Kom med på årets konference om ADHD og se nærmere på nuancerne af ADHD.
ADHD er en kompliceret diagnose, men i offentligheden tegnes der ofte et sort-hvidt billede af,
hvad det vil sige at have ADHD. For at forstå, hvad der er på spil for det enkelte menneske med
ADHD, er vi nødt til at nuancere dette billede og se på den enkeltes personlige forhold – også
i relation til omgivelserne. For ofte spiller alt det omkring et menneskes ADHD en stor rolle for
hvilke nuancer af ADHD, der træder frem.
I år sætter vi for 20. år i træk fagfolk fra hele landet stævne til konference. Denne gang med
overskriften ’Nuancer af ADHD’. Over to dage har vi sammensat et stærkt program med et
højt fagligt niveau. Vi sætter blandt andet fokus på temaer som kvinder, ADD, skoleindsatser,
relationer og robusthed. På programmet finder du en række eksperter fra ind- og udland. På
modstående side kan du se udvalgte dele. Læs mere på www.adhd.dk/konference, hvor du også
kan tilmelde dig.
Gå ikke glip af årets ADHD-konference og af muligheden for sammen med hundredvis af andre
professionelle på ADHD-området at udforske nuancerne af ADHD.
Vi glæder os til at se dig!

TORSDAG DEN 1. SEPTEMBER
HOVEDOPLÆG
HO1:	Kvinder med ADHD/ADD
	Psykoterapeut og forfatter
Sari Solden (USA)

HO4:	Inklusionen i skolen,
hvordan går det med den?
	Lektor og psykolog Camilla Brørup Dyssegaard
og professor i specialpædagogik Niels Egelund

HO2:	ADHD: Ikke to børn er ens
	Adfærds- og læringskonsulent
Fintan O’Regan (England)
HO3:	Kvinder med ADHD/ADD,
relationer til partnere og familie
	Psykoterapeut og forfatter Sari Solden (USA)
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Derudover parallelsessioner om:
•	Succesfuld undervisning og håndtering
af børn og unge med ADHD
•	Unge med ADHD
•	ADHD, søskende og familieliv
•	Voksne med ADHD

Brørup
Dyssegaard

Egelund

Dalsgaard

O’Regan

FREDAG DEN 2. SEPTEMBER
HOVEDOPLÆG
HO5:	Kønsforskelle i forløbet for børn
med ADHD og effekter af medicin
	Overlæge, ph.d. og lektor,
Søren Dalsgaard
	
HO6: Robusthed
	Overlæge, Poul Lundgaard Bak

HO7: Hvilken forskel gør det, at familien
har et barn med handicap?
	Seniorforsker, Steen Bengtsson
	Vi tager forbehold for ændringer.
	Se mere på www.adhd.dk

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Tilmelding
Du tilmelder dig via www.adhd.dk.
Ved tilmelding skal du vælge, hvilket temaspor
du ønsker at deltage i torsdag eftermiddag.

Hotel Comwell Kolding
Den 1.-2. september 2016
Indkvartering
Indkvartering på Comwell vil fortrinsvis ske
på dobbeltværelser. Ved mange overnattende
konferencedeltagere vil andre hoteller i
Kolding blive inddraget.
Pris
Prisen for konferencen er 4.525 kr. Prisen
dækker alle dele af programmet, inkl.
forplejning og konferencematerialer.
Konferencen er fritaget fra moms.
Ved indkvartering på enkeltværelse tillægges
975 kr. pr. person, på dobbeltværelse er
tillægget 625 kr. pr. person.

Afbud
Tilmelding er bindende. Et eventuelt afbud
skal meddeles skriftligt til Mette på
mes@adhd.dk. Ved afbud før den 1. august
hæfter man for 50% af prisen, ved afbud efter
den 1. august hæfter man for det fulde beløb.
Mulighed for at vinde VIP-billetter
Hvis du vil hjælpe ADHD-foreningen med
fundraising, har du mulighed for at være med
i konkurrencen om at vinde VIP-billetter til
eksempelvis konferencen. Læs mere på
www.adhd.dk/fundraising/adhd-udfordringen-2016
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