslag ned. Også de skøre og urea-
listiske som slik til natmad og blive oppe hele natten. 

5. Identificér ca. 3 idéer eller regler
Tænk højt, når du i en neutral tone vælger ca. tre idéer 
eller regler, som I kan prøve. Sørg så vidt muligt for, at 
børnenes forslag også inddrages. Skriv dem ned som 
mødets resultat. 

Dette kan lyde som det rene galimatias for mange forældre 
i familier med ADHD, hvor der er et højt konfliktniveau. 
Men mange bliver overraskede over, hvor engagerede 
børnene oftest er, og hvor meget familien får ud af at tale 
om problemerne på en neutral og fredelig måde. 

Lykkes det ikke første gang, så afbryd roligt mødet og prøv 
igen en anden gang.    ◆
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Familiemøder



Dette års Unge Camp foregik på Vejen Idrætscenter, 
hvor der var masser af muligheder for aktiviteter. Nye 
deltagere, såvel som gengangere fra tidligere år, havde 
glædet sig til at tilbringe tre dage sammen, hvor fokus 
var på fællesskab, fysiske aktiviteter, mestring og selv-
følgelig noget om ADHD/ADD. 

Workshops
Årets workshops handlede om ”det at mestre”. Oplæggene blev 
afholdt af Tine Hedegaard fra ADHD-foreningen, men også delta-
gernes egne erfaringer og strategier fik meget plads. 

Aktiviteter
Der var masser af aktiviteter på programmet faciliteret af frivillige 
og ansatte på Vejen Idrætscenter. Der blev spillet ”Bowls”, som 
mest af alt handler om at kaste en bold og vælte nogle kegler i 
den anden ende. 

Der var teambuilding, hvor alles konkurrencegen kom tydeligt 
frem, blandt andet ved at løse gåder, samle ting (uden at kigge) 
og bygge det højest mulige tårn af træ. 

En af favoritterne
En af favoritterne var weekendens sidste aktivitet; Karate. Her 
var der dyb koncentration omkring øvelserne og teknikkerne. 
Underviseren fortalte deltagerne, at han også havde ADHD og 
havde fundet mange metoder til at mestre sin hverdag og sit 
liv via karate.

Foruden de programsatte aktiviteter var der mulighed for spring-
hal, svømmehal, badminton og spillerum med pool og bordtennis. 

Endnu en gang gik weekenden stærkt, og vi glæder os allerede 
til næste år, hvor vi skal møde nye som tidligere deltagere til 
nye aktiviteter, flere venskaber og endnu mere fælleskab. 
Vi ses i 2022! .   ◆
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Årets Unge camp 2021

AF PERNILLE SANBERG LJUNGDALH 
PROJEKTLEDER I ADHD-FORENINGEN (UNGEOMRÅDET)

Tak til sponsorer for støtten til årets UngeCamp.
I er med til at gøre en stor forskel!
Danske Banks Fond
Gerda og Lars Christensens Familiefond
Hoffmann og Husmans Fond
K. Juby Smiths Legat 
Fritidsagenten A/S
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De frivillige var kommet fra hele landet, nogen havde endda 
overnattet i Middelfart for at være klar til dagen. For de fleste 
startede dagen med en stor kop kaffe og en tur forbi morgen-
madsbuffeten, inden vi samledes i salen, hvor det meste af 
frivilligdagen foregik. 

Formand Dorte Vistesen bød velkommen, hvorefter hun modtog 
en check på 389.475 kr. fra TrygFondens regionale råd i Region 
Syddanmark. Pengene skal bruges til at uddanne medarbejdere 
på regionens folkeskoler i PUST, som står for Personlig Udvikling 
og Social Træning for elever i 4.-6. klasse med ADHD/ADD eller 
lignende vanskeligheder.

Jenny og Amalie delte ud af deres viden og erfaring
Efter overrækkelsen fra Trygfonden indtog Jenny Bohr scenen 
med sit oplæg om lighederne og forskellene mellem ADHD og 
Autisme. Jenny har specialiseret sig i blandt andet ADHD, og er 
derfor velkendt blandt mange af ADHD-foreningens frivillige. 
Jenny fortalte levende om hjernens måde at opfatte, forstå og 
agere i verden, og om hvordan dette er forskelligt for mennesker 
med og uden henholdsvis Autisme og ADHD. 

Efter en solid frokost fortsatte Jenny, der nu havde fået selskab 
på scenen af sin datter Amalie til en snak om de unge kvinder/
piger med ADHD/ADD. Amalie har selv ADHD, og der blev der-
for delt personlige erfaringer og historier, og spørgelysten fra 
publikum var særligt stor under oplægget.  

Eftermiddag med redskaber til det frivillige arbejde
Efter Jenny og Amalies oplæg samt en pause med kaffe og kage, 
bød eftermiddagen på workshops i enten frivilligrekruttering, 
sociale medier, facilitering af online netværksgrupper eller 
praktiske redskaber til voksne med ADHD. 

Alt i alt en lang og berigende dag. Tak til ADHD-foreningens 
frivillige for det store arbejde I gør, og fordi I var medvirkende 
til at gøre dagen god.
Vi glæder os allerede til næste år.  .   ◆

Endelig kunne vi afholde frivilligdag

AF DITTE HELENE VAUPELL RASMUSSEN
FRIVILLIGKOORDINATOR I ADHD-FORENINGEN

Tak til MTHP-Fond og Lemvigh-Müller Fonden 
for støtten til frivilligdagen. I er med til at 
gøre en stor forskel for ADHD-foreningens

frivillige.

Fik du mod på at blive frivillig i ADHD-foreningen, så du 
kan deltage i frivilligdagen næste år? 
Kontakt ADHD-foreningens frivilligkonsulent på mail: dhr@
adhd.dk eller tlf. 22 53 75 21 for at høre om mulighederne. 

Fjerde gang er lykkens gang. Efter halvandet år uden større fysiske møder, kunne vi endelig 
afholde frivilligdag i ADHD-foreningen. Frivilligdagen blev afholdt søndag den 12. september 2021 
efter at være blevet rykket tre gange grundet coronarestriktionerne. Det var til at mærke, at de 
mange frivillige havde savnet det fysiske møde efter halvandet år bag skærmen. 55 frivillige fra 
hele landet deltog i årets frivilligdag, der blev holdt på Brogaarden i Strib lidt uden for Middelfart. 
Dagen var pakket med viden om ADHD og redskaber til arbejdet som frivillig.



GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT 35

Julearrangement med de bedste intentioner
Elias fik sin diagnose som 14-årig, men et par år før havde vi 
booket billetter i Tivoli til en juleforestilling. Vi ville i god mening 
tage derind et par timer før og se det julepyntede Tivoli, spise 
æbleskiver og hygge os. 

Hvad jeg ikke vidste den gang var, at med en hjerne, der tager 
alle indtryk ind på én gang, så var det bestemt ikke en god idé 
for ham at bruge energien på at gå rundt i Tivoli i flere timer 
inden forestillingen.

Lang historie kort så endte Elias og far ved et bord under 
Dæmonen, hvor Elias sad med hætten trukket op over hovedet 
og ansigtet ned i bordet, mens storesøster og jeg måtte prøve 
at få det bedste ud af timerne for hendes skyld. Og resultatet 
var udmattede børn og forældre, der nok havde haft bedre af 
en dag i sofaen med en julefilm på Netflix. 

Skulle vi gentage arrangementet
Min pointe er ikke, at vi nu er klogere, og derfor er nødt til at 
isolere os og aldrig tage ud blandt andre mennesker, men at 
vi har en bedre forståelse for at dosere energien på det, der 
virkelig betyder noget for Elias og os. 

Skulle vi gentage arrangementet, så ville vi tage direkte ind til 
forestillingen og bagefter vurdere om energien var til mere – 
eller bare tage hjem og tænke at formålet var en god oplevelse 
og ikke at se så meget som muligt. Desuden at tage andre 
oplevelser på egen hånd eller med storesøster alene, så alles 
behov tilgodeses. 

Vi takker i hvert fald nej til langt mere, end vi har gjort tidli-
gere, men gør det ærligt og kærligt og lægger åndehuller ind i 
julekalenderen. Julen kan være stressende for alle – børn som 
voksne og med diagnose eller ej.

Men vores bedste juleråd er ”lidt men godt”. Både når det gælder 
arrangementer, men bestemt også julens mange lækkerier, som 
også kan være svære at styre. 

Julen er og SKAL være en fest
Som diætistmor har jeg ofte oplevet at få en lang opremsning af, 
hvad Elias har spist eller drukket når jeg har hentet ham fra et 
arrangement, eller er blevet spurgt om han må få smør, sukker 
eller andre lækkerier. 

JA, det må han gerne!

For selvom kostråd og sund livsstil selvfølgelig er en del af 
mit arbejdsliv, så tror jeg ikke på, at alt skal findes i en ”sund 
udgave”. Der skal være forskel på hverdag og juledage, og for-
budte fødevarer findes ikke. Derfor bager jeg kager med smør 
og sukker, og risengrøden laves også på sødmælk herhjemme. 

Jeg ved bare, at det især for Elias kan være svært at mærke 
hvornår ”nok er nok”. Derfor satser jeg mere på ”nudging”, hvilket 
vil sige, at vi prøver at indrette os, så portionerne bliver nem-
mere at styre. Det kan være, at småkagerne lægges på en lille 
tallerken eller i en pæn skål portionsanrettet, og at kagedåser 
ikke står synligt fremme, da det så bliver sværere at takke nej til. 

Desuden har vi altid alternativer, fx en stor skål klementiner, 
æbler og appelsiner skåret i både, eller små portioner nødder 
og mandler, så man også kan få fyldt maven op med andet end 
kager og marcipan. 

Julen kan ”sniges” ind
Julen kan også sniges ind i form af lidt mandler og kanel på 
havregrøden eller yoghurten sammen med lidt æblestykker 
eller hakkede dadler, så der er mange måder at få en god og 
hyggelig julemåned på. .   ◆

AF STINE JUNGE ALBRECHTSEN
KLINISK DIÆTIST

Julen er hjerternesJulen er hjerternes
- men ikke altid hjernernes fest- men ikke altid hjernernes fest
Som jeg før har nævnt i denne klumme, så skriver jeg  både i rollen som diætist og som mor. I denne 
omgang er det primært en personlig historie som mor, men jeg håber alligevel, den kan være til inspira-
tion for andre i samme situation som os. Før vi kendte til vores søns ADHD-diagnose blev tiden op til jul 
tit alt andet end hyggelig. De mange arrangementer, juleklippedage, søde sager, og hvad der ellers hører 
julen til, blev simpelthen for meget for vores søn, Elias. Vi endte tit med at tilbringe det meste af et, ellers 
på papiret hyggeligt arrangement, på afstand af resten af selskabet eller køre hjem før tid for at få ro på 
en opkørt eller ulykkelig dreng.
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Som forening skal vi hvert år indsamle 100 
gaver på 200 kr. eller derover for at være god-
kendt som velgørende organisation, LL§8a.

Og lige nu mangler vi lige de sidste. Vi kan 
godt nå det, men det kræver lidt hjælp, og 
det er på den måde, vi kan fortsætte med at 
hjælpe mennesker med ADHD, så det bliver 
dem og ikke diagnosen, der styrer deres liv. 

Hjælp os på MobilePay 61920 med 200 kr. 
Skriv gave, navn og mailadresse.

HjælpHjælp
Vi mangler lige de sidste

Tusind tak. Du er med til at gøre en kæmpe forskel.



Læs mere og køb bogen i ADHD-foreningens webshop.
Husk alle priser er inkl. forsendelse.
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Kig i ADHD-foreningens webshop

Hvor er mit

medlemsnummer? 
Vi får ofte henvendelser fra medlemmer, der ikke kan 
huske/finde deres medlemsnummer.
Når du er medlem i ADHD-foreningen, modtager du 
ADHD Magasinet. Du kan altid finde dit medlemsnum-
mer på bagsiden af ADHD Magasinet. 
Det er trykt efter et bogstav, som er enten A, B, C eller D. 

Du er også velkommen til at kontakte Mette Skou: mes@
adhd.dk eller tlf. 26 11 36 81 

Udgiver: ADHD-foreningen, Pakhusgården 50, 5000 Odense C

()

46715

Nordjylland
Formand
Thomas Hansennord@adhd.dk Tlf. 22 18 00 55

Midt-VestjyllandFormand 
Anne-Merete Skaarupvest@adhd.dk

Midt-ØstjyllandFormand 
Nina Rasmussenaarhus@adhd.dkTlf. 42 31 94 19

Fyn
Formand 
Kirsten Højsgaard Foghfyn@adhd.dk

Sydjylland
Formand
Jesper Christensen sydjylland@adhd.dk

Sønderborg
Formand
Martin Schüttsoenderborg@adhd.dk 

Lolland, Guldborgsundog VordingborgFormand
Casper Friis
lgv@adhd.dk

Næstved, Faxe og StevnsFormand
Rikke Bachmannnfs@adhd.dkTlf. 31 16 22 92

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

Østsjælland
Formand Mabast Rahmanoestsjaelland@adhd.dk

NordsjællandFormand Dorthe Nielsennordsjaelland@adhd.dkTlf. 52 99 29 02

Storkøbenhavn og BornholmFormand
Selina Munch-Pedersenstorkbh@adhd.dkTlf. 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 Fleming

Danni Elmo

ADHD-FORENINGENS AMBASSADØRER

Støt ADHD-foreningenNår 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.

➾

Har du brug for gratis advokathjælp?
Grib telefonen og ring til: 28 95 65 87

Som medlem i ADHD-foreningen kan du få gratis 
advokathjælp til juridiske problemstillinger. Du 
kan ringe hver mandag aften mellem kl. 19 og 21.

Amdi Møller kan rådgive om: tvangsfjernelser, 
værgemål, straffesager, arvesager, testamenter.

Amdi Møller
Familieretsadvokat med

speciale i tvangsfjernelser
Tlf.: 28 95 65 87 

Træffetid:
Hver mandag kl. 19-21

JURIDISK
RÅDGIVNING

ADHD-foreningens webshop har mange forskellige 
titler i sortimentet.

Historier fra psykiatrien
Bogen indeholder 24 unikke historier, som har psykiatrien tilfælles. I de hudløst 
ærlige og stærke fortællinger fra virkeligheden får du mulighed for at forstå det, 
som du ikke kan se.

Læs om OCD, skizofreni, skizoaffektiv, psykoser, bipolaritet, spiseforstyrrelser, ano-
reksi, bulimi, ADD, ADHD, depression, selvskade, selvmordsforsøg, selvmordstanker, 
autisme, stress, dissociation, amnesi og angst. 

Få indblik i hvordan vi navigerer og finder vej rundt i en hverdag med medicin, 
indlæggelser, kampe og håb.

AD
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➾

Holstebro
Kvindegruppen i Holstebro
Tid og sted: 1. torsdag, hver måned kl. 18.30 - 21.00, Trivselshuset 
i Holstebro, Trivselshuset, Asagården 55, 7500 Holstebro.

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

Viborg
Søskendegruppe
For børn med en søskende med et fysisk eller psykisk handicap 
eller alvorlig sygdom.
Tid og sted:  Møderække før jul: 30. november og 14. december, 
Ll. Sct. Hans Gade 7, Viborg.
Kontakt: ea@frivilligeshus.dk for tilmelding og yderligere info.

Foredrag
Spørg gerne ind til foredrag på vest@adhd.dk 

 • Voksen med ADHD/ADD: 1. onsdag i måneden kl. 19-21 De 
frivilliges hus, Hadsundvej 35, 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 sit lokalsamfund, kan man du skrive til 
bestyrelsen: 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 
Følg med på adhd.dk samt på Facebook, hvor arrangementer 
vil blive annonceret.

Vi er i fuld gang med at planlægge nogle spændende arrangemen-
ter til foråret. Det bliver både aften- og heldagsarrangementer.
Følg med på ADHD-foreningens hjemmeside: adhd.dk/lokalaf-
delinger/midt-oestjylland og på vores facebookside, hvor alle 
arrangementer bliver slået op.

Benyt jer også gerne af muligheden for at ringe os op med 
spørgsmål om stort og småt. Nummeret står på hjemmesiden 
og går direkte til formanden.

Venlig hilsen Bestyrelsen

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

Generalforsamling:
Afholdes den 26. februar 2022 i Silkeborg med relevant ind-
læg og med spændende foredragsholder. Hør nærmere 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

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

SYDJYLLAND

Generalforsamling 2022
Tid og sted:  27. februar 2022, Billund.
Se Facebook for nærmere info og tilmelding.



GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT 43

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 egen-betaling. 
Facebook: ADHD Cafe Kolding

Julefrokost
Fælles julefrokost med caféen i Vejen
Tid og sted: 7. december i Kolding
Tilmelding og mere info: Se Facebook. 

Aabenraa
Netværksgruppe for voksne med ADHD i Aabenraa
Vi starter en café for voksne op igen, når vi kan samle en lille 
gruppe som gerne vil mødes.
Se Facebook for nærmere info.

Familiecafé
Familiecafe for familier med ADHD/ADD
Tid og sted: Sidste søndag i måneden kl. 11-14, Jump A Lot, 
Rødekro.
Se Facebook for nærmere info.

Vejen
Café
Fælles julefrokost med caféen i Kolding.
Tid og sted:  7. december i Kolding
Tilmelding og mere info: Se Facebook

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

Venlig hilsen Bestyrelsen

Nyhedsbrev
Modtag vores nyhedsbrev.
Tilmeld dig på facebook: ADHD Foreningen Næstved/Faxe/Stevns 

Arrangementer og caféer
Følg med på adhd.dk under lokalafdelinger og på Facebook: 
www.facebook.com/adhdnfs
I er altid velkomne til at kontakte os.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Maribo 
ADHD netværkscafe 
Tid og sted: Hver anden tirsdag (ulige uger) kl. 19.00-22.00, The 
Green House, Vestergade 33, 4930 Maribo.  
Alle er velkomne. Vi byder på kaffe, te, sodavand, Nada, hygge 
og gode snakke. 

Find os på Facebook: ADHD-foreningen Lolland, Guldborgsund 
og Vordingborg

Venlig hilsen Bestyrelsen

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

SØNDERBORG

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

NÆSTVED, FAXE OG STEVNS

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

LOLLAND, GULDBORGSUND
OG VORDINGBORG

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

Café i Køge
Oprettes i samarbejde med Bedre Psykiatri. 
Tid og sted: facebook, ADHD Foreningen Østsjælland.

Roskilde
Gåture i Roskilde .
Kontakt bestyrelsen for mere information.

Venlig hilsen Bestyrelsen

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

ØSTSJÆLLAND
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Caféer
Netværk for kvinder med ADHD (København N)
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, på svalegangen, 2620 
Albertslund. Ved siden af Albertslund station, 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

Nyhedsbrev
Tilmelding på adhd.dk under lokalafdelinger 

Kontakt: storkbh@adhd.dk

Venlig hilsen Bestyrelsen

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

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

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

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

Bliv opdateret en gang om ugen

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

Støt med køb 
på auktioner
Gør en god handel
og støt ADHD-sagen
ADHD-foreningen har et samarbejde med auktions-
platformen 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 mulig-
hed 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-for-
eningen på odendo.dk/adhd-foreningen

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

NORDSJÆLLAND
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Grønlandsvej 15 - 4681 Herfølge - Tlf. 20 37 22 11 - www.levijensen.dk

LEVIJENSEN
CONSTRUCTION MANAGEMENT

STÅLKONSTRUKTIONER

Tåstrupgårdsvej 8
2630 Taastrup

Tlf. 70 22 62 43
www.zf.dk

Forskellige lejedesigns
Et gearhus til forskellige udvekslinger

Optimeret olieforsyning
Ny forbedret labyrintteknologi
Gearteknologi med forbedret

modstandkraft og low-noise design
Optimal gearvægt

Lang levetid
Optimal effektivitet

Tilpasses kundespecifikationer

T R A N S M I S S I O N E R  T I L  E N H V E R  L E J L I G H E D

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!
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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.

56 14 88 82
Aut. naturgasinstallatør

Kildeager 5B · 2680 Solrød Strand
Mobil: 40 16 88 82

VVS Installatør
Peter Hilleberg A/S
Blik & Kobber  •  Vand & Varme  •  Sanitet
Fjernvarme  •  Reparationer
Ombygning  •  Tilbygning

Inspirerende rådgivning og
professionel udførelse

I ss 1212 2s I 

www.johnogmax.dk 
Nordre Farimagsvej 16 - 4700 Næstved

Mellemvang 3 - 4300 Holbæk - Tlf. 81 44 24 00 - www.fit-fun.dk

Infrarødt saunatæppe med 3 varmezoner

Styrk dit immunforsvar og hjælp din krop til bedre udrensning
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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
Formand
Casper Friis
lgv@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.

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.




