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Velkommen til 2022
Nyder hver gang jeg skal skrive til årets første blad, og hver gang går mine tanker 
til alle jer, altså ADHD-foreningens medlemmer, og de mange frivillige i ADHD-
foreningen. I gør, at vi her og nu kan udrette store ting, forandre, og bygge et stærkt 
fællesskab op. Og jeg er taknemmelig for at være en del af det hold. 
Jeg har været med i over fire år og har set den udvikling, ADHD-foreningen har gen-
nemgået, og det er ikke småting, jeg har oplevet i den periode. Meget er udrettet 
og sat i søen, for at ADHD bliver mødt på god vis – og med forståelse. 

Det bliver et travlt år igen 
Det bliver et travlt år igen – og det er det egentligt allerede. Der er så meget, vi gerne vil 
have verden til at se og forandre, og vi er heldigvis allerede godt i gang. Corona har været 
et benspænd for vores tempo og muligheder, og har alligevel budt på nye måder at arbejde 
på, nye fællesskaber, nye medlemmer og nye kontakter. Det er vi taknemmelige for, da det 
betyder, at så mange andre ligesom mig, finder området vigtigt og gerne vil være en del 
af vores fællesskab. 

Jeg har selv været på arbejde på skolen hver dag, og hver eneste dag tænker jeg, om det 
mon er i dag, jeg bliver smittet. Jeg er gået ram forbi indtil nu, men har jo set på tæt hold, 
hvad vores måde at drive skole på gennem de seneste to år har gjort ved både børn og 
forældre. Vores børn og forældre. Og det har til tider været svært at se familier kæmpe 
for at genfinde hverdagen og agere skolelærere, alt imens de går på job. 

Det er stærkt at se, hvor mange vi, i ADHD-foreningen, har kunnet række ud til og tilbyde 
forældretræning, mestringsforløb, gå-grupper, fællesspisninger og meget mere. Og alt er 
taget godt imod. Det gør mig glad og stolt. 

Og vi har naturligvis tænkt at fortsætte denne store aktivitet. Både med tilbud til jer, men 
også i forhold til væsentlige fokusområder som inklusion, uddannelse, arbejdsmarked, 
udredning, behandling, mestring. Med det fokus at det skal blive bedre, hurtigere, mere 
dynamisk og tilpasset den enkelte. Alt dette vil I kunne følge på vores sociale medier hver 
uge - eller i nyhedsmailen. 

Jeg håber, I er landet godt i 2022 og glæder mig til at være der sammen med jer. 
Så vi sammen kan gøre ADHD til håb og handlekraft. 

DORTE MØLLER VISTESEN
FORMAND FOR ADHD-FORENINGEN

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT
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Unge med ADHD vokser i et fritids-
job - og lykkes i de rette rammer

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

Fritidsjobindsatsen ’Mit Første Job’ har vist, at det godt kan lade 
sig gøre, at unge med ADHD og andre diagnoser lykkes i et fri-
tidsjob og styrkes både fagligt, socialt og personligt. Indsatsen 
samarbejder med udvalgte dagbehandlingsskoler, og vejen til 
fritidsjob går blandt andet gennem støtte fra skolens personale, 
og arbejdsgivere der klædes på til samarbejdet.

Hvorfor fritidsjob?
Den håndholdte indsats ‘Mit Første Job’ drives af det pædago-
giske personale på en række dagbehandlingsskoler, der er et 
specialiseret skoletilbud for særligt sårbare unge mellem 13 
og 17 år med blandt andet ADHD. Personalet hjælper eleverne 
med at sætte ord på deres kompetencer og jobdrømme, de 
hjælper med at finde og søge fritidsjobbet, og så støtter de op 
om ansættelsen undervejs.

En kontaktperson fra en af de medvirkende skoler fortæller, at: 
“med ‘Mit Første Job’ har jeg oplevet, at eleverne har fået en 
følelse af at lykkes og en følelse af, at der også er arbejdsplad-
ser, der giver plads til forskellighed og tager hensyn til diverse 
diagnoser og planlægger arbejdsopgaverne ud fra dette.” 

Og spørger man de unge selv, er der ingen tvivl om, at fritidsjob-
bet gør en stor forskel, både når det kommer til selvværd, men 
også som en vigtig vej til livsmestring:

Unge med ADHD har sjældnere et fritidsjob end deres jævn-
aldrende. Samtidig viser undersøgelser, at teenagere med 
fritidsjob har mindre fravær i skolen, får bedre karak-
terer og har bedre muligheder for at gennemføre 
en ungdomsuddannelse, ligesom de i mindre 
omfang end andre unge begår krimina-
litet1. Og på det personlige plan er 
der også meget at vinde ved 
et fritidsjob, der kan give 
succesoplevelser og 
en styrket tro på 
egne evner. 

Jeg lærer mere at være ansvarlig. Jeg skal 
jo huske at være meget mødepligtig og 
alle mulige ting.

15-årig i fritidsjob

»»
1 LG Insight, 2021: https://lg-insight.dk/boern-unge/fritidsjob-
til-unge/
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“Jeg lærer mere at være ansvarlig. Jeg skal jo huske at være meget 
mødepligtig og alle mulige ting,” fortæller en 15-årig dreng med 
ADHD, der er i fritidsjob.

Og selvom det ofte er pengene, der fremhæves som det bedste 
ved jobbet af de unge selv, betyder både det at møde nye men-
nesker og få nye udfordringer, også en del. Men for elever på 
dagbehandlingsskoler med ADHD, er der også ofte et ønske om 
at passe ind i det “normale”. 

“Når virksomheder ansætter de unge i ordinært fritidsjob på 
lige vilkår med andre unge, kan der skabes et rum, hvor den 
unge bliver set i et nyt lys. Hun eller han får ansvar og med det 
følger troen på, at man har betydning og gør en forskel,” fortæl-
ler projektleder for ’Mit Første Job’, Louise Holm Abildgaard og 
fortsætter: “med projektet vil vi gerne give de unge mulighed 
for at prøve sig selv af og finde ud af, hvad de er gode til og 
godt kan lide at lave”. 

En 15-årig dreng, der kom i fritidsjob igennem projektet fortæller:
“Jeg kan godt li ’ skole og arbejde, men jeg tror ikke helt, at jeg 
vil have i hvert fald sådan en læseuddannelse, altså det ku’ 
være gymnasiet eller sådan noget. Jeg tror nok, at jeg hellere 
vil ud og bruge mine hænder til fx, ja, de ting jeg er god til. Det 
tænker jeg.” 

Rummelige arbejdspladser
Men hvorfor vælger så mange arbejdsgivere at være en del af 
indsatsen og ansætte særligt sårbare unge med blandt andet 
ADHD, når det ofte kræver både tid og tålmodighed?

Spørger man arbejdsgiverne er svaret entydigt: Det skyldes 
værdien i at se et ungt menneske blomstre. 

“Jeg får lov til at hjælpe dem, og det syntes jeg er fantastisk. Jeg 
får lov at skubbe dem ud på arbejdsmarkedet og lære dem, at 
det ikke er farligt,” fortæller en arbejdsgiver, der har ansat en 
ung igennem ’Mit Første Job’. 

Men arbejdsgiverne får også oftest både god og stabil arbejds-
kraft. “Når det er noget, den unge er motiveret for, og det så 
lykkes, ser vi, at de unge klarer sig rigtig godt og ofte bliver på 
arbejdspladsen i lang tid,” fortæller projektleder Louise Holm 
Abildgaard. 

Men for at de unge kan trives i jobbet, kræver det ofte nogle 
særlige rammer, og det, understreger Louise Holm Abildgaard, 
er mange arbejdsgivere åbne for. Nogle gange er rammerne en 
liste med faste opgaver, når den unge møder ind, eller mere 
alternative løsninger for at sikre koncentrationen. 

En arbejdsgiver i projektet fortæller:
“Nogle gange har han det bedst med at have musik i det ene 
øre, så koncentrerer han sig bedre, fordi det beroliger ham. De 
behov skal der være plads til. Det ville jeg ikke tillade de andre 
ungarbejdere, men jeg kan mærke, at der er en stor forskel i 
hans koncentrationsevne, når han har musikken.” 

En anden arbejdsgiver fortæller om samme fleksibilitet, og 
hvordan han i starten af den unges ansættelse brugte lidt ekstra 
tid på at sætte ham ind i opgaverne. Samtidig fremhæver han 
den udvikling, der er sket:

”Vi satte ham jo ind i det (opgaverne red.) når han kom herned, 
så snakkede vi lige om, hvad der skulle ske. Det var det eneste 
”unormale”, kan man sige, ved ham. Han endte også med at 
køre varer ud, så hvis jeg skulle levere noget maling, så kørte 
han med der.”

‘Mit Første Job’ har eksisteret siden november 2020 og har i 
løbet af de to år erfaret, at der er plads til den her gruppe unge 
på arbejdsmarkedet. ”Nu er vores mål at få budskabet ud til 
forældre, fagfolk og unge med ADHD og andre diagnoser, så vi 
kan få brudt med, at ganske få unge med diagnoser, herunder 
ADHD, har et fritidsjob.” fortæller Louise Holm Abildgaard.  ◆

Indsatsen ‘Mit Første Job’ er startet af dagbehand-
lingsskolen Skolen ved Sorte Hest på Vesterbro 
i København og støttet af A.P. Møller Fonden. 
Den er nu udbredt til 11 dagbehandlingsskoler 
på Sjælland. 

Læs mere om indsatsen på
www.mitfoerstejob.com

Projektet anbefaler:
• At den unge starter med at arbejde 2 timer om ugen.
• At den unge får hjælp til at skrive og aflevere en ansøg-

ning, hvis hun eller han har svært ved at gøre det selv. 
Der findes forskellige skabeloner på nettet.

• Hjælp gerne den unge med at sætte ord på sine kom-
petencer og udfordringer, herunder hvordan de kan 
støttes i deres udfordringer på arbejdspladsen.

!

Jeg kan mærke, at der er en stor forskel 
i hans koncentrationsevne, når han har 
musikken.

Arbejdsgiver

»»
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Mange mennesker med ADHD og ADD kæmper med 
udsættelsestvang og overspringshandlinger. Der 
kan være flere grunde til at udsætte ting. Nogle 
gange er opgaven for stor, man er for dårligt 
forberedt eller simpelthen overvældet af opga-
ven. Men ofte er det også de små daglige eller 
tilbagevendende opgaver, som man har udført 
hundredvis af gange, der bliver udsat. 
Man kan opleve en stærk modvilje mod disse 
opgaver, som hverken er interessante, sjove 
eller udfordrende, og man udsætter dem 
til senere. 
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masse ting, som fx tøjvask, rengøring og indkøb, 
fordi de er nødvendige. Men selve tanken om at 
burde eller skulle noget, skaber en blokering, 
som gør det svært at komme i gang, selvom 
man egentligt er enig i, at det ville være godt at 
udføre opgaven.

En vej ud af dette kan være at tænke anderledes 
om opgaven. Simpelthen at give slip på ”burde 
og skulle” og begynde at tænke på opgaverne 
på en ny måde. 

Prøv i stedet at tænke ”Jeg vil gerne tømme 
opvaskemaskinen” fremfor ”Jeg burde tømme 
opvaskemaskinen”. 

Frem for at fokusere på din modvilje og ulyst, så 
flyt fokus til den glæde eller tilfredsstillelse, det 
vil udløse, når opgaven er gjort. 

Adfærdsregistrering
For nogle kan det være en hjælp at blive mere 
bevidst om, at det koster mere at tænke på og 
udsætte opgaven end at udføre den. Her kan du 
bruge adfærdsregistrering til at blive klogere på, 
hvad en opgave rent faktisk kræver af dig. 

Brug en dag eller flere (gerne en hel uge) på at 
registrere time for time, hvad du foretager dig. 
Samtidigt vurderer du på en skala fra 1-10 hvor 
krævende det var for dig, og hvordan du havde 
det med at udføre opgaven (mens du udførte 
opgaven). 

Vær opmærksom på at skelne mellem din lyst 
til at udføre opgaven og den følelse, som du 
oplevede, mens du udførte opgaven.

Udsættelse skaber stress
For mennesker med ADHD kan dette opleves som 
et dagligt problem. Det handler ikke om, at man 
er lyststyret eller egoistisk, men om at hjernen 
med ADHD har meget nemmere ved at komme i 
gang med opgaver, som på en eller anden måde 
er stimulerende. Dette er i høj grad knyttet til 
den ubalance i dopamin, som man ved er en del 
af at have ADHD. Man vil altid være tiltrukket af 
opgaver og aktiviteter, som udløser dopamin. 
Det er fx nye ting, sjove ting, udfordrende og 
lystbetonede opgaver eller aktiviteter, hvor éns 
personlige interesser er i spil. 

Eller man vil have nemmere ved at komme i gang, 
når der er alvorlige følger ved at lade være. Prak-
tiske hverdagsopgaver, som at støvsuge, tømme 
opvaskemaskine, hænge tøj op, betale regninger 
eller smøre madpakker har slet ikke samme evne 
til at stimulere hjernen.

Når man udsætter hverdagsopgaver, skaber det 
en masse stress. En del af vores stress opstår 
nemlig ikke, fordi vi har for meget at lave, men 
fordi vi udsætter ting. Udsatte og ufærdige opga-
ver er i sig selv en kilde til stress. Dertil kommer, 
at vi bebrejder os selv, at vi ikke bare får tingene 
gjort, hvilket også giver stress. 

Måske kender du den situation, hvor man har 
tænkt så meget over en opgave, at man er mere 
udmattet af tænkningen end man ville have været 
af at udføre opgaven? Tankerne om opgaven 
kræver lige så meget eller måske endda mere 
energi end selv udførelsen.

Sig farvel til burde og skulle
Noget af modviljen opstår, fordi der er tale om 
en ”burde” eller ”skulle” – opgave. Man gør en 

6

Modvilje og udsættelse

AF TINE KRISTA HEDEGAARD 
PROGRAMLEDER,
ADHD-FORENINGEN
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Det er to forskellige ting, for din modvilje mod at udføre opgaven 
kan godt være en 10’er, inden du er gået i gang, men kun være 
en 5’er, når du er i gang. 

Når du efterfølgende ser på dine registreringer, vil du måske 
opdage at nogle af de opgaver, som du ofte har en stærk modvilje 
imod – og derfor udsætter – ikke kræver noget særligt af dig 
(når du er i gang), og at du også har det okay med opgaven, når 
du først er i gang. Den viden vil gøre det nemmere at komme i 
gang næste gang, du møder den opgave.

Adfærdsregistrering har en række andre fordele. Den kan fx gøre 
dig opmærksom på alle de ting, du rent faktisk gør i løbet af en 

dag, men måske glemmer. Du kan også blive mere bevidst om, 
at der kan være aktiviteter i løbet af din dag, som du absolut 
ikke bryder dig om, og som er meget krævende for dig. 

Her kan der være en god grund til at overveje, om du kan skabe 
mere balance og mindre stress i din dag, så den ikke kun består af 
svære og krævende opgaver, men også af sjove og lette opgaver. 
Hvis du registrerer gennem længere tid, kan det på den måde 
være et redskab til at afdække og bekæmpe stress.  ◆

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

Prøv i stedet at tænke ”Jeg vil gerne tøm-
me opvaskemaskinen” fremfor ”Jeg burde 
tømme opvaskemaskinen”.»»

06.00-07.00   

08.00-09.00   

09.00-10.00   

10.00-11.00   

11.00-12.00   

12.00-13.00   

13.00-14.00   

14.00-15.00   

15.00-16.00   

16.00-17.00   

17.00-18.00   

18.00-19.00   

19.00-20.00   

20.00-21.00   

21.00-22.00   

22.00-23.00 

Kl. Hvad lavede du? Hvor godt kunne du lide at Hvor meget krævede det
  udføre opgaven, mens af dig at udføre opgaven, 
  du var i gang?  mens du var i gang?
  (På en skala fra 1-10) (På en skala fra 1-10)



Jeg var ikke i stand til at sidde stille, koncentrere mig eller 
modtage undervisning. I virkeligheden så befandt jeg mig slet 
ikke i klasselokalet. I hvert fald ikke mentalt – nej jeg var sikkert 
i gang med at udkæmpe en intergalaktisk krig eller udleve en 

AF ALEXANDER KOZMER

Tidlig barndom og skolegang
Jeg husker tydeligt, hvordan mine forældre fortæller mig om sko-
le-hjemsamtalerne fra dengang, jeg var barn. Lærerne berettede 
om, hvordan jeg sad i klasselokalet med lukkede øjne og lavede 
fagter med armene som om, at jeg var med i en Kung-Fu film. 

Perspektiver fra et liv med ADHD

8 GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

ADHD-foreningen har
modtaget denne artikel fra
Alexander, som er voksen 

med ADHD. Han beretter her 
om sit liv, og vi er glade for
at kunne dele artiklen med

ADHD Magasinets
læsere
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anden spændende fantasi. Det hele foregik selvfølgelig inde 
i mit hoved, men selve fantasien manifesterede sig voldsomt 
gennem min krop, hvilket må have set sjovt ud for mine kam-
merater og lærere. 

Uopmærksomheden har dog haft alvorlige konsekvenser for 
min skolegang. Med tiden lærte jeg at sidde stille, men mit sind 
var alt andet end stille. Jeg kiggede oftest ud ad vinduet eller 
spacede fuldstændigt ud til undervisningen. Jeg var fysisk til 
stede, men mentalt var jeg helt slukket. 

Der gik ikke lang tid, før det gik op for mig, at jeg havde det svært 
i skolen. I børnehaveklassen var jeg den stille og artige dreng, 
men allerede i første klasse ændrede mine personlighedstræk 
sig drastisk. Nu var jeg pludselig en energifuld dreng, der havde 
det svært. Uheldigvis led jeg altid under indtrykket af, at jeg var 
doven eller dum. 

Dengang var ADHD-pædagogikken ikke noget, som lærerne 
kendte til. Jeg tilhørte blot kohorten af urolige drenge, som 
ikke kunne finde ud af at sidde stille, lytte efter og passe deres 
skolegang. Pædagogikken tog som sagt udgangspunkt i, at man 
skulle sidde stille og fokusere på undervisningen i 45 minutter 
ad gangen. Dette havde jeg rigtig svært ved, fordi jeg syntes, 
at de andre børn var så spændende at tale med. De andre var 
dog i stand til at lave lektier samtidig med, de talte. Dette er en 
sjælden evne, som jeg den dag i dag stadig ikke mestrer. Jeg fik 
naturligvis aldrig lavet mine ting i skolen, og derfor måtte jeg 
bruge flere timer på at lave lektier derhjemme. Det blev til et 
sandt mareridt, og det, som jeg husker tydeligst fra min tidlige 
skolegang.

Derhjemme var det lige så svært for mig at lave lektier som i 
skolen. Mine forældre forsøgte at støtte mig, men jeg kunne 
stadig ikke overskue det. Det tog mig flere timer at blive færdig 
med mine opgaver. For det meste sad jeg og stirrede tomt ned 
i bøgerne og regnearkene. Jeg endte med at komme så langt 
bagud med lektierne, at jeg helt gav op. I matematiktimerne 
sad jeg og skrev efter mine kammerater og lærte derfor ikke 
noget som helst. 

Endnu værre var det, da vi skulle recitere tabeller foran hele 
klassen. Jeg husker, hvordan man skulle stille sig op ved tavlen 
for at sige en tabel, der gik fra nul til hundrede. Læreren mente, 
at jeg ikke havde øvet mine tabeller godt nok. I virkeligheden 
hang min dårlige præstationsevne sammen med det faktum, 
at min hjerne slet ikke var i stand til at huske og fremkalde 
informationer under pres. Et aspekt som stadig udfordrer mig 
den dag i dag. 

Min relation til de forskellige lærere var også svingende. Jeg 
havde få fag, som jeg var god til. Disse interesserede mig natur-
ligvis meget, og jeg kunne tydeligt mærke, hvordan lærerne 
favoriserede mig i disse fag. Jeg klarede mig selvfølgelig dårligt 
eller middelmådigt i alle andre fag og kunne ligeledes mærke, 
hvordan min mangel på kompetence blev sidestillet med at 
være en dårlig elev. 

I dansk kunne jeg ikke finde ud af at stave. Igen hentydede min 
lærer til, at jeg var doven og inkompetent. De dårlige resultater 
var som altid et resultat af manglende vilje. Nederlagene blev 
hurtigt til en selvopfyldende profeti. Jeg lærte at fokusere på de 
få ting, jeg var god til, og glemme resten. I dag undrer jeg mig 
stadig over, hvorfor jeg som barn, kun blev anerkendt i forhold 
til min præstation i skolefagene. Hvis jeg klarede mig dårligt, så 
var jeg en ringe elev, men hvis det gik godt, så var jeg dygtig. Det 
var som om, at jeg aldrig blev set i sammenhæng med helheden. 
Derfor tænker jeg ofte over, hvordan mit liv havde set ud, hvis 
jeg var blevet diagnosticeret som barn, og hvordan jeg i denne 
kontekst kunne have været mødt med mere forståelse.       

Teenageår og gymnasie
Som årene gik, blev min oplevelse af folkeskolen hurtigt sidestil-
let med et sandt mareridt. 

I syvende klasse blev jeg konsekvent smidt ud ad døren til hver 
eneste danskundervisning. Min lærer kunne ikke overskue mig 
eller forstå sig på at ændre sin pædagogiske tilgang til mig, eller 
hvad jeg havde behov for. 

Hun fortalte mig, at jeg aldrig ville blive til noget, fordi jeg ikke 
kunne finde ud af at skrive skråskrift. Ja, og nu tænker du sikkert, 
at der ikke er nogen, som skriver i hånden mere. Derfor er min 
lærers udtalelse i høj grad et eksempel på, hvilket undervis-
ningsparadigme vi befandt os i, da jeg var barn. 

I gymnasiet blev det kun sværere. Jeg var allerede bagud fra 
folkeskolen og havde svært ved at følge med. Jeg endte med at 
stoppe med at lave lektier og fulgte kun med i de tre fag, jeg 
var god til – engelsk, geografi og idræt. I de første to lektioner 
var jeg altid helt fraværende, fordi jeg halvsov i timerne. Det var 
som om, jeg først rigtigt vågnede klokken 10.00. Da dagen var slut 
var jeg helt ødelagt og havde ingen kapacitet til at lave lektier. 
Jeg tog altid hjem og stirrede ind i tv’et. Afleveringer var min 
absolutte nemesis. Jeg var aldrig i stand til at lave mine opgaver i 
god tid. Derfor sad jeg altid dagen før afleveringsfristen og tvang 
mig selv til at skrive engelskstile eller lave biologirapporter. Oftest 
blev jeg færdig sent om aftenen og gik direkte i seng bagefter 
uden af have tid til at rette mit materiale. 

Dette afspejlede sig selvfølgelig i mine karakterer, som altid var 
middelmådige. For mig handlede gymnasiet om overlevelse og 
ikke om at præstere. Jeg endte med at dumpe to fag og har til 
den dag i dag sjældent oplevet at få topkarakterer. 

I en større sammenhæng kan jeg tydeligt se, at jeg slet ikke 
kunne overskue gymnasiet, da jeg var ung. De tre år, jeg gik på 
gymnasiet, føltes som en uklar tåge, hvor jeg havde svært ved 
at se den store helhed. Jeg var virkelig dårlig til at finde ud af, 
hvad der skete omkring mig og organisere min tilværelse. 

Jeg husker en gang, hvor jeg glemte at gå til eksamen på grund af 
en misforståelse. Rektoren ringede til mig dagen efter og skældte 
mig ud, hvorefter jeg heldigvis fik jeg lov til at gå til ny eksamen. 
Da jeg var ung eksisterede elektronisk kommunikation ikke på ➾

ADHD-foreningen har
modtaget denne artikel fra
Alexander, som er voksen 

med ADHD. Han beretter her 
om sit liv, og vi er glade for
at kunne dele artiklen med

ADHD Magasinets
læsere

Jeg var fysisk til stede, men mentalt var 
jeg helt slukket.»»

Det var som om, at jeg aldrig blev set i 
sammenhæng med helheden»»
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samme måde som i dag. Derfor var min eksamensdato 
blevet ændret, og informationen skulle jeg selv indhente 
fra et brev, som lå i et dueslag. Jeg gik på gymnasiet i tre 
år, men lærte aldrig at kigge efter i dueslaget.  

Kulminationen af min tid i gymnasiet og folkeskolen satte 
dybe spor i mig. Efter flere år med nederlag, følelsen af 
aldrig at være tilstrækkelig og generel bebrejdelse om at 
være doven og uduelig, har påvirket mig i sådan en grad, 
at det er gået ud over min selvtillid og selvværd. Især det 
boglige område har skræmt mig fuldstændigt væk. Da jeg 
som 19-årig stod med en studenterhue i hånden, havde jeg 
aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg skulle bevæge mig 
i en akademisk retning. 

Voksenliv
Sabbatåret
Efter gymnasiet tog jeg et sabbatår, og arbejdede i en børne-
have. Jeg havde mildest talt ingen idé om, hvad jeg lavede på 
den arbejdsplads. Jeg var lige flyttet til København fra landet 
og havde aldrig haft et rigtigt arbejde før. Da jeg startede i 
børnehaven, så undrede jeg mig over, hvordan alle de andre 
medarbejdere var så kompetente. Jeg stod ofte og tænkte over, 
hvordan jeg skulle finde ud af, hvad jeg skulle stille op med mig 
selv. Igen fik jeg selvfølgelig kritik, fordi jeg ikke fattede noget 
som helst af min egen tilstedeværelse. 

Pædagogseminariet
Efter mit sabbatår startede jeg på pædagogseminariet. Jeg var 
selvfølgelig den yngste på hele seminariet, hvilket bestemt ikke 
var nogen fordel. Jeg var kun tyve år gammel og umoden af min 
alder. De andre var voksne og havde en solid mængde livser-
faring. Heldigvis havde jeg ikke problemer med at følge med til 
undervisningen. Til gengæld havde jeg stadig problemer med 
at organisere mig selv og forberede mig. I det første semester 
endte jeg med slet ikke at købe nogen bøger. Jeg lånte dem på 
biblioteket, men læste dem sjældent. Mine medstuderende fik 
også spat af mig, fordi jeg ikke kunne huske noget som helst. I 
det store hele så gad jeg slet ikke tage min uddannelse seriøst. 
Der var flere gange, hvor jeg tog på ferie og kom til at komme 
for sent hjem, så jeg gik glip af undervisning og gruppearbejde. 
Andre gange missede jeg hele moduler og skulle skrive eksamen 
uden nogen formel form for undervisning. Jeg husker tydeligt, 
hvordan jeg altid brugte mine medstuderende og skrev altid til 
dem om hjælp i forbindelse med, hvad vi skulle lave. 

Til sidst fik en af mine undervisere nok og hev mig til en samtale. 
Han kunne godt se, hvad der var galt med mig. Jeg var jo kvik 
nok, men kunne bare ikke tage mig sammen til noget som helst 
og sprang altid over, hvor gærdet var lavest. Den dag i dag kan 
jeg se tilbage og reflektere over, hvordan min strategi i forhold 
til uddannelse altid har handlet om at klare sig igennem i stedet 
for at præstere. 

Universitetet
Efter seminariet søgte jeg ind på universitetet, hvilket gik helt 
galt. Jeg endte med at gå glip af den første uge af undervis-

ningen, fordi min daværende kæreste havde overtalt mig til at 
holde ferie sammen med hende. Jeg kom derfor dårligt fra start 
og var allerede upopulær hos mange af de andre studerende. 
Universitetet var en total omvæltning i forhold til de tidli-
gere undervisningsinstitutioner, som jeg havde begået mig på. 
Udfordringen lå i, at jeg selv skulle undersøge alt, og der var 
høje krav til selvstændighed. Det var kaotisk for mig at navigere 
rundt i, og jeg havde på daværende tidspunkt ingen former for 
mestringsstrategier og ingen erfaring med, hvor udfordrende 
det hele ville være for mig. 

Resultatet blev selvfølgelig, at jeg droppede ud. Igen havde 
uddannelsessystemet besejret mig, og der gik mange år før 
jeg turde søge ind igen. Heldigvis blev jeg mere moden med 
alderen og lærte mig selv bedre at kende. I denne forbindelse 
har jeg også lært min diagnose bedre at kende og kan i denne 
sammenhæng præsentere de følgende afsnit med udfordringer, 
som jeg har måtte erkende og takle i mit liv.  ◆

Som årene gik, blev min oplevelse af 
folkeskolen hurtigt sidestillet med et 
sandt mareridt»»

Er du spændt på at læse om, hvordan det går Alexander 
nu, kan du læse videre på ADHD-foreningens hjemmeside: 
adhd.dk under menupunktet ”Livet med ADHD/Mænd 
med ADHD. 

!
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Hvert andet år afholder vi i ADHD-foreningen landsmøde. Her 
træffer vores medlemmer de beslutninger, der former ADHD-
foreningen.

Sæt derfor et kryds i kalenderen den 22. maj 2022. Det er på 
Brogaarden i Middelfart, du kan være med til at sætte retningen 
for vores vigtige arbejde. 

Som medlem af ADHD-foreningen har du mulighed for at stemme, 
du kan stille op som formand for foreningen eller som medlem 
af hovedbestyrelsen. Du kan også stille konkrete forslag til 
behandling på landsmødet.  

Det er naturligvis gratis at deltage, og alle medlemmer er vel-
komne. Antallet af stemmeberettigede i hver lokalafdeling er 
dog begrænset. 

Læs meget mere og tilmeld dig her:
adhd.dk/foreningen/landsmoede/

Vi glæder os til at se dig. 

Dagsorden for landsmødet 22. maj 2022
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Drøftelse og vedtagelse af foreningens målsætningsprogram
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af formand for ADHD-foreningen
6. Valg af næstformand
7. Valg af tre repræsentanter til hovedbestyrelsen
8. Eventuelt

Vær med til at sætte retningen
for ADHD-foreningen
- Deltag på landsmødet

Vigtige tidsfrister
Senest den 10. april 2022
Forslag til f.eks. vedtægtsændringer eller målsætnings-
program indsendes på mail til nbp@adhd.dk 
Opstilling af kandidater indsendes på mail til
nbp@adhd.dk 

Senest den 24. april 2022
Tilmelding med ønske om stemmeret via hjemmesiden.

Senest den 8. maj 2022
Tilmelding uden stemmeret via hjemmesiden.

!

Landsmøde
søndag den
22. maj 2022
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Sociale relationer er fx relationer til venner, familie, bekendte og kol-
leger på arbejdspladsen. Sociale relationer handler om vores forhold 
til andre mennesker, både dem vi kender godt og er nært knyttet til 
og de mennesker, som vi ikke kender, men alligevel skal forholde os 
til i forskellige sammenhænge. 

Mange mennesker med ADHD oplever sociale relationer og situationer 
som udfordrende, og det kan have flere årsager. Nogle udfordringer 
er direkte knyttet til kernesymptomerne.

Opmærksomhedsvanskeligheder kan forstyrre evnen til at lytte, og 
det kan være svært at være i situationer med mange sanseindtryk. 
Impulsivitet kan resultere i, at man kan komme til at sige eller gøre 
ting, som sårer andre eller er uhensigtsmæssige. Også hyperaktivitet 
kan have en indflydelse, da andre kan synes, at man er for meget eller 
for lidt. Man kan desuden have svært ved at regulere sine følelser, 
og hvis man ofte har følt sig misforstået eller anderledes, kan det 
betyde, at man trækker sig fra andre mennesker eller har svært ved 
at finde relationer, hvor man oplever forståelse.

I denne guide giver vi en række råd og strategier til, hvordan man kan 
håndtere sociale relationer og forskellige sociale situationer samt 
træne sociale kompetencer.  ◆

Venskaber
Venskabsstrategier
Frygten for afvisning
Sociale relationer på arbejdspladsen
Strategier på arbejdspladsen
Kommunikation og sociale relationer
Sociale arrangementer
Strategier til sociale arrangementer
Bliv bedre til smalltalk
Følelser og humør
Strategier til at håndtere følelser
Konflikter – forebyg og håndtér

Sociale relationerSociale relationer

Læs mere, køb pjecen eller download den gratis i
ADHD-foreningen webshop. !

ADHD-foreningen har netop 
udgivet en ny pjece, som 
er skrevet til voksne 
med ADHD/ADD og 
handler om sociale 
relationer.
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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 de 
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 ”råd og støtte".   ◆

Mødet med
kommunen

Tidsfrister
Møder

YdelserVejledning

Anke

Du er altid velkommen til at kontakte ADHD-foreningens 
socialrådgiver for yderligere vejledning. 
Tlf. 53 72 99 08 – info@adhd.dk!
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Vi glemmer ikke...

Når jeg taler med børn og unge, eller voksne for 
den sags skyld, så er det altid noget af det første, 
de beretter om. De mange irettesættelser, de 
hårde blikke og følelsen af at være forkert. De 
kan simpelthen ikke glemme det. 

Og det kan vi heller ikke. Vi glemmer ikke. ADHD-
foreningen glemmer ikke. Glemmer ikke de man-
ge beretninger om livet med ADHD. Hver eneste 
fortælling bliver lagret i hukommelsen og giver 
os den her sindssyge dedikation til at forandre 
forhold for mennesker med ADHD. 

Vi skriver 2022 og taler stadig om ADHD, som om 
man ”bare lige kan styre den, tage sig sammen 
og så går det nok over”. 

Er det ikke utroligt? 
2022 og så er der stadig mennesker, som tillader 
sig at have den holdning og ovenikøbet tilkende-
giver den tydeligt over for mennesker med ADHD.

Vi glemmer ikke de mange kampe, vi allerede har 
taget, dem vi kæmper nu og her, eller de mange 
kampe, som vi skal tage for at skabe ordentlige 
forhold for mennesker med ADHD. 

Vi glemmer ikke, at behovet for at skabe for-
bedringer stadigt er enormt. Og vi kan love, at vi 
husker jer med ADHD hver evig eneste dag.   ◆

Så er benene godt plantet i året 2022. 

Tankerne har dog ikke helt sluppet året, der gik, 
selvom vi selvfølgelig alle prøver at kigge fremad. 

”Det er et nyt år, det bliver bedre, jeg laver færre 
fejl, jeg kan styre mig og gøre det rigtige, jeg gør 
ikke nogen kede af det, jeg vil være et bedre 
menneske”. 

Ja, sådanne sætninger står skrevet som nytårs-
forsæt for rigtig mange mennesker med ADHD, alt 
imens omverdenen ønsker at lære at spille klaver, 
stå bedre på ski, få 12 i fysik eller få en kæreste.

Det gør ondt i hjertet og gør mig urolig, når jeg 
hører børn, unge og voksne tale om det, de ”bare 
lige skal gøre bedre”. For så bliver livet bedre. De 
får flere venner, klarer sig bedre i skolen, bliver 
bedre forældre, bedre kærester og performer på 
arbejdspladsen. 

Men det er bare ikke så let. Især ikke, når et men-
neske har fået tudet ørerne fulde af sætninger 
som ”Styr dig. Hold op med at gøre de andre kede 
af det. Det der ved du helt sikkert, så gider du 
godt lade være med at lave flere fejl”. Når man 
har det, så glemmer man det aldrig, og de hårde 
ord bliver til overbevisninger. Negative overbe-
visninger om sig selv. For ”come on”, hvis det var 
så let, så var man nok holdt op med at lave så 
mange fejl, havde lyttet mere og var blevet bedre 
til ”at styre sig”. 

CAMILLA LOUISE
LYDIKSEN, DIREKTØR

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT
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Parforhold og ADHD
Gode råd til dig, der har en partner med ADHD
Viden
Sæt dig ind i ADHD, så du bedre forstår din partners adfærd og 
reaktioner. Nogle gange opstår problemer på grund af misfor-
ståelser, mistolkning af adfærd og motiver – og fordi din partner 
har svært ved at organisere, planlægge og strukturere.

Accept
Accepter at ADHD er en faktor i jeres parforhold. Din partner kan 
få hjælp og behandling, og sammen med træning og bevidst 
tilrettelæggelse af livet på en ADHD-venlig måde, kan det gøre 
mange ting nemmere for jer. 

Behandling
Behandling er ikke kun for partneren med ADHD. Som partner 
kan du også have brug for hjælp til at arbejde med uheldige 
mønstre, opsparede frustrationer og negative reaktionsmønstre.
Læs mere om ADHD og parforhold på adhd.dk   ◆

Kursus om parforhold I ikke vil gå glip af!
Er du voksen med ADHD/ADD, kan du og din partner del-
tage i et kursus om ADHD og parforhold i ADHD-foreningen. 
Vi tilbyder jer et onlinekursus den 22. september 2022 kl. 
16.00-19.00 til 725,- pr. person.

Vil I blive bedre til at takle misforståelser og konflikter 
i jeres parforhold? Vil I blive bedre til at passe og pleje 
jeres parforhold? Vil I møde andre, som også har ADHD/
ADD – og deres partnere?

Hvis I kan svare ja til det, er dette et kursus, I simpelthen 
ikke vil gå glip af. Det er der nemlig bl.a. fokus på de tre 
gode timer, som kurset varer. 

Underviser
I deltager nemt hjemmefra, og I vil møde ADHD-forenin-
gens underviser Tine Hedegaard. Tine har stor erfaring 
som underviser og rådgiver på voksenområdet. 
Læs mere på adhd.dk under menupunktet kurser, eller på 
side 25 i dette ADHD Magasin.         

!

Mennesker med ADHD kan være fantastiske 
partnere og overvældende i deres forel-
skelse. Og for mange par er ADHD ikke
noget, som fylder på en negativ måde.
Nogle par oplever imidlertid, at 
ADHD påvirker parforholdet og 
giver dem udfordringer. Her 
kan du finde eksempler 
på nogle af de udfor-
dringer, og gode 
råd til, hvordan 
I kan takle 
dem.

ADHD i et parforhold kan være fantastisk
Forelskelse virker stimulerende og får det bedste frem i men-
nesker med ADHD. Han/hun hyperfokuserer på partneren under 
forelskelsen og er overvældende i sine følelser, fantastisk, 
spontan, uden filter – og slår benene væk under partneren.

Som kæreste eller ægtefælle til et menneske med ADHD nyder 
man godt af stor ærlighed, åbenhed og masser af kærlighed. 
Der er en naivitet, humor og legesyghed tilstede, som gør, at 
parforholdet er fyldt med glæde og overraskelser – og én ting 
er sikkert, det bliver aldrig kedeligt.

Ubalance i et parforhold
Når forelskelsen er overstået, oplever nogle en brat overgang 
til virkeligheden. Uden forelskelsens stimulans bliver partneren 
med ADHD måske fjern og virker uinteresseret – også selvom 
han/hun ikke selv oplever, at der er sket en ændring i følelserne. 

Den største udfordring for parforholdet er den ubalance, som 
kan opstå, når den ene part i et forhold har særlige udfordringer 
– og måske har brug for hjælp og støtte i det daglige. Det kan 
i sidste ende betyde, at partneren uden ADHD føler sig bedre 
og som den ”normale”, hvorimod partneren med ADHD er den 
”unormale”. Vi tror, vi forstår den andens adfærd og motiver, men 
fordi vi ikke er opmærksomme på ADHD, tolker vi den anden 
forkert og negativt.

Gode råd til dig, som har ADHD
Indsigt
Forstå din egen ADHD. Når du ved, hvad din ADHD betyder for 
dig, hvad der er dine styrker og hvor du har dine udfordringer, 
forstår du bedre, hvordan din ADHD påvirker din partner og 
jeres forhold. 

Behandling
Opsøg behandling for din ADHD og find den behandling, som 
er rigtig for dig. Det behøver ikke være medicin, men gør dig 
klart, at behandling ikke længere kun er for din egen skyld. Nu 
handler det også om din partner og om at give jeres forhold 
de bedste chancer.

Ansvar og accept
Du har ADHD, og det påvirker dit parforhold. Tag ansvar for din 
ADHD og find ud af, hvad du kan gøre.
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Oplev Dr William Dodson
Så er der åbnet for tilmeldinger til forårskonferencen den 19. april 2022, hvor I kan se frem til at opleve 
ingen ringere end Dr William Dodson.

Herren fra Denver var en af de første til at specialisere sig i voksne med ADHD, han er et absolut 
topnavn i USA og udnævnt til livsvarigt medlem af American Psychiatric Association pga. sit bidrag 
inden for feltet.

På konferencen går Dodson i dybden med, hvorfor så mange unge og voksne med ADHD/ADD fortsat 
kæmper. Og så har han en særlig viden, da han præsenterer en tilgang, der er helt afgørende for at 
forstå ADHD/ADD. 
Vi er ret sikre på, at det bliver lidt af en øjenåbner – det italesættes nemlig sjældent og er ikke en del 
af de diagnostiske kriterier. 

”Vi føler, at vi gør virkelig meget. Alligevel sker der ikke noget”

Det er også en tilgang, der resulterer i helt konkrete bud på, hvad der kan hjælpe unge og voksne med 
ADHD/ADD, så de får et kvalitetsliv. 

For som Dodson siger, så får han ofte spørgsmålet: Vi gør virkelig meget – men hvorfor sker der ikke 
noget? Hvorfor kan vi ikke rykke dem?

Ud over Dodson er der en række andre kloge og dygtige navne på programmet.

Fokus for forårskonferencen er, hvordan vi kan blive bedre til at ruste og rykke unge og voksne med 
ADHD/ADD, så de finder fodfæste og lykkes.  

Så kom og vær med. Vi har som sædvanlig gjort os umage for at give jer den nyeste viden om ADHD. 
Det bliver på alle fronter inspirerende. Og det bliver dejligt konkret og brugbart.

Hvornår skal I tilmelde jer? 
Vi kan ikke garantere en stol til alle interesserede, da der er begrænsede pladser.  Men I kan allerede nu 
sikre, at der står et navneskilt til jer den 19. april ved at tilmelde jer på ADHD-foreningens hjemmeside: 
adhd.dk/kurser   ◆

Tid
Tirsdag den 19. april 2022kl. 09.00-15.30

Sted
Hotel Comwell,Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Pris
2.100,- pr. person

☞

☞

☞
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Udpluk af ADHD-foreningens kurser og temadage
ADHD-foreningens kurser og temadage omhandler både diagnoserne ADHD og ADD.

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

Færre konflikter i  Familier med ADHD 9. april 2022 Fyn 5.250,- pr. familie
familien med ADHD  (børn fra 7 år)   
(Opfølgning for
hele familien)

ADD - set indefra - udefra  For alle 16+ med interesse i 8. oktober 2022 Fyn 1.690,- pr. person
og rundt omkring  egen eller familiens ADD

Familieliv med ADHD  Familier med 9-15-årige børn 17.-18. september 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 10. aug., 7. sept.,  Online 1.575,- pr. person
voksne med ADHD/ADD   5. okt. 2022

Når konflikterne  Forældre til børn med ADHD. 28. august 2022 Sjælland 1.690,-pr. person
tager over  Andre voksne familiemedlemmer 
  er også velkomne 

Kvindeliv med ADHD  Unge, voksne kvinder, som selv 5. november 2022 Sjælland 1.690,- pr. person
  har ADHD og pårørende

ADHD-foreningen | Pakhusgården 50 | 5000 Odense C | Tlf. 70 21 50 55 | e: info@adhd.dk | CVR: 12771975 | adhd.dk
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Se flere kurser, og tilmeld dig på adhd.dk

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: info@adhd.dk.
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10. AUG. - 7. SEPT. - 5. OKT. kl. 16-19

22. SEPTEMBER 2022 KL. 16-19

Et godt arbejdsliv med ADHD
- Værktøjer og strategier til mere produktivitet og trivsel 
på arbejdspladsen

Vi hører fra rigtig mange med ADHD, 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.

DANHOSTEL COPENHAGEN, BELLAHØJ, 2700 BRØNSHØJ

30. APRIL 2022 KL. 10-15

17.-18 SEPTEMBER 2022

Parforhold og ADHD
Vil I blive bedre til at takle misforståelser og konflikter i 
parforholdet?

ADHD kan sætte sine spor i parforholdet og familielivet – 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.

ONLINE VIA TEAMS

DU KAN LÆSE MEGET MERE OM DE SPÆNDENDE EMNER OG TILMELDE DIG PÅ ADHD.DK/KURSER
PÅ ADHD.DK/KURSUSOVERSIGT KAN DU DOWNLOADE DEN AKTUELLE KURSUSOVERSIGT. HER KAN DU OGSÅ

DOWNLOADE ANBEFALINGER OG EN SKABELON TIL AT SØGE DIN KOMMUNE OM STØTTE TIL AT DELTAGE

Familieliv med ADHD
Det er hold nr. 17, vi nu starter op – og det særlige ved dette 
topevaluerede kursus er, at at både børn med ADHD (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 skabe rammer 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. 

KURSUSCENTER BROGAARDEN, 5500 MIDDELFART

Onlinekurser for voksne med ADHD
Vi har 3 moduler, som byder på viden om og værktøjer til 
voksenlivet med ADHD.
Du deltager nemt hjemmefra, online via Teams, og får alle 
3 moduler til en særlig pris.

ONLINE VIA TEAMS
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ADHD-foreningen har uddannet et nyt hold mentorer, der er klar 
til at gøre en forskel for unge mellem 16-25 år med ADHD/ADD

Mentorerne er selv unge mellem 18-30 år, der har ADHD/ADD 
og som gerne vil dele ud af deres erfaringer til gavn for andre 
i samme situation.
 
Mentorforløbet varer et halvt år, og de unge er selv med til at 
bestemme, hvad de gerne vil have ud af forløbet. 

En mentor kan blandt andet bruges til at få konkrete råd og 
redskaber til hverdagen, at få mere viden om ADHD eller hjælpe 

med at finde relevante tilbud til unge med ADHD. Mentoren 
kan også bruges som et frirum i en stresset hverdag eller til at 
snakke om de ting, der kan være svære her og nu.

Der er ledige mentorer i Aarhus, Odense, Aalborg, Hørdum, 
Næstved, Kolding og Horsens.   ◆

Vil du høre om muligheden 
for at få en mentor? 

Vil du høre mere om muligheden for at få en mentor, er 
du velkommen til at kontakte frivilligkoordinator Ditte 
på tlf. 22 53 75 21 eller dhr@adhd.dk!
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De af os, der har været igennem sådanne perioder, behøver dog 
ikke forskning for at forstå, hvor meget alle i familien påvirkes, 
når konfliktniveauet er meget højt over tid. Det er simpelthen 
ødelæggende også for de voksne og naturligvis også for børnene. 

Derfor er det min overbevisning, at vi skal tilstræbe at undgå 
disse perioder. Man kan naturligvis ikke undgå, at der opstår 
konflikter i familien. De er en naturlig del af det at leve sammen 
og det at vokse op, uanset om man har ADHD eller ej. Det er de 
perioder, hvor konflikterne tager over, både hvad angår deres 
karakter og hyppighed, at vi bliver nødt til at finde en vej ud af 
situationen både for vores børn og os selv.

Det høje konfliktniveau har stor betydning for familiens trivsel
Barnet med ADHD vil ofte få tildelt ansvaret for, at det hele går 

galt, hvilket påvirker barnets selvbillede og dermed barnets 
trivsel, og det vil ikke hjælpe barnet ud af situationen.

Søskende vil ofte, med rette, føle, at de skal gå på listefødder, 
tage hensyn og trække sig, også når de egentlig har ret. Det 
påvirker deres selvbillede og deres trivsel, hvilket kan påvirke 
dem på længere sigt.

Forældrene vil ofte føle sig pressede og indimellem magtes-
løse, hvilket betyder, at de taber ansvaret og dermed mulig-
heden for at ændre situationen. Det er vigtigt at understre-
ge, at det er de voksne, der må tage ansvaret og få ændret 
situationen ved at finde alternative veje for familien. Om 
ikke andet så i en periode for at få lettet presset på alle i
familien.

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

I familier, hvor et eller flere børn eller voksne 
har ADHD, vil man ofte i kortere eller længere 
perioder komme under pres. Konfliktniveauet 
kan være højt og konflikterne mange. 

Konflikter mellem børn, konflikter mellem 
børn og voksne, og konflikter mellem de 
voksne. Som forældre kan man i perioder 
føle sig fuldstændig afmægtige og miste 
troen på, at tingene kan blive anderledes. 

Mange konflikter i hjemmet kan påvir-
ke børnene på mange måder og kan 
have indflydelse på børnenes senere 
liv, viser et stort engelsk forsknings 
Review udarbejdet af den britiske 
uafhængige organisation ”The Early 
Intervention Foundation”. 
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Omgivelsernes uforståenhed og hang til konventioner
Gennem mit arbejde som konsulent for familier, der har børn, 
og evt. voksne med ADHD, har jeg mødt mange alternative og 
opfindsomme løsninger: 

• Hele familien spiser ikke sammen.
• Man står op og spiser morgenmad forskudt. 
• Barnet med ADHD spiser med musik i ørerne og må rejse sig 

any time og gå et andet sted hen. 

Er barnet medicineret kan der være en yderligere grund til at 
sikre, at barnet får ro til at spise. Det er forældrene, der tager 
ansvar og tænker på familiens trivsel frem for konventionerne.
Disse forældre tager alternative valg. Det betyder, at de kan 
komme til at tvivle på, om de gør det rigtige. De kan blive flove, 
når de møder familie eller venner, der stiller sig uforstående 
over for det, de gør.

Desværre fortæller disse forældre ofte, at omgivelserne stiller 
sig uforstående overfor deres valg, og de kan blive mødt med 
bebrejdelser, fra eksempelvis deres egne forældre eller søskende. 

De bliver mødt med bebrejdelser som: 
”Hvorfor skal hun ikke blive siddende ved bordet?” 
”Så kommer han jo aldrig til at kunne opføre sig ordentligt!”

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der ikke findes nogen, der 
ved mere om børneopdragelse end de mennesker, der endnu 
ikke har fået børn.

På samme måde kan det virke som om, at der ikke er nogen 
der ved mere om at opdrage børn med ADHD, end de forældre, 
der har børn, der ikke har nogen forstyrrelser eller udfordringer.

Hold fast 
Som forældre i familier, hvor én eller flere har ADHD, er det 
vigtigt, at I stoler på jer selv. I er jeres børns forældre, og I må 
tage de valg, der er bedst i jeres familie. Uanset om det bryder 
med konventionerne eller andres og måske jeres egen grund-
opfattelse af ”rigtig” børneopdragelse. 

Der er ikke nogen form, der passer alle, og børn med ADHD 
profiterer ofte ikke af de traditionelle måder. Derfor er der brug 
for alternative veje, og jeg vil gerne hylde de forældre, der tør 
tage – og stå ved – alternative valg, som nedsætter konflikter, 
frustrationer og stress i familien. 

Og når konfliktniveauet er kommet ned, så ved I, at det, I har 
gjort, virker, om ikke andet så i en periode. 

At man får lov at spise på sit eget værelse i en periode, betyder 
ikke, at man ”aldrig” kommer til at spise sammen med andre. Det 
betyder måske bare, at man føler sig mødt, oplever medstand 
frem for modstand og kan spise sin mad i fred og ro, uden 
frustrationer og stress. 

Der findes ikke nogen lov, der siger, at man skal samles alle 
sammen kl. 18.00, hygge sig sammen og udveksle dagens ople-
velser. Det er jo på det tidspunkt, at børnene er mest trætte. 
Og de børn, der har ”ADHDs hjerner”, har været på overarbejde 

i mange timer, og udtrættes derfor let. Konventioner kan man 
lære, når man magter det.

Nedenfor finder I nogle idéer, der kan være med til at nedsætte 
konfliktniveauet i familien. Mange af dem har jeg lært af nogle 
af de modige forældre, jeg har mødt gennem mine mange år 
sammen med familier med børn, der har ADHD.

Gode idéer der kan nedsætte konfliktniveauet i familien
1. Tag ansvar: Som forældre må vi tage ansvaret for, at tingene 

kan blive anderledes i vores familie. Reelt har vi bedst mulig-
hed for at ændre vores egne handlinger. De andres kan vi 
ofte ikke styre. 

 Så start med jer selv som Sokrates sagde: ”Lad den, som vil 
ændre verden, først ændre sig selv.” Så gør hvad I kan for at 
skabe ro i familien og hæng jer mindre i, hvad andre burde 
gøre.

2. Tal pænt, stille og roligt, til alle i familien. Også hvis du føler 
dig presset eller er i dårligt humør. Skældud, irettesættelser, 
nedsættende kommentarer, ironi eller sarkasme, er måske 
blevet en del af jeres hverdag, men det er bestemt ikke 
noget, der nedsætter konfliktniveauet, eller giver mere ro. 
Det er kun jer selv, der kan gå foran og vise resten af familien 
en anden måde at tale på. Det nedsætter konfliktniveauet, 
skaber mere ro og styrker tilknytningen.
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3. Positiv opmærksomhed: Det handler om Mindset. Det, I foku-
serer på, bruger energi på, taler om og tænker på, det får I 
mere af. Derfor er det utrolig vigtigt, at I vælger at fokusere 
på det, der går godt i jeres familie. Når ting går skævt, kan 
det let komme til at overskygge det, som går godt. Det bliver 
ligesom usynligt. 

 I kan tage det valg at fokusere på, tale om og italesætte det, 
der går godt og ignorere noget af det, der går knap så godt. I 
kan sætte en ”petitessegrænse”. I kan simpelthen vælge, at 
der er nogle ”små ting”, I ikke kommenterer. Eksempelvis sko, 
der ikke er stillet på plads, en tallerken, der ikke er kommet 
i opvaskeren eller andet, I ikke finder så væsentligt. I stedet 
for at italesætte det, som børnene ikke får gjort, eller gør 
forkert, kan I øve jer i at italesætte det, som de gør godt eller 
rigtigt. 

4. Struktur som konfliktforebyggelse i perioder: I de perioder, 
hvor konfliktniveauet er meget højt, kan I vælge at strukturere 
jer ud af det. I kan strukturere jer ud af hele dage, eller vælge 
at strukturere jer ud af de situationer, der er særlig svære 
eks. aftensmaden, eftermiddagen eller morgenrutinen. 

 Se nedenstående eksempel, der har betydet, at alle I denne 
familie kommer op og i gang med dagen, uden konflikter. 

5. Lyt til jeres børn og lær af det: Hvis I kigger på de situationer, 
der er særligt svære for jeres børn, så kan I se på, hvilke krav 
og forventninger der er i situationen. Det vil være de krav 
og forventninger, som barnet ikke magter at leve op til for 

tiden. I kan så vælge at ændre på kravene ved at ændre på 
situationerne.

 I nedenstående eksempel blev forældrene opmærksomme 
på, at deres barn der har ADHD, simpelthen ikke kunne klare 
den uforudsigelighed og den larm, der var, når alle stod op 
og kom i gang på samme tid. Hvilket gav rigtig mange vre-
desudbrud og nedsættende kommentarer, der let spredte 
sig til hele familien. 

 Husk at uhensigtsmæssig adfærd altid er et signal fra barnet 
til jer. Et signal om at noget er svært, og selvom det kom-
mer til udtryk på en uhensigtsmæssig måde, så kan I lytte 
til det og lære af det. På den måde er børn med ADHD ofte 
gode til at fortælle, når noget er svært, og vi kan vælge at 
finde løsninger på det. Barnet vil på samme måde reagere 
positivt, når vi har fundet en god løsning. Lyt til alle jeres 
børn og find de løsninger der passer dem for tiden, og drop 
de konventioner, som er svære for børnene i øjeblikket. Find 
alternativer, lær af andre, og del de løsninger I finder med 
andre. 

Husk: Fordi en situation er sådan for tiden, så betyder det ikke, 
at det forbliver et issue for altid!  ◆

Kursus:
Når konflikterne tager over

Den 28. august 2022, Sjælland.
Underviser: Jenny Bohr.

Læs mere og tilmeld jer på
adhd.dk/kurser
Se også side 24
i dette magasin.

Det er vigtigt at understrege, at det er de voksne, der 
må tage ansvaret og få ændret situationen ved at finde 
alternative veje for familien. 

!
DAG OG DATO:

Kl. 06.30 Far vækker Louis og Amanda
 De spiser morgenmad
 Far kører dem i skole og selv på arbejde.

Kl. 08.00-09.30 Mor vækker Line
 De spiser morgenmad og Line går i gang med lektier på computeren

Alle i familien har hver sin farve, så børnene hurtigt kan finde sig selv og se, hvilken voksen og andre børn de evt. er sammen med. 
Der er også mulighed for at vide, hvor alle i familien er, hvilket nogle børn har brug for at vide.
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Selvom der både er indikationer på, at fiskeolie har en gavnlig 
effekt på ADHD-symptomer og samtidig resultater, der viser, det 
ingen effekt har, så er det med sikkerhed sundt for alle at spise 
fisk flere gange om ugen. 

At spise mere fisk er en del af de officielle danske kostråd, og 
kostrådet lyder: Spis mindre kød – vælg bælgfrugter og fisk. Dels 
fordi fisk er et mere klimavenligt alternativ til mange former for 
kød, men også fordi fisk og skaldyr er gode for vores, og dermed 
også vores børns, sundhed. 

Fisk er bl.a. en god kilde til umættede fedtstoffer, vitaminer og 
mineraler, fx vitamin D, jod og selen, som kan være svære at få 
nok af fra andre fødevarer. Fisk er derudover en god kilde til 
protein, der især er et vigtigt næringsstof, mens man vokser. 

Særligt fede fisk som sild, ørred, makrel og laks er gode kilder til 
de vigtige omega-3-fedtsyrer og vitamin D, og derfor anbefales 
vi også at spise lidt flere fede fisk end magre som eksempelvis 
tun eller torsk. Vær opmærksom på at der er særlig anbefaling 
omkring tun og børn under 14 år. Det skyldes, at tun desværre 
kan være en kilde til kviksølv. Børn under 3 år frarådes derfor 
at spise tun på dåse, mens børn i alderen 3-14 år ikke spiser 
udskæringer af de store tunfisk og højst spiser en dåse almin-
delig tun om ugen. 

Hvor meget skal vi kæmpe for?
Ifølge kostrådet om fisk så anbefales det, at vi spiser 350 g. fisk 
om ugen, heraf 200 g fede fisk. 

Som med alt andet har det været mit mantra herhjemme, at min 
søn hellere skulle have lidt fisk end ingen fisk. Vi er derfor langt 
fra kommet op på anbefalingen alle uger, men igen holder vi 
fast ved det, vi lykkedes med, i stedet for at slå os selv i hovedet 
over ”kun” at nå halvdelen. 

Alle former for fisk og skaldyr tæller med i de 350 g. om ugen – 
også fisk på dåse, skaldyr i lage eller fisk fra frost. Derfor har vi tit 
været lykkelige for makrel i tomat, som til alle tider har fungeret 
for vores søn på rugbrød med mayonnaise til. På rugbrød er det 
et glimrende måltid – både til frokost og aftensmad – da det 
både er fiberrigt, rigt på D-vitamin og sunde omega-3-fedtsyrer. 
Og så tager det 2 minutter at servere! 

Fiskefilet med rejer til eller æg og rejer har også været et hit, og 
ellers har varmrøget laks med grøntsager til også været nem og 
hurtig mad. Selvom vores søn nu er 16 år, kan han stadig have 
det meget svært med nye fødevarer og smage. Han foretrækker 
det enkle og uden for mange smage ved siden af. Derfor har det 
været nemmere med rugbrød og fiskepålæg end eksempelvis 
laks med kartofler, sovs og grøntsager til. Det kan også betale 
sig at prøve mange gange, da det kan tage nærmest urimelig 
lang tid at vænne sig til noget nyt. 

Jeg har altid tænkt, at fiskefrikadeller ville være et hit, men det 
har det ikke været herhjemme. Det kan skyldes, at smagen på 
en fiskefrikadelle kan variere alt efter sammensætningen af 
fisk, valg af krydderier og øvrigt indhold i opskriften. Vores søn 
afviser tit retter, der ikke smager af det samme hver gang. Det 
bliver sensorisk for stor en udfordring for ham, når han ikke 
ved, hvad frikadellen kan smage af. Han har generelt altid afvist 
frikadeller, farsbrød og andre svært gennemskuelige retter, mens 
skiver af kød, fisk eller kylling altid er gledet ned.   ◆

Så prøv med det enkle – og hav masser af tålmodighed for fisk 
ER værd at tage kampen for.

AF STINE JUNGE ALBRECHTSEN
KLINISK DIÆTIST

Hverdagen som forælder byder, uanset om man har 
børn med ADHD eller ej, på mange små kampe og 
en, til tider, endeløs række af kompromiser. 
Herhjemme er maden ofte et af de steder, 
vi går meget på kompromis. Men når 
det kommer til fisk, er vi mere 
standhaftige end vi eksem-
pelvis er med kampe 
om sukker eller 
færdigretter. 

Fisk er værd at kæmpe for

Hellere lidt fisk – end ingen fisk»»
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Hver anden onsdag kl. 19.30 sætter fem voksne, diagnosticeret 
med ADHD og angst, sig ind foran skærmen. Det er tid til en 
times netværksmøde.

De har været i gang i næsten to år, dog uden nogensinde at møde 
hinanden fysisk. Alligevel kender de hinanden supergodt. De var 
én af de første onlinegrupper, som ADHD-foreningen startede 
under den første ”corona-nedlukning” i 2020. 

En times samvær
der gør en forskel

AF TINA VAARNING
ADHD-FORENINGEN

Mange er nok godt 
og grundigt trætte af 

onlinemøder – men der 
findes også nogle som 

ser frem til deres online 
møder – i hvert fald et 

bestemt af slagsen:
Netværksmødet med 

andre med ADHD.
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”Vi erkendte ret hurtigt, hvad vores fællesnævner var - at være 
diagnosticeret som voksen og opleve angst i denne specielle 
situation med nedlukning i samfundet. Nu fik vi et forum, hvor 
vi kunne vende alt med andre i samme situation, og det er 
ganske særligt”, fortæller Teis, som er én af de fem voksne 
gruppedeltagere.

Normalt mødes en online netværksgruppe 10 gange 1 time med 
en facilitator. Derefter kan gruppen selv vælge at fortsætte med 
at mødes. Og det var Teis’ gruppe ikke et sekund i tvivl om, at 
de ville. Det er gået lidt ”op og ned”, hvor ofte de mødes. Indtil 
for nylig var det hver uge, men nu prøver de en struktur, hvor 
de mødes hver anden onsdag i én time.

”Nogle gange har man ikke rigtig energi til at deltage. Men så 
har vi heldigvis en aftale om, at man bare kan være med på en 
”lytter”. Det er lidt som at lytte til en podcast om ADHD, bare 
med folk man kender. Og for det meste betyder det også, at jeg 
selv ender med at byde ind alligevel”, fortæller Teis.

Manual til frivillige
Da ADHD-foreningen havde afholdt en snes online netværks-
grupper (heri blandt den Teis deltog i) under nedlukningen og i 
perioden lige efter, fik foreningen penge fra ”Danske Handicap-
organisationers Ensomhedspulje” til at udarbejde en manual, 
så endnu flere kunne blive online facilitatorer, og der dermed 
kunne afholdes endnu flere netværksgrupper. Manualen består 
af oplæg til de enkelte gange samt råd og redskaber til at faci-
litere onlinegrupper.

Betina er en af de facilitatorer, som har været med til at afprøve 
manualen.

”Det er så dejligt at se deltagerne vokse i og med de får sparring 
og input til deres dagligdags ting”, fortæller Betina, som har 
været online facilitator på onlinegrupper for voksne med ADHD.
”Det er så givtigt at være facilitator, fordi man er med til at gøre 
en forskel. Ofte er det jo slet ikke det, jeg siger, som gør en 
forskel, men alt det, de andre siger, og faktisk har den enkelte 
ofte også selv løsningen, men har bare brug for at få den vendt”. 
I Teis’ gruppe betød facilitatoren rigtig meget i opstarten af 
gruppen. Hvis det ikke havde været for facilitatoren, tror Teis 
ikke, at gruppen var kommet så godt fra start. 

Med facilitatorens hjælp kom de hurtigt frem til deres mange 
fællesnævnere, og kom til bunds i nogle emner.  Opstarten var 
enorm intens, men også enorm konkret. Så da de ti gange var 
slut – og der blev lagt op til, at gruppedeltagerne kunne fortsætte 
på eget initiativ – var de ikke i tvivl om, at de ville fortsætte med 
at mødes. Den ene af de oprindelige seks deltagere i gruppen 
har været ”på standby” fra at mødes siden sommer, men grup-
pen håber snart at være fuldtallig igen. 

”I starten var det dog lidt ustruktureret, og det begyndte at ”glide”. 
Og når vi er ustabile af natur, er det vigtigt med struktur, fortæl-
ler Teis, så de blev enige om, hvor ofte de skulle mødes. De blev 
også enige om, at der skulle være en fast dagsorden, hvor de 
først holder en kort runde, hvor de tjekker ind på hinanden og 
så har de et emne, som de taler om. Ofte er det et emne, som 
de tidligere har drøftet, men som én eller flere at deltagerne 
har brug for at genbesøge.

”Det digitale har kunnet langt mere, end hvad jeg forventede”, 
siger Teis, ”og tilbuddet om en online gruppe kom også på det 
helt rigtige tidspunkt for mig. På det tidspunkt var vilkårene, at 
det skulle være digitalt. Det har givet mig og de andre i grup-
pen utroligt meget. Ofte har jeg noget, jeg lige skal have vendt 
med de andre i gruppen, når vi mødes igen, så jeg ser frem til 
vores møder.”

Gruppen har planer om at mødes fysisk, men det er ikke sket 
endnu. Måske til sommer!   ◆

Flere online netværksgrupper på vej
I skrivende stund arbejder vi i ADHD-foreningen på at 
opstarte online netværksgrupper i løbet af foråret 2022, 
så hold øje med adhd.dk, hvis du har lyst til at være en 
del af en netværksgruppe. 
Har du derimod lyst til at være online facilitator, kan du 
skrive til Nina på nbp@adhd.dk

!

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

Som forening skal vi hvert år indsamle 100 
gaver på 200 kr. eller derover for at være god-
kendt som velgørende organisation, LL§8a.

Hjælp os, så 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.



39GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

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

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

Deltag nemt hjemmefra, når det passer ind i din kalender 
– tilmeld dig gratis her:  adhd.dk/kik-nu
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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.
Sted: 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 
 
Kontaktinfo
Facebook: ADHD i Midt-Vestjylland
Instagram: adhd_midtvestjylland
Mail: 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 du skrive til besty-
relsen: nord@adhd.dk

Følg os her: 
• Facebook: adhd-nord og ADHD Nordjylland
• adhd.dk: under lokalafdeling Nordjylland.

Arrangementer 
Følg med på adhd.dk samt på Facebook, hvor arrangementer 
vil blive annonceret.

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

Cafè Ærø
Aktivitets Huset Ovenpå, Vestergade 52A, 5970 Ærøskøbing. 
Tirsdag 5. april 2022 kl. 17.00-19.00.
Tirsdag 3. maj 2022 kl. 17.00-19.00.

Ny ungegruppe i Odense
Sted:  Bolbro Brugerhus.
Tid: Sidste søndag i måneden kl. 13.15.
Alder: 18-25 år.

Venlig hilsen bestyrelsen

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

Kolding
Familiecafé
Tid og sted:  Sidste tirsdag hver måned kl. 16.00-18.00, Jump it, 
C.F. Tietgensvej 10, 6000 Kolding.
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Netværksgruppe: Voksne med ADHD/ADD
Tid og sted:  Sidste tirsdag i hver måned kl. 19.00-20.45, Sund-
hedscentret, Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg. 
Kontakt: Lene Bæk Mortensen, lbmo@sonderborg.dk eller
2790 0360, eller Facebook.
 
Flere arrangementer
Læs mere: adhd.dk.dk eller Facebook. Send gerne din mailadresse 
til soenderborg@adhd.dk så vi løbende kan sende dig invita-
tioner. Kom også gerne med forslag til foredrag, aktiviteter osv.

Venlig hilsen bestyrelsen

Pris: Arrangementet er gratis for børn med ADHD, søskende er 
velkomne, men her er egenbetaling. 
Facebook: ADHD Café Kolding.

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.

Foredrag
Oplægsholder: Rasmus Alenkær.
Tid og sted:  10. maj 2022, Aabenraa.
Oplægget afholdes i samarbejde med lokalafdeling Sønderborg. 
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
ADHD Café Vejen 
Netværksgruppe for voksne/pårørende med ADHD/ADD
Tid og sted: 1. tirsdag i måneden kl. 19-21, HUSET frivilligcenter 
og selvhjælp, Østergade 2, 6600 Vejen.
Se Facebook under: ADHD café Vejen.

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.  

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, Hovedgaden 38, 4420 
Regstrup. 
Alle, fra 13 år og opefter, 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

Øvrige arrangementer
Se adhd.dk under lokalafdelinger.

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

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
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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

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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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!

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

Undervisningsmaterialer til folkeskolen
og voksenundervisningen ...

www.forlaggraff.dk

Virkelyst 5 · 4420 Regstrup
Tlf. 59 12 10 44 · www.msmv.dk

Vi klarer alle opgaver! Fleksibilitet og kvalitet til den rigtige pris

F. RASMUSSENS EFTF. APS
SNEDKER-/TØMRER- OG INVENTARARBEJDER

Nyholms Allé 11 Fax 38 88 38 82
2610 Rødovre CVR. nr. 1661 6001
Tlf. 38 19 38 82 Giro nr. 1 95 25 52
www.fr-byg.dk fr-byg@entrepriser.dk

BYGNINGSENTREPRISE ApS
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Vi har særlig fokus på at levere sikre 
og optimale isoleringsløsninger til 
din bolig. Vi anvender udelukkende 
godkendte isoleringsmaterialer med 
veldokumenterede egenskaber.

Isolatør til isolering og
efterisolering af huse

SIKY ENERGY APS
Årbyesvej 24C
4970 Rødby

TLF. 42 31 02 12
E-mail: palle@siky.dk

BRANDSIKRET LOFTISOLERING – DER VIRKER!

FIND INSPIRATIONEN PÅ WWW.SIKYENERGY.DK

Vi har mange 
års erfaring og 
ekspertise indenfor 
isolering og 
energioptimering.
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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
Ursus Ravn
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.


