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Gennem mange år har fokus været på at konkretisere
ADD/ADHD som diagnose og diskutere dens udbredelse.
I ADHD-foreningen oplever vi, at for de fleste er det nu
etableret viden. I hvert fald blandt jer, som møder mennesker med ADHD i jeres arbejdsliv.
Så nu skal vi sammen et skridt videre.
Og med den efterhånden store viden,
vi har om ADHD, er det vores bud, at
vi skal fokusere på to mål:
- Vi skal løbende opdatere og uddybe
vores viden om ADHD for dermed
sikre, at den er den bedst mulige ud
fra dansk og international forskning
og praksiserfaring. Der kommer hele
tiden ny viden. Og den skal vi kende
for at kunne udvikle og tilpasse vores
arbejde, vores indsatser og vores tilbud til at blive så tidssvarende og så
effektfulde som overhovedet muligt.
- Vi skal have redskaber, udviklingspotentialer og nuancer på det enkelte
menneske med ADHD, så vi får koblet
ADHD med handlekraft. Det skal vi,
fordi alle mennesker har brug for at
have handlemuligheder og potentielle
løsninger på de udfordringer, de står
overfor. Modet til at kaste os ind i
arbejdet bygger på en fornemmelse
af at kunne gøre en forskel, af handlekraft.

Opdateret viden og handlekraft er
nært forbundne og har betydning for
alt, hvad vi gør. Det handler om at
være klædt på til opgaven og at vide,
at vores indsats gør en forskel, at der
er en effekt. Der er meget, vi kan tage
fat på indenfor ADHD-området. Og
der findes heldigvis masser, vi kan
gøre for og med mennesker berørt af
ADHD.
Det er på denne baggrund, at vi i år
for 21. gang inviterer til konference
om ADHD. Gennem årene har konferencen været mødested for tusindvis
af professionelle fra hele landet. Nu
er det din tur.
For at styrke din handlekraft og dine
handlemuligheder. Så vi sammen kan
ruste mennesker berørt af ADHD til at
tage styringen over deres eget liv.
Vi ses til konference.
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OPLÆGSHOLDERE
Sund seksualitet er særlig vigtig
for par med ADHD
Skab bedre parforhold med ADHD
Psykolog Ari Tuckman (USA)
Stress – den manglende brik i puslespillet
om ADHD og indlæring
Fra stress til succes – praktiske strategier
for lærere og andre
Neuropsykolog Jerome Schultz (USA)
ADHD og komorbide diagnoser
Professor Jan Haavik (Norge)
ADHD og den kreative hjerne
Overlæge Simon Kyaga (Sverige)
Fra sans til samling - om hjerne, krop,
bevægelse og læring
Sundhedsinnovator Peter Thybo

ADHD og de mange udviklingsveje
– hvem er i risiko for hvad?
Psykolog Christina Mohr Jensen
Ophold i naturen som behandlingsstrategi
til ADHD?
Ph.d. stipendiat, Matt P. Stevenson
Positive og negative sider ved ADHD-træk
hos skolebørn
Psykolog og Ph.d. studerende Trine Wigh
Arildskov og professor Per Hove Thomsen
Arbejdsliv med ADHD - hvordan lykkes jeg?
Specialpædagog Michael B. Lensing (Norge)
og overlæge i psykiatri Erik Pedersen
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PRAKTISKE
OPLYSNINGER
Hvor og hvornår
Konferencen finder sted på Comwell Kolding,
Skovbrynet 1, 6000 Kolding.
Den starter torsdag den 7. september kl. 9
og slutter fredag den 8. september kl. 16.
Indkvartering vil fortrinsvis ske på Hotel
Comwell. Ved mange overnattende vil andre
hoteller i Kolding blive inddraget.

Pris
Todagesbillet torsdag-fredag: 4.500 kr.
(begge dages dagsprogram, inkl. forplejning
og materialer). Mulighed for tilkøb af pakke
bestående af middag og overnatning.
Ved indkvartering på enkeltværelse koster
pakken 1000 kr., på dobbeltværelse koster
pakken 650 kr. pr. person.
Endagsbillet torsdag: 2.850 kr. (torsdagens
program til kl. 18, inkl. forplejning og materialer).
Endagsbillet fredag: 2.200 kr. (hele fredagens
program, inkl. forplejning og materialer).

Alle priser er fritaget fra moms.

Du tilmelder dig via ADHD-foreningens
hjemmeside www.adhd.dk. Ved tilmelding
skal du vælge temaspor for torsdag.
Tilmelding er bindende. Et evt. afbud skal
meddeles skriftligt til Mette på mes@adhd.dk.
Ved afbud før d. 1 august hæfter man for 50%
af prisen, ved afbud efter d. 1 august hæfter
man for det fulde beløb.

ADHD-foreningen
Pakhusgården 50
5000 Odense C
Tlf. 70 21 50 55
Mail: info@adhd.dk
www.adhd.dk

Tryk sponsoreret af:
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