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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 DemantDanni Elmo

ADHD-foreningens ambassadører

log og Ph.d. ved børne- og ungdomspsykiatrien ved Aalborg 
Universitetshospital. Jeg er overbevist om, at disse to skønne 
personligheder sammen med alle jer derude i det ganske land 
også i 2017 vil skabe masser af handling.

Mestringsbank
Når vi taler om foreningens arbejde, og hvad det er, der er vigtigt 
for os, udtrykker vi det ofte ved at sige ”Vores tilgang er, at det 
er ikke viden, der virker. Det er det, vi bruger den til, som tæl-
ler”. Netop denne overskrift kan vi vel godt sætte på projektet 
”mestringsbank”. I netop mestringsbanken vil vi formidle og dele 
erfaringer, idéer og viden på en sådan måde, at du og dine kære 
måske kan finde noget, som også kan hjælpe jer i hverdagen eller 
i særlige situationer. Del endelig og giv adressen til dine børns 
lærere, bedsteforældre, din partner - ja til alle der kan gøre brug 
af de mange gode idéer. Der er ingen grund til, at vi alle sidder 
og opfinder den dybe tallerken, når andre har guldkornene og 
det der virker. Og skal ”formuen” i banken vokse, så husk også 
at bidrage med dine erfaringer og gode idéer - send os en mail.

Til sidst får jeg lige lyst til at sende DR en stor buket roser. 
For en gangs skyld slap vi for at høre om negative holdninger, 
kritiske spørgsmål og kommentarer. Til gengæld kunne vi i 
Sundhedsmagasinet opleve hverdagen med ADHD og de udfor-
dringer, som diagnosen giver. Netop det at vi skal sætte fokus 
på, hvordan vi handler med ADHD i bagagen, er en af mine 
hjertesager. Vi kommer ingen steder ved at bruge energi på og 
stille krav og forventninger til, at resten af verden skal indordne 
sig og indrettes på vores præmisser.

At handle med ADHD i bagagen kan kræve både hjælp, inspira-
tion, ny energi og værktøjer. Det får du i høj grad i denne udgave 
af ADHD Magasinet. Du kan læse om nogle af de mange emner 
og tilbud, som ADHD-foreningen arbejder med - PUST, Camp for 
unge, sommerlejr mv.

Så rigtig god læselyst, du kan næsten ikke undgå at blive 
både klogere og inspireret!

Slutteligt en varm velkomst
til alle jer som er nye.

Når du læser i denne udgave af ADHD Magasinet, så er vi godt i gang 
med den første forårsmåned - og hvem ved, måske sidder du på terrassen 
eller altanen og nyder solens stråler og en smule varme. På sekretariatet 
i ADHD-foreningen er der ikke tid til at slappe af. Her bliver der knoklet 
for at sikre, at du som medlem får mulighed for at drage nytte af såvel 
ny forskning og viden som af andres erfaringer. Forår betyder også, at 
der i lokalafdelingerne er afholdt generalforsamlinger, og måske er 
der kommet nye folk til - rigtig hjertelig velkommen!

Håb og handlekraft 
Måske læste du om visionsmål og en meningsfyldt retning for 
ADHD-foreningen i seneste udgave af ADHD Magasinet. Her kunne 
du få overblik over foreningens målsætningsprogram for perio-
den 2016-2018. Visionerne handler blandt andet om at engagere 
vidt og bredt, samt at vi skal sikre os, at vores handlinger skaber 
HÅB og HANDLEKRAFT. For mig handler dette blandt andet om 
at få udbredt viden og forståelse. Jo flere vi er, jo længere kan 
vi nå ud, og når vi så samtidig sikrer os, at nye gode folk også 
kommer med i fællesskabet og kan byde ind og ikke mindst 
inspirere, så har vi gode arbejdsbetingelser.

Velkommen
Jeg er stolt og glad over, at vi i dette nummer af ADHD Magasinet 
kan byde velkommen til to nye kapaciteter, som begge har takket 
ja til at støtte sagen og ikke mindst bidrage til ADHD-foreningens 
arbejde. Velkommen til ny ambassadør Sune Demant, som du 
måske kender som vinder af Den Store Bagedyst 2016, og nyt 
medlem af hovedbestyrelsen Christina Mohr Jensen, psyko-

DORTE MØLLER VISTESEN
FORMAND
FOR ADHD-FORENINGEN
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Christina Mohr Jensen er psykolog og Ph.d. ved børne- og ung-
domspsykiatrien ved Aalborg Universitetshospital og underviser 
på medicin og psykologi ved Aalborg Universitet. Her leder hun 
bl.a. i fællesskab med professor i psykologi Bo Møhl kandi dat-
retningen på psykologi ved Aalborg Universitet om Børne- og 
Ungdomspsykiatri. Endvidere er Christina engageret i en række 
samarbejder med offentlige myndigheder, skoler og institutioner 
hvor hun superviserer, vejleder og underviser om bl.a. ADHD. 

I sit daglige arbejde arbejder hun med både udredning 
og behandling af ADHD hos børn, unge og deres familier, og 
forsker. Hun har bl.a. forsket i børn og unge med ADHD og den 
forhøjede risiko, de har for at komme i kontakt med politi og 
kriminalforsorg med særligt fokus på at finde ud af, hvem der 
har en særlig risiko, og hvem der ikke har. Det er inden for netop 
dette emneområde, at hun i 2016 fik sin Ph.d. afhandling ’ADHD in 
Danish children and adolescents: Incidence, validity, psychiatric 
comorbidity, and antisocial outcomes’ godkendt. Takket være 
ledelsen i psykiatrien ved Aalborg Universitetshospital har hun 
i sin stilling mulighed for at arbejde videre med at skabe mere 
viden om betydningen af ADHD i et livsforløb.

Christina Mohr Jensen har desuden gennem mange år arbej-
det med ADHD i sin fritid, hvor hun bl.a. er frivillig træner i 
ADHD-foreningens forældretræningsprogram, Kærlighed i Kaos®. 
ADHD-foreningen kender Christina som et engageret, visionært 
og passioneret menneske med et stort hjerte for mennesker, 
som er berørt af ADHD.

Christina Mohr Jensen udtaler: 
”Det kan være en vanskelig opgave at bygge bro mellem forsk-
ning og praksis – men netop broen er for mig at se kritisk, for 
at arbejdet i både forskning og praksis kan give mening. Skal 
vi ændre på praksis i det daglige eller politisk, er der brug for 
viden og gode argumenter, men den viden skal vi generere. Og 
det fokus, som forskningen skal have, må inspireres af praksis 
for at blive meningsfuldt. Jeg ser det derfor som en stor aner-
kendelse og ære at blive tilbudt en plads i ADHD-foreningen, 
hvor jeg ser frem til den brobygning, der bliver mulig, når vi 
arbejder sammen”.

Psykolog og Ph.d. Christina Mohr Jensen 
tiltræder ADHD-foreningens Hovedbe-
styrelse. Formand Dorte Vistesen ser 
begejstret frem til samarbejdet om at 
gøre ADHD til håb og handlekraft.

Formand for ADHD-foreningen, Dorte Vistesen udtaler:
”Det er rigtigt godt for ADHD-foreningen, at vi nu får Christina 
med i Hovedbestyrelsen. Hun sidder inde med en meget omfat-
tende viden om især unge med ADHD og har gennem mange 
år været en vigtig person i ADHD-foreningens faglige netværk. 
Vi glæder os meget over, at vi nu får et endnu tættere samar-
bejde og ser frem til at få del i Christinas indsigt og passion 
for ADHD-området. ”

Kontaktdata 
For mere information kontakt formand Dorte Vistesen på tlf.
61 44 04 92 eller dv@adhd.dk 

Læs mere om Christina Mohr Jensens forskning på Aalborg 
Universitets forskerportal.

Pressemeddelelse
fra ADHD-foreningen

Januar 2017
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På en vinterdag med spæde solstrejf og lurende 
forkølelser er jeg taget til Odontologisk insti-
tut ved Københavns Universitet for at mødes 
med ADHD-foreningens nye ambassadør 
Sune Demant og snakke om ADD og kager, om 
mestring, drømme og ambitioner.

Mere end en million seere så med i efteråret 2016, da DR’s store 
bagekonkurrence ’Den store bagedyst’ løb over skærmen på DR1. 
I programmerne var vi vidne til, hvordan deltagerne var under 
stort pres og kæmpede med at få tingene helt perfekte. I en 
interviewsekvens tog snakken en ny drejning, da Sune Demant, 
den senere vinder af ’Den store bagedyst 2016’, stod frem på 
landsdækkende TV og sagde, at han har ADD. Han fortalte om, 
hvordan ADD spiller en rolle i hans liv, men også om, at han 
ikke vil undvære den, fordi ADD er en vigtig del af, hvem han er.

Så for at finde lidt ud af hvem Sune er som menneske, tog 
jeg til København og besøgte ham på hans arbejdsplads på 
Odontologisk instittut. Vi slår os ned i en frokoststue, og snart 
går snakken.

ADD, udredning og diagnose
Sune fortæller, at når han ser tilbage nu, kan han godt se, at 
han har haft en privilegeret opvækst med lave klassekvotienter 
i skolen og med masser af støtte og opbakning hjemmefra. ”Jeg 
har aldrig tvivlet på mit værd som menneske. Jeg ved, at jeg er 
god nok, og at jeg har ret til at være til. Jeg har fået rammerne, 
men også fået lov til at være den jeg er, og til at fokusere på 
det, jeg vil og kan.”

Det gik fint gennem opvæksten, og det var først med de 
øgede studiekrav på universitet, at hans vanskeligheder for 
alvor kom frem. Han udsatte eksamener og kæmpede for at 
holde tingene kørende, men en dag blev det hele for meget. 
Presset, de ophobede eksamener og Sunes behov for at gøre 
ting ordentligt resulterede i, at han knækkede helt sammen og 
blev apatisk og fuldstændig ligeglad med alt. Det var tydeligt 
både for ham selv og for andre, at han havde brug for hjælp.

”Jeg opsøgte selv diagnosen og da jeg fik den, var det en 
stor lettelse. Det gav mig nogle forklaringer, og der var en gen-

kendelsens glæde, når jeg læste om ADD. Jeg følte, at jeg fik et 
tilhørsforhold og blev del af et nyt fællesskab af mennesker, at 
ADD’en var en slags adelsmærke. Og helt konkret, så reddede 
behandlingen mit studie.”

Sats på det du er god til
Sune fortsætter med at forklare, at det er vigtigt for ham, at man 
kan satse på ting, hvor man har mulighed for at træne sig til at 
blive rigtig god og fokusere på det, som man har potentiale for 
at excellere i. ”Lad være med at bruge tid på alt det, du ikke kan 
finde ud af og acceptér i stedet for, at vi er forskellige og find 
det DU er god til, det der er DIN styrke. Vi skal kunne tale om, 
at vi ikke alle er gode til alt og også turde skubbe hinanden i 
en retning, vi kan se er god.”

Det kan være svært i performersamfundet, hvor alle skal 
leve op til normer for, hvad man bør gøre, og hvordan man skal 
leve. ”Det betyder, at vi går glip af rigtig meget. Skabelonen er 
for entydig og formen for snæver, så vi skal turde sprænge den 
og være os selv.”

Sune fortæller om, hvordan dette også hænger sammen med 
hans interesse for madlavning og bagning. Det er noget, han har 

Sune Demant: amatørbager,
tandlæge, Ph.d. stipendiat
- og nu også ambassadør for ADHD-foreningen

AF SUSANNE PLOUG-SØRENSEN,
UDDANNELSESCHEF I ADHD-FORENINGEN 

Formand Dorte Vistesen byder Sune velkommen ombord.
”For ADHD-foreningen er ADD en naturlig del af vores 
interesseområde. Men for mange er ADD en ret ukendt 
diagnose. I det seneste år har vi derfor haft fokus på at 
gøre viden specifikt om ADD tilgængeligt, blandt andet 
med udgivelsen af en pjece. Jeg ser det som en fantastisk 
mulighed, at Sune som ambassadør kan være med til at 
udbrede kendskabet til ADD og foreningens arbejde”.

For når man har ADHD eller ADD, er det vigtigt at finde 
mennesker, der forstår én, taler éns sag og i øvrigt viser, 
at diagnosen ikke skal bremse én i at drømme og sætte 
sig personlige mål. Det har Sune vist os alle sammen. Og 
ved at stå frem er han med til at vise, at mennesker med 
ADD/ADHD vil og kan ligesom alle andre, at udfordringer 
kan mestres, og at det, at tænke lidt anderledes, også kan 
være positivt.



9Foto: DR/Bjarne Bergius Hermansen
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både lyst til og talent for og derfor noget, han har valgt at bruge 
tid og energi på. ”For mig har det handlet meget om at bruge 
tid på at finde ud af, hvem man selv er i stedet for at lytte til 
kloge hoveder, som vil fortælle én, hvem man er, og hvad man 
kan og ikke kan. Og så tage funktionelle beslutninger ud fra 
dette. At lave mad og bage er lystpræget for mig, og det udløser 
masser af dopamin. I det hele taget kan jeg godt lide at arbejde 
med mine hænder.”

Sune og ’Den store bagedyst’
”Min brede interesse og forståelse af kemien i madlavning 
var en fordel. Bagning er meget struktureret. Det er timing og 
processer. I dysten var der enormt pres på. Med min ADD er 
jeg vant til damage control og trænet i at databehandle. Min 
hjerne er ikke rodet; når jeg er fokuseret, så er den mere som 
en supercomputer, og jeg kan tage en masse information ind og 
lynhurtigt se strukturerne i processerne og finde det vigtigste. 
Det kunne jeg bruge i bagedysten.

Min tilgang til konkurrencen var meget mere konceptuelt 
end de andre deltagere. Der skal være en mening, et formål, 
en kontekst, en historie. Tingene skal sættes ind i en sammen-
hæng og have deres berettigelse i den sammenhæng. Der er 
ikke noget galt med at lave en fin rose i fondant, men den skal 
have et formål, have en plads i fortællingen for at den har sin 
berettigelse.”

At stå frem med ADD
Det var let for Sune at sige højt, at han har ADD, fordi han er 
afklaret med sig selv og hviler i sig selv og i sin ADD. Og alle 
de, som betyder noget i hans liv, vidste det allerede; i familien, 
blandt vennerne og på jobbet.

Det kom dog frem på en lidt anden måde end Sune selv 
havde forestillet sig det. Optagelserne til temaprogrammet om 
kærlighed fandt sted på et tidspunkt, hvor der bare skete rigtig 
meget i Sunes liv, og det var et mega pres at skulle optage. Han 
havde øvet sig og tænkt meget over historien omkring kagen 
og ekskæresten. Og så mislykkedes alt bare. Resultatet var et 
personligt melt down, hvor Sune for en stund bukkede under 
for presset og for sin egen irritation over egne benspænd. Han 
var nødt til at komme med en forklaring, som ville give mening, 
og derfor måtte han fortælle om sin ADD og hans drive til at 
præstere på trods. Men det var vigtigt for ham, at det ikke blev en 
undskyldning. Han ville konkurrere på lige vilkår med de andre 
deltagere, at konkurrere som Sune, ikke som Sune med ADD.

Sunes udmelding fyldte ikke meget i programmet, og konkur-
rencen fortsatte naturligvis som planlagt. Men ved at stå frem 
fik han pludselig en ny rolle i forhold til de mange, der har ADD/
ADHD inde på livet.

”Jeg er egentlig ligeglad med andres holdning, for det er 
bare, som det er. Men det var en del af et aktivt valg, et mål 
om at vise, at man kan godt, selv om man har ADD. At ADD ikke 
skal bremse éns ambitioner, mål og drømme. Alle har brug for 
at finde sin rolle i et fællesskab, som også kan være talerør for 
ens livssituation. Men jeg vil ikke have sygerollen. At mestre 
sig selv og sine særheder er fedt, og målet er stjernerne. Det 
handler om at vide, at jeg må godt og jeg har potentialet. At jeg 
har ansvaret for mit eget liv.”

Styrker og svagheder ved Sunes ADD
”Jeg kan blive ivrig, og så forsvinder stopknappen, og der opstår 
en slags skaberrus eller trance, når jeg bliver grebet af noget. 
Det er ligesom hjernen gnistrer og bliver til supercomputer.” Sune 

forklarer, hvordan han oplever, at associationer kan føre ham 
væk, og når han lader ADD’en tage over, kan han blive ført med 
strømme af nye spændende veje. Han er også helt vild med at 
deltage i store arrangementer, hvor man mingler og kan tappe 
ind og ud af samtaler og bevæge sig rundt i lokalet og følge 
samtalestrømme i flere sammenhænge samtidigt. ”ADD handler 
også om at give sig selv lov til at beruse sig i det der hoved, der 
er lidt mærkeligt,” tilføjer han.

Men Sunes ADD gør det også svært for ham at have nære 
relationer til andre. Han har brug for at trække sig ind i en 
melankolsk og nærmest bittersød ensomhed indimellem. Han 
forklarer, at den er svær at dele med andre og at lukke dem 
ind i. Og det kan være svært for andre at forstå og acceptere.

”Det kan godt virke voldsomt på andre at være sammen med 
mig. Jeg har venner, som sætter stor pris på min personlighed og 
som ’gerne lige vil med på rejsen’. Men efter noget tid trænger 
de som regel til en pause. Og det er vigtigt, at de selv sikrer, at 
de tager den. For når jeg er fanget af et eller andet, så stopper 
jeg ikke selv op, og i min tranceagtige rejse lægger jeg ikke 
mærke til, om andre har behov for at springe fra.”

Pårørende til voksne med ADD/ADHD
”Mit bedste råd til pårørende til voksne med ADD/ADHD er, at 
man kan sætte sig ind i sagerne, elske folk og sætte grænser for 
én selv.” Sune prøver selv grænser af og finder smuthuller, fordi 
han ofte har brug for smuthuller. Og her er det vigtigt for ham, 
at kende andres grænser, så han kan finde de smuthuller, som 
ikke overskrider deres grænser, og som derfor er acceptable.

Sune har svært ved at gennemskue det usagte, så der skal 
være åben kommunikation. Hvis folk ikke gør dette, kan de nok 
få følelsen af at blive tromlet, og Sune vil gerne have besked, 
før det er for sent. ”Jeg er ikke bange for at give slip på mig selv, 
for jeg har fundet ud af, at jeg ikke kan holde på hemmelighe-
der. Mit liv er så rodet, at jeg ligeså godt kan lægge kortene på 
bordet med det samme.

Det handler egentlig om at give andre en mulighed for at 
’navigere’ i mig.”

Sune Demant
• 33 år gammel, opvokset på Fyn og bosat i København.
• Yngste af en søskendeflok på fire og er vokset op i en 

familie, som med Sunes ord er rummelig og rodet – med 
masser af kærlighed.

• Har altid holdt af at lave mad og bage. Kan lide at udfor-
ske processerne og kemien bag for at forstå, hvorfor 
tingene bliver, som de bliver – også hvis de mislykkes.

• Udredt med ADD ca. halvvejs i sit tandlægestudie, da 
han opsøgte hjælp efter en periode, hvor han var ved 
at bukke under for kravene på studiet.

• Arbejder i dag som tandlæge og på sin Ph.d. om proteiner 
og opbygning af knoglevæv ud fra stamceller.

Som ambassadør for ADHD-foreningen er det Sunes mål 
at sætte fokus på, at mennesker med ADD/ADHD ligesom 
alle andre har både styrker og svagheder.
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Udpluk fra ADHD-forening
Kære medlemmer
Det største privilegie ved at skulle forfatte 
beretningen for året, der er gået, er, at det 
giver tid og mulighed for at genbesøge idé-
erne, aktiviteterne og resultaterne én gang 
mere. Jeg må tilstå, at det er med stor WOW-
effekt, at jeg har dykket ned i det, da det igen 
er lykkes foreningen at overgå såvel mine 
som andres forventninger. 
Der er mange gode grunde til og forklaringer 
på, hvorfor ADHD-foreningen igen i 2016 har 
skabt værdifulde resultater for mennesker 
med ADHD og mange vi skal takke på vores 
vej. På vegne af ADHD-foreningen sender jeg 
en hjertelig tak afsted til hver enkel som har 
bidrage med såvel småt som stort. Det er 
summen af vores dedikation, vores anvendte 
tid og vores lyst der gør ADHD til håb og 
handlekraft.
Læn dig tilbage med en god kop mokka og 
spring ud i at læse de næste sider som er et 
udpluk af årsberetningen som du finder på 
adhd.dk. Håber WOW-effekten også rammer 
dig, og at også du får lyst, mod og interesse 
i at gøre ADHD til håb og handlekraft. 

Med intens hilsen
ADHD-foreningen

Camilla Louise Lydiksen
Direktør

MEDLEMMERNE SÆTTER ADHD-FORENINGENS DAGSORDEN
Landsmødet er ADHD-foreningens øverste myndighed og afhol-
des hvert andet år. Det er her, medlemmerne beslutter, hvad 
fokus for ADHD-foreningen skal være i en 2-årig periode og 
konkretiserer ganske præcist, hvad der skal arbejdes for, netop 
for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diag-
nosen, der styrer deres valg i livet. Et sådant landsmøde blev 
afholdt i 2016 og du kan se de store mål på vores hjemmeside 
adhd.dk under menupunktet Om os.
Se også ADHD-foreningens organisationsplan samme sted.

Mennesker med ADHD sætter
også foreningens retning på anden vis
I ADHD-foreningen er vi meget optagede af dialogen med men-
nesker med ADHD, deres pårørende, de mange professionelle, 
der dagligt arbejder for og med ADHD. Vi søger mod at lade 
alle henvendelser få betydning, og registrerer i overordnede 
kategorier baggrunden for henvendelsen. Dette sikrer at forenin-
gen, ud over sine langsigtede mål, også er smidig i forhold til at 
ændre kurs efter brugernes behov og ønsker. 

Rådgivning for alle
ADHD-foreningens rådgivning er stadig et tilløbsstykke for med-
lemmerne og andre ADHD-berørte.

 

 

Ud over ovennævnte rådgivning tilbyder ADHD-foreningen 
også en mere generel telefonservice. Der er i 2016 indgået 1251 
ADHD-specifikke opkald. Her er næsten 26% af samtalerne med 
mennesker, der søger mere viden og læring om ADHD gen-
nem kurser og konferencer. I år er 25% af henvendelserne fra 
fagfolk, der ligeledes søger mere viden om ADHD og bestiller 
foreningens pjecer. 
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➾

gens årsberetning 2016

Frivillige er et vigtigt omdrejningspunkt for foreningens virke
ADHD-foreningen har i 2016 haft over 200 dedikerede frivillige, 
som har løftet en bred palette af opgaver såsom: 

• Lokalafdelingsarbejde 
• Hovedbestyrelsesarbejde 
• Regionsrådsarbejde 
• DH-repræsentanter 
• Samtalelinjen ”På Linje med ADHD 
• Sommerlejr for familier 
• Camp for unge 
• Kursusledelse 
• Rådgivning 
• Trænere på Kærlighed i Kaos 
• Informationsindsats ved Viden til Forandring
• Kursusledelse i projektet PUST 

Viden og redskaber
Uddannelsesområdet er et strategisk indsatsområde for ADHD-
foreningen, og det er ønskeligt, at foreningen skal bidrage med 
viden gennem uddannelse til mennesker med ADHD, deres 
pårørende samt fagfolk. Dette skal gøres gennem en fokuseret 
indsats for at afholde kurser, temadage, konferencer og andre 
tiltag for derved at omsætte nutidig viden af høj kvalitet til 
relevante målgrupper, og derigennem højne den generelle 
forståelse for det levede liv med ADHD, samt give viden om 
ressourcer og redskaber.

ADHD-foreningen har i 2016 holdt 16 landsdækkende kurser 
udbudt landsdækkende med i alt 434 deltagere. Der har været 
undervist i emner som konflikthåndtering, basisviden om ADHD, 
forældreværktøjer, teenageliv med ADHD og voksne med ADHD. 
Et kursus, der har været særdeles eftertragtet, har været ”teena-
geliv med ADHD” - der har været et tydeligt behov for at hjælpe 
forældre med bedre viden til at støtte teenageren med ADHD. 

Årets nationale ADHD-konference blev holdt for 20. gang i 
2016. Temaet var sammensat på baggrund af de henvendelser, 
der kommer til foreningen samt den nyeste viden på området.

Viden til forandring
Viden til forandring har til formål at udbrede viden om ADHD 
hos socialt udsatte og etniske minoriteter. Der er udviklet et 
film-website, som informerer om ADHD hos børn, unge og 
voksne. Derudover blev der uddannet et antal frivillige videns-
ambassadører, som gennem formidlingsarrangementer i Volls-
mose udbredte viden om ADHD. Se mere på www.adhdseselv.dk.

Netværket i spil (NIS) 
Målet med projektet var 
at forebygge og afhjælpe 
nogle af de vanskeligheder 
(praktiske, psykiske eller sociale) som unge og unge voksne med 
ADHD har. Med fokus på at inddrage netværkets resurser og give 
den unge med ADHD aktiv medbestemmelse blev der udviklet 
en metode, som klæder netværket på til at tage hånd om den 
unges vanskeligheder. Evalueringen viser at:
• 89% af de unge i projektet oplever en positiv forandring i 

deres liv som en effekt af netværksrådslagningen i form af at 
deres oprindelige problemstilling, som de deltog i netværks-
rådslagningen med, enten er forbedret eller helt væk. 

• Sluttelig er succeskriteriet om, at 50% af de unge tror på, at 
netværket også i fremtiden vil kunne støtte ham/hende, i høj 
grad opfyldt, da alle de unge, der har svaret på spørgsmålet, 
har vurderet, at netværket vil støtte den unge fremover. 

Find den fulde evaluering på adhd.dk/projekter/netvaerk-spil/

PUST– ”Personlig Udvikling
og Social Træning” 
Udviklingsprojektet PUST 
består af en direkte, tidlig og 
forebyggende indsats for børn med ADHD, som tilhører en gruppe 
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Læs hele årsberetningen for 2016 på www. adhd.dk

med forhøjet risiko for at blive marginaliseret i deres skolegang 
og senere i livet. Formålet med projektet er, at børnenes adfærd 
og trivsel påvirkes positivt af at deltage i et mestringsgruppe-
forløb for børn med ADHD. Se mere på adhd.dk

Kærlighed i Kaos® 
På baggrund af forældrenes behov 
og efterspørgsel har ADHD-for-
eningen udviklet forældretræningsprogrammet Kærlighed i Kaos® 
(KiK). Programmet er udviklet og testet i et pilotprojekt fra 2010-
2011 og efterfølgende effektmålt af SFI gennem et randomiseret 
ventelisteeksperiment (RCT). Resultaterne af effektmålingen 
blev lanceret i 2015 og de viste, at KiK gør en markant forskel for 
familierne og dermed også for børnene. Effektmålingen tyder 
på, at den viden og de værktøjer, forældrene har fået, fører til 
varige forbedringer i familiens hverdag. Målt et år efter første 
kursusdag, er der således stadig tydelige forbedringer.

ADHD-foreningen har i 2016 anvendt betragtelige ressourcer 
på at klargøre programmet til lancering uden for det forsknings-
mæssige set-up, udarbejde forankringsplan og identificere 
bæredygtige økonomiske modeller. Til dette modtog ADHD-
forening en bevilling fra Socialstyrelsen under metodeudvik-
lingsprogrammet på kr. 264.302. 

Sidst, men ikke mindst, vandt ADHD-foreningen et af Social-
styrelsen EU-udbud i 2016 under titlen ”Udbredelse af nye og 
veldokumenterede gruppebaserede indsatser til forældre til 
børn med ADHD. Det har betydet, at ADHD-foreningen har fået 
mulighed for at tilrettelægge og udbyde Kærlighed i Kaos til 
ca. 154 forældre. 

Det har været en lang, spændende proces for ADHD-forenin-
gen at udføre sit første forskningsprojekt med så storslåede 
resultater, og det er også et stærkt bevis på, at foreningen 
evner at tage et projekt helt fra pilotfase, gennem forskning, til 
afprøvning i praksis og drift. 

Vild og Stille – national skolekampagne 
Siden 2010 har ADHD-foreningen under 
navnet Vild & Stille stået bag flere meget 
populære landsdækkende kampagner om inklusion i skolen.

 ADHD-foreningen fik igen i 2015 mulighed for at opstarte 
endnu en Vild & Stille indskolingskampagne med aktiviteter i 
2016. Det har stor betydning, da ADHD-foreningens medlemmer 
bekræfter, at inklusionen af børn med ADHD er et område, som 
fylder i disse år. Foreningens rådgivning får mange henvendelser 
fra forældre, som oplever problemer, når deres børn flyttes fra et 
specialtilbud til en almenklasse, når barnet ikke trives i almen-
klassen, eller når skolen ikke kan tilbyde ADHD-egnede forhold.

Læs mere på adhd.dk/vildogstille/

ADHD-FORENINGEN ER TIL FOR DE MANGE
Der er mange måder man kan anvende ADHD-foreningens ser-
vices og viden på, og de mange forskellige touchpoints avendes 
flittigt. ADHD-foreningen lancerede ny hjemmeside i 2015, og 
anvender hjemmesiden som det vigtigste formidlingsredskab, 
og adhd.dk har også været en succes i 2016, hvad angår klik og 
information. Det er nu muligt at anvende adhd.dk som et stra-
tegisk kommunikationsredskab, og det kan mærkes på mange 
andre områder, at viden her er lettilgængelig, og brugerne 
opfordres til at ”blive lidt længere og få mere viden”. Der har 
været over en million sidehenvisninger (1.059.069), hvilket er en 
stigning på 18% i forhold til året før. 

Foreningens ugentlige nyhedsmail rammer ca. 10.000 abon-
nenter og er vokset med ca 3% i 2016. Nyhedsmailen har til hen-
sigt at berige læserne med bearbejdet data fra ADHD-foreningen 
holdt op mod udvalgte medienyheder. Denne kommunikationska-
nal bidrager positivt til at skabe trafik til adhd.dk og foreningens 
mange andre tilbud, og er en vigtig formidlingskanal. Husk at 
tilmelde dig på adhd.dk 

Foreningens facebookgruppe (10.261) og facebookside (9.400) 
er store aktiver for foreningen og anvendes strategisk i for-
eningens kommunikationsindsats. Der er daglige debatter om 
stort og småt, og foreningen deltager aktivt. Det mest besøgte 
og liked opslag på Facebook i 2016 var delingen af TV-udsen-
delse fra DR om ”Far, mor og ADHD”. Dette blev set 64.563 gange. 
Foreningen har lavet 624 opslag i 2016, og de er i gennemsnit 
set 4.778 gange. En ganske imponerende hitrate. Meld dig ind 
og deltag i debatten. 

I 2015 blev foreningen også aktiv på Twitter og Instagram og 
har i 2016 henholdsvis 1091 og 1186 følgere, hvilket svarer til 
vækstrater på henholdsvis ca 30% og 49%. Kom gerne og vær med. 

adhd.dk

 2015 2016

 Sidehenvisninger
 Brugere

182.356

867.789
1.059.069

283.684
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Siden 2013 har ADHD-foreningen sammen med Fonden Vita 
tilbudt unge med ADHD gratis netværksforløb, hvor de har fået 
mulighed for at invitere og involvere deres familier, venner og 
netværk i forhold til at løse de udfordringer, som spænder ben 
for de unge.

Det er sket i projektet ”Netværket i spil”, og formålet med 
projektet har været at undersøge og afprøve, om netværksråd-
slagning er en virksom metode i forhold til unge med ADHD. 
Projektet sluttede den 31. december 2016, og evalueringen er 
nu klar. Konklusionen i evalueringsrapporten er klar: Netværks-
rådslagning er en succesfuld metode!

Det betyder, at de unge oplever, at de af deres udfordringer, 
som var i fokus i deres rådslagningsforløb, er blevet mindre, og 

Netværksrådslagning
en virksom metode for unge med ADHD og deres netværk

AF TINE HEDEGAARD 
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN

Netværksrådslagning er en virksom metode for unge 
med ADHD og deres netværk.

Du kan læse mere om netværksrådslagning som metode, 
om projektet og finde evalueringsrapporten på ADHD-
foreningens hjemmeside under: ” Vores arbejde/Udvik-
lingsprojekter/Netværket i spil.”

For mig har det været helt fantastisk, og 

jeg synes, de fleste burde igennem en råd-

slagning. Bare det, at jeg ikke selv skulle 

tage kontakt til min familie, var en stor 

lettelse. Min mor og jeg har ikke haft et 

godt forhold længe, men nu kører jeg 

faktisk tit hjem på besøg. Hvis jeg ikke 

havde deltaget, havde mine forældre og 

jeg aldrig fået den dialog. Anbefaler det 

til alle! Jeg har fået en familierelation, 

som jeg ikke havde før. Vi giver plads til 

hinanden. Mine bekymringer er mindre, 

og mit overskud er større. Det er et geni-

alt tilbud

at 89% af de unge, som har deltaget i projektet, har oplevet en 
positiv forandring i deres liv som resultat af netværksforløbet. 
Også den unges nærmeste netværk er blevet spurgt til deres 
oplevelse af en udvikling, og her oplever 80% en positiv foran-
dring i den unges liv, og angiver at den oprindelige problematik 
enten er helt forsvundet eller mindsket. 

Også de unges relation til netværket er stærkt forbedret som 
resultat af netværksforløbet. Alle unge giver udtryk for en tro 
på, at netværket vil være der for dem og støtte dem i fremtiden. 
Også netværket peger på den nye forståelse, som de har fået 
for den unge gennem netværksforløbet, og hvordan dette har 
påvirket relationen i positiv retning. Forståelse og forbedret 
kommunikation har i det hele taget været centralt i mange af 
netværksforløbene, hvor den genfundne relation mellem fx 
den unge og forældrene er med til at forebygge forværring af 
problematikken.

De gode resultater betyder, at ADHD-foreningen gerne vil 
gøre netværksforløbet til en mulighed for flere unge med ADHD 
og ADD, og udbrede viden om netværksrådslagningsmetoden. 
Foreningen tilbyder derfor fortsat netværksforløb for unge med 
ADHD og deres familier til kommuner, som er interesserede i at 
tilbyde deres borgere sådan et forløb.



19

Din ADHD-forening
Foråret er altid en dejlig tid for mig. Når dagene bliver længere 
og lyset stærkere, får jeg mere energi og bliver i bedre humør. 
Jeg får også lyst til både at ringe til veninden, jeg ikke har talt 
med i mange måneder, og til at bevæge mig ud i verden uden 
for min hoveddør og møde nye spændende mennesker. 

Sådan er jeg ikke den eneste, der har det. Mange bliver grebet 
af at se frem mod sommeren og lægge planer.

Og her gør det mig så glad at vide, at vi her i ADHD-foreningen 
igen i år er med til at sætte lidt sommerkulør på livet for rigtig 
mange mennesker med ADHD. At vi tilbyder muligheder for at 
komme ud og møde nye spændende mennesker, for at være 
sammen om noget socialt og om fælles oplevelser.

Relationen mellem mennesker
Netop det sociale, relationen mellem mennesker, er for mig det 
vigtigste i at være med i en forening. Ordet i sig selv siger det: 
forening. Det er mennesker, der er forenet, som står sammen 
omkring noget. Det betyder ikke, at vi er ens. Så langt fra. Men vi 
har noget tilfælles, vi har alle på en eller anden måde en aktie 
i det tema, som er ADHD.

Så når vi mødes til et caféarrangement, et foredrag, et kursus, 
på en sommerlejr eller til en udflugt, så ved vi, at her har vi et 
frirum. Her er vores begejstring og bekymring okay, og vi må 
gerne dele det. For her er vi blandt mennesker, der ikke bare 

rummer vores liv med ADHD, men som omfavner det. Byder 
det velkommen. 

Så sker der noget magisk
Og så sker der noget magisk. Jeg har selv oplevet det utallige 
gange. Pludselig kan vi slappe af på en ny måde, vi kan tage en 
dyb indånding og være os selv… med de talenter og de skavanker, 
vi nu én gang har. Vi kan spejle os i andre og gennem dem få 
øje på styrker i os selv, som vi havde glemt… eller måske aldrig 
selv fået øje på. Vi kan holde ’det svære’ lidt ud i strakt arm og 
sammen trække på smilebåndet over det, komme lidt på afstand 
af det og finde fornyet overskud til at arbejde med det.

Kom nu – vi venter på dig med åbne arme, og vi vil dig 
Jeg ved godt, at det ind imellem kan være svært at finde overskud-
det og modet til at komme ud af døren og opsøge fællesskabet. 
Men til alle jer, der synes det kan være svært, vil jeg bare sige:

Kom nu – vi venter på dig med åbne arme og vi vil dig!
Så kom nu. 
Mød op i caféen, overtal dine unge til at tage på camp, dine 

teenagere til at tage på sejltur, din familie til at tage på familielejr. 
Tag kontakt til din lokalafdeling og tilbyd at give en hånd med 
ved et arrangement. Eller stik bare hovedet inden 
for og få en fornemmelse af at være forbundet 
med andre, at være i forening med andre, i din 
ADHD-forening.

Kære medlemmer

CAMILLA LOUISE LYDIKSEN,
DIREKTØR
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Sæt udløbsdatodato på
Hvis du har svært ved at sortere i dine ting, fordi du er bange 
for, at du måske får brug for dem igen, kan du hjælpe dig selv 
med at tage beslutninger, hvis du sætter en udløbsdato på de 
ting, du er i tvivl om.

Sådan kommer du i gang
Når du sorterer dine ting, skal du sørge for, at du ikke går i gang 
med for meget på én gang. Tag f.eks. én skuffe eller hylde ad 
gangen og hav plads på gulvet eller bordet, så du kan fordele 
tingene i fire grupper. Gør det færdigt, før du starter på næste 
skuffe. Brug følgende huskeregler når du sorterer:
• Behold de ting du bruger jævnligt.
• Donér eller giv det væk der stadig kan bruges, men som du 

ikke har brug for eller ikke vil have.
• Smid de ting ud, som tydeligvis ikke kan bruges igen.
• Sæt ”udløbsdato” på de ting du er i tvivl om.

Skil dig af med tingene efter udløbsdatoen
De ting, der har udløbsdato på, kan du pakke ned i en kasse 
eller pose og skrive en dato på. Det kan f.eks. være et halvt eller 
helt år ud i fremtiden. Stil tingene med udløbsdato et sted, hvor 
du finder dem næste gang, du vil sortere i dine ting. Hvis du i 
mellemtiden får brug for nogle af tingene, tager du dem bare 
ud og lader resten blive.

Når udløbsdatoen er overskredet, kan du beslutte, om du vil 
smide tingene ud, eller give dem væk.

adhd.dk/mestringsbanken/oprydning-og-rengoering/saet-
udloebsdato-paa/

OHIO – Only Handle It Once
Vigtige papirer og e-mails har en tendens til at blive væk, inden 
man får reageret på dem! For at undgå dette, kan man med OHIO-
metoden undgå, at alle de vigtige deadlines og informationer, 
bliver væk i mængden.

Metoden går slet og ret ud på, at man skal tage stilling til 
sine mails, papirer og andre beskeder, med det samme! Oversat 
til dansk betyder det ”håndtér kun én gang”. Med det samme 
du åbner beskeden, skal du altså tage stilling til, om beskeden 
skal svares på, slettes/smides ud eller gives videre til den rette 
person.
Her har du nogle forslag til hvordan OHIO kan fungere:
• Når du åbner breve, sørg da for at betale evt. girokort med 

det samme – hvis der ikke er penge på kontoen, så skriv ind 
i din kalender hvornår den så skal/kan betales.

• Når du får en sms, kan du ofte se et kort udsnit af beskeden 
på din telefon, åben ikke hele beskeden, før du er klar til at 
reagere på den.

• Ved e-mails gælder samme princip som med sms’er, kig på 
mailens emne – er du klar til at svare på den med det samme?

• Har du tendens til at lade beskeder, mails og breve stå uåbnet 
for længe, så hav en ugentlig ”kontor-time”, hvor du får taget 
stilling til de uåbnede beskeder.

Undtagelser til OHIO
I nogle tilfælde kan det ikke lade sig gøre kun at håndtere den 
pågældende besked én gang, da man måske venter på svar fra 
en tredjepart eller lignende. Sørg da for at skrive den ind i din 
kalender, så du ved, hvornår du kan udføre den nødvendige 
handling for at blive færdig.

Derudover skal man tage højde for, om der f.eks. er flere mails 
med det samme emne. Er der flere informationer at samle ind, 
skal du selvfølgelig gøre det, inden du tager stilling.

Hvis du ikke ved, hvordan du skal reagere på dine breve, kan 
det være, at du har brug for hjælp fra en ven.

Et kig i Mestringsbanken
Mestringsbanken er ADHD-foreningens virtuelle bank over gode strategier til hverdagen. Få en 
forsmag her og gå selv på jagt efter mere på adhd.dk/mestringsbanken/

AF TINE HEDEGAARD 
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN
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ADHD-FORENINGENS LOKALAFDELINGER
Arbejdet i lokalafdelingerne foregår på frivillig basis og i fritiden. Derfor kan du ikke altid forvente at træffe bestyrelsen

i dagtimerne. Mails bevares løbende, og hvis dit telefonopkald ikke besvares straks, så prøv igen senere. 

Nedenstående 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.

På adhd.dk under lokalafdelinger kan du se, hvilke tilbud, der 
er i dit område. 

Venlig hilsen Bestyrelsen

Café i Silkeborg
Er du voksen med ADHD – eller pårørende til en voksen med 
ADHD? Så kom og besøg vores ADHD-café.
Tid og sted: Den første onsdag i hver måned, kl. 18.30-20.30, 
Frivillig Center og Selvhjælp Silkeborg, Estrupsgade 4, 1. sal, 
8600 Silkeborg www.selvhjaelpsilkeborg.dk

Venlig hilsen Bestyrelsen

FORMAND: LENETTE LUNDSGAARD HANSEN
FREDENSLUNDVEJ 3, 7880 VIBORG, TLF. 51 21 02 36
E-MAIL: VEST@ADHD.DK

MIDT-VESTJYLLAND

FORMAND: ANNY BECH ANDERSEN
TERNDRUPSKOVBRYNET 9 . 9575 TERNDRUP . TLF. 22 18 00 55
E-MAIL: NORD@ADHD.DK

NORDJYLLAND

FORMAND: SØREN ZASTROW
KIRSTINELYSTVEJ 15, 8300 ODDER
E-MAIL: AARHUS@ADHD.DK

MIDT-ØSTJYLLAND

Efter en veloverstået generalforsamling i januar har bestyrelsen 
konstitueret sig: 
Formand & medlem af hovedbestyrelsen: Søren Zastrow (Odder) 
genvalgt.
Næstformand: Nina Rasmussen (Harlev) genvalgt.
Kasserer og landsmødevalgt til Hovedbestyrelsen: Anette B. 
Troelsen (Ebeltoft) genvalgt.
Sekretær: Britt Skov Mortensen (Randers) genvalgt.
Kirsten Jensen (Randers).
Bodil Rytter Secher (Viby J).
Majken Egholm (Malling) nyvalgt. 

Suppleanter: 
Mona Mørk Hagedorn (Ulstrup) genvalgt.
Annette Præst (Grenå) nyvalgt.
Vivi Dybdal (Beder) nyvalgt.

ADHD og videregående uddannelse
Oplægsholdere: Kirsten Nørgaard og Julian Paetau.
Tid og sted: 26. april kl. 19.00-21.00, Auditoriet, Psykiatrisk Hospital, 
Skovagervej 2, Risskov.
Studerende med ADHD klarer også at gennemføre en uddannelse, 
men flere har store udfordringer i studieforløbet. Der findes 
forskellige støtteordninger, hjælpemidler og aftaler om sær-
lige vilkår bl.a. ved eksamen. ADHD-foreningens socialrådgiver 
Kirsten Nørgaard og Julian Paetau, en ung mand med ADHD, 
som har gennemført en uddannelse, vil komme og fortælle om 
mulighederne og erfaringer med diverse støtteordninger. Der 
vil være mulighed for at stille spørgsmål. 
Tilmelding: e-mail til adhdkursus@hotmail.com
Skriv i emne/overskrift: ”kursus ADHD og uddannelse”.
Oplys navn, medlemsnummer og antal deltagere i mailen.
Pris: 75 kr. for medlemmer / 150 kr. for ikke medlemmer.

Teenager med ADHD
Oplægsholder: Jenny Bohr, ADHD-konsulent, Master i special-
pædagogik.
Tid og sted: 6. maj 2017 kl. 10.00 – 16.00, Diakonhøjskolen, Lyseng 
Alle 15, 8270 Højbjerg.

Er du forælder eller bedsteforælder til en teenager med ADHD, 
eller har du teenagere med ADHD inde på livet enten i hverda-
gen eller i dit arbejdsliv. Så kom og vær med til en spændende 
dag, der sætter fokus på konstellationen: Teenager og ADHD. 
Teenageårene kan være noget af en udfordring, ikke bare for 
teenageren selv, men i den grad også for omgivelserne, og hvis 
teenageren har ADHD, bliver udfordringerne ikke mindre. Se 
mere på hjemmesiden/Facebook.
Tilmelding: e-mail til adhdkursus@hotmail.com
Skriv i emne/overskrift: ”kursus ADHD og uddannelse”.
Oplys navn, medlemsnummer og antal deltagere i mailen.
Pris: 300 kr. for medlemmer / 600 kr. for ikke medlemmer.

Sommerarrangement i Ree Park og Safari
Kun for lokalafdelingens medlemmer.
Tid og sted: 10. juni 2017 kl. 10.30, Ree Park og Safari, Stubbe 
Søvej 15, 8400 Ebeltoft.
For mere information se hjemmeside/Facebook.
Pris: Voksne kr. 125, børn kr. 60, tur kr. 10,-.

Facebook ADHD Midt-Østjylland 
Find os på adhd.dk under ADHD Midt-Østjylland.

Venlig hilsen Bestyrelsen
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Netværksgruppe for voksne med ADHD/ADD
Sidste tirsdag i hver måned fra kl. 19.00 til kl. 20.45 på Sund-
hedscentret, Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg.
Netværksgruppen kan du kontakte gennem Lene Bæk Mortensen 
på mail: lbmo@sonderborg.dk eller på mobil 27 90 03 60, eller 
via Facebook.

FORMAND: JENS PETER RAVN
RIS BØGE 18 . 6640 LUNDERSKOV . TLF. 26 20 30 81
E-MAIL: SYDJYLLAND@ADHD.DK

SYDJYLLAND

Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev under lokalafdeling 
Sydjylland på adhd.dk, så får du alle informationer direkte i 
din mailboks.

Gruppe på Facebook – Sydjylland
Mød os på Facebook. Her er der plads til debat, spørgsmål, svar, 
og her vil vi også informere om aktiviteter og andre aktuelle 
nyheder.

Netværksgrupper/caféer 
Læs mere om netværksgrupper og caféer på hjemmesiden.
Har du lyst til at starte netværk/café i dit område, så hjælper vi 
jer gerne i gang. Kontakt os på sydjylland@adhd.dk

Har du en idé til et arrangement eller lyst til at give en hånd med?
Da vi har midler til aktiviteter i tidligere lokalafdeling Sønder-
jyllands område, har vi brug for rigtig mange kontaktpersoner 
i hele området. 
Kontakt os på tlf. 26 20 30 81 eller skriv til os på mail: sydjyl-
land@adhd.dk 
Fortæl os om din idé, så hjælper vi gerne med at få arrange-
mentet/aktiviteten i gang.
 

Venlig hilsen Bestyrelsen

FORMAND: NIELS J. SMEDEGAARD
MIDTKOBBEL 22 . 6440 AUGUSTENBORG . TLF. 30 82 64 00
E-MAIL: SOENDERBORG@ADHD.DK

SØNDERBORG

Du kan finde information om aktiviteter på hjemmesiden samt 
facebook.
• På adhd.dk
• facebook: ADHD foreningen Lolland Guldborgsund Vordingborg. 
 

Venlig hilsen Bestyrelsen

FORMAND: CHANIE SUSANNA DYBDAHL
KÆRSTRUPVEJ 1 . 4960 HOLEBY . TLF. 60 17 94 54
E-MAIL: LGV@ADHD.DK

LOLLAND, GULDBORGSUND
OG VORDINGBORG

En vellykket generalforsamling er overstået, og i den forbindelse 
foredrag med Jenny Bohr. Succesen med Jenny Bohr bliver gen-
taget til efteråret et andet sted i området.

Café
Vi forsøger at afholde en caféaften, og håber mange vil møde op.
Kort oplæg om ”at lykkes med ADHD”. Efterfølgende er der 
mulighed for at tale om løst og fast. Bl.a. er der stemning for at 
holde caféaftner - og hvilke emner vil I have?
Tid og sted: 10. maj 2017 kl. 19-21, Frivilligcenter Næstved, Fari-
magsvej 22, pejsestuen, 4700 Næstved.

Oplysninger om aktiviteter
Se adhd.dk under lokalafdelinger eller følg os på Facebook: ADHD 
foreningen - lokalafdeling Næstved-Faxe-Stevns.

Venlig hilsen Bestyrelsen

FORMAND: BIRGITTE KOFOED NIELSEN
RUNESTENEN 111, 4700 NÆSTVED, TLF. 28 29 34 51
E-MAIL: NFS@ADHD.DK

NÆSTVED, FAKSE OG STEVNS

Find os på adhd.dk under lokalafdelinger
Husk at få rettet dine kontaktoplysninger på hjemmesiden. Vi 
sparer på portoen, og sender indbydelser på mail og i nyheds-
brev. På adhd.dk under lokalafdelinger kan du se, hvilke tilbud 
der er i dit område.

Venlig hilsen Bestyrelsen

FORMAND: LISE LOTTE NIELSEN
LILLESKOVVEJ 50, TOMMERUP ST., 5690 TOMMERUP
E-MAIL: FYN@ADHD.DK

FYN Vi arbejder løbende på at lave arrangementer:
Tjek lokalafdeling Sønderborg på ADHD.dk eller på facebook.
Hvis du sender din mailadresse til soenderborg@adhd.dk, kan 
vi også løbende sende dig invitationer til vore arrangementer.
 

Venlig hilsen Bestyrelsen

ADHD og seksualitet
Foredraget tilbyder både beskrivelse af almen seksuel udvikling 
og den måde seksualiteten udvikles på, når man har ADHD. Der 
gives bud på, hvordan den der har ADHD kan forstå sin egen 
seksualitet og få den til at fungere sammen med mennesker, 
der ikke har ADHD, på en måde så man passer både på sig 

FORMAND: LISBETH GAARDE KOFOED
MØLLEBÆKVEJ 5, 4560 VIG
E-MAIL: VESTSJAELLAND@ADHD.DK

VESTSJÆLLAND



BNicer er en online indsamlingsplatform, der 
giver danskerne mulighed for at støtte ADHD 
sagen og andre gode formål ved at handle i 
online webbutikker. 

Det koster ikke ekstra 
Helt uden det koster ekstra, går der automatisk 
en procentdel (typisk 3-6%) af købsprisen uden 
moms til brugerens velgørende formål.
I øjeblikket samarbejder BNicer med over 600 af 
de største webbutikker, så der er rig mulighed for 
at støtte, når du handler online.
Opret dig som bruger
og kom i gang her:
www.bnicer.com

selv og andre. Endvidere givers der anvisninger til, hvordan de 
voksne omkring den unge med ADHD støtter bedst muligt i, at 
de udvikler en sund seksualitet.
Oplægsholder: Jan Have Odgaard, JHO Consult.
Tid og sted: 29. april 2017, kl. 13.-16., Slagelse Bibliotek, Stenstue-
gade 3, 4200 Slagelse.
Målgruppe: Mennesker med ADHD, pårørende og fagpersoner, 
i alderen 15 år og op.
Forplejning: Ved alle foredrag er der en let forplejning. 
Pris: Pr. pers.: Medlemmer kr. 50,- og ikke medlemmer kr. 100,-.
Du kan finde mere information om arrangementerne og tilmelde 
dig på ADHD-foreningen hjemmeside adhd.dk/lokalafdelinger 
- eller mail: formand@adhd-vestsj.dk

Gratis ADHD Café Vestsjælland 
Tid og sted: Åben hver tirsdag kl. 16 – 20, Hovedgaden 55, 4420 
Regstrup.
Caféen er for alle aldersgrupper, men børn skal være i følge 
med en voksen. Vi har hver gang en aktivitet, mest i forhold til 
børnene, det kan være klippe/klistre, perleplader div. brætspil, 
bål og meget mere. Måske har du bare brug for at lave ingenting, 
så er der også plads til det.
Forplejning: Gratis kaffe, te, frugt og saftevand. Vi serverer aftens-
mad, hvor man kan spise med mod et mindre beløb. Hvis man 
vil spise med, skal man tilmelde sig i vores facebook-gruppe: 
ADHD café Vestsjælland.
Kom og vær med. Alle er velkomne.

FORMAND: MABAST RAHMAN
TUJAVEJ 5 . 4600 KØGE . TLF. 51 84 29 86
E-MAIL: OESTSJAELLAND@ADHD.DK

ØSTSJÆLLAND

Caféer 
Køge 
Tid og sted: Den 2. tirsdag og torsdag i hver måned, kl. 19.30 til 
ca. 21.00, Multisalen i Lyngbo Ølbycenter 86, Køge. 
Tirsdage: For forældre med børn og torsdage for voksne med 
ADHD. Kontaktperson: Susanne, tlf. 30 24 71 47.

Roskilde 
Tid og sted: Den sidste torsdag i hver måned, kl. 19.30, Kornerups 
vænge 9. (Psykinfo´s lokaler), Roskilde.

Følg os på ADHD-foreningen Østsjællands facebookside.

Venlig hilsen Bestyrelsen

På adhd.dk under lokalafdelinger kan du se, hvilke tilbud, der 
er i dit område.

Venlig hilsen Bestyrelsen

FORMAND: DORTHE NIELSEN
FASANVÆNGET 452, 2980 KOKKEDAL, TLF. 52 99 29 02
E-MAIL: NORDSJAELLAND@ADHD.DK

NORDSJÆLLAND

Kære medlem
Lokalafdelingen har etableret en bestyrelse, hvor Anders Dinsen 
blev valgt som formand.

Som noget af det første har vi fokus på at besvare indkommende 
mails samt at få hjemmesiden på ret køl igen. Vi vil løbende 
opdatere hjemmesiden, så find os på adhd.dk under lokalaf-
delinger; send gerne idéer til, hvilke typer af information du 
mener kunne være relevante at formidle på hjemmesiden – via 
mail storkbh@adhd.dk

Bestyrelsen er også i færd med at fastlægge fokusområder for 
lokalafdelingens virke de kommende år. Bl.a. hvordan vilkårene 
og mulighederne for inklusion i folkeskolen af børn med ADHD 
kan forbedres. Bestyrelsen har besluttet at støtte det frivillige 
initiativ VAI - Viden om ADHD og Inklusion – stiftet af lærerstu-
derende Anne Louise Holck, da det er bestyrelsens vurdering, at 
dette græsrodsinitiativ vil kunne bidrage til yderligere frivillige 
initiativer til gavn for og styrkelse af inklusion for børn med 
ADHD i vores område.

På adhd.dk under lokalafdelinger kan du se, hvilke tilbud, der 
er i dit område. 

Venlig hilsen Bestyrelsen

FORMAND: ANDERS DINSEN
ESPEGÅRDSVEJ 20 A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 28 18 49 25
E-MAIL: STORKBH@ADHD.DK

STORKØBENHAVN OG BORNHOLM

Støt ADHD sagen når 
du handler på nettet
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Ses vi?

ADHD-foreningen har sat fokus på et par lokalafdelinger. På adhd.dk 
under menupunktet ”Frivillig” kan du læse 3 må portrætter fra 
lokalafdelingerne, som alle består af frivillige, der yder en stor 
indsats for medlemmer og mennesker med ADHD.

Bliv frivillig i ADHD-foreningen og gør en forskel
Der er mange måder at være frivillig på i ADHD-foreningen. På 
adhd.dk under menupunktet “Bliv frivillig”, kan du læse mere 
om, hvad de frivillige laver, og hvordan du selv kan blive frivillig.

ADHD-foreningens frivillige yder alle en flot indsats, og vi kan 
altid bruge en ekstra hånd eller nye idéer. Som frivillig er du 
nemlig med til at gøre en stor forskel for mennesker med ADHD og 
deres familier. Eksempler på områder hvor du kan være frivillig: 
Kursusledere, Lokalafdelinger, Forældre-  og netværksgrupper

Vi er altid åbne for nye idéer, og hvis du har lyst til at starte en 
ny aktivitet, kan du kontakte din lokalafdeling og høre, hvordan 
de kan støtte op om din idé.

Kender du de lokale tilbud til dig og din familie?

Kender du vores frivillige, eller de lokale tilbud til dig og din familie? Hvis ikke,
så har du muligheden for at læse om de frivillige og nogle af de mange lokale tilbud til dig.

På de foregående sider her i ADHD Magasinet kan du se et lille udpluk
af alle de aktiviteter, der er i din lokalafdeling.

Vil du vide mere om at være frivillig i ADHD-foreningen, 
er du velkommen til at kontakte: 
Frivilligkonsulent
Nicholas Caron på
telefon 53 72 99 14 eller
mail: nc@adhd.dk
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Brian fik medhold i en ankesag 
om specialundervisning
En forælders beretning om et ankeforløb med positivt udfald

Pr
iva

tfo
to

Brian Hansen, far til tre, kender følelsen af
at have lyst til at give op.

De to ældste børn har ADHD/ADD og ordblindhed,
og Brian har senest kæmpet en lang kamp

for at få den støtte tildelt, som han ved,
at hans mellemste søn Marcus på 13 år har brug for.

Hans ældste søn August, går netop nu på en
efterskole for ordblinde, hvor der bliver taget godt hånd

om både hans ordblindhed og ADHD.
ADHD-foreningen har talt med Brian om hans historie.
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Selv om Marcus fik hjælp til sin ordblindhed, kunne skolen ikke 
forstå, hvorfor han stadig ikke kunne sidde stille med opgaver 
eller huske, hvad han lige havde arbejdet med. I starten af 5. 
klasse blev han derfor udredt og diagnosticeret med ADD.

”Marcus kan ikke rumme, at der sker noget omkring ham. 
Han er ikke drengen der løber rundt, fordi han har ADD og ikke 
ADHD, men han har stadig opmærksomhedsforstyrrelsen, så når 
nogle sidder og snakker eller pjatter ved siden af, så står han af.”

Det har været en hård kamp for Brian at få skolen til at forstå, 
at Marcus ikke lærer på samme præmisser, som andre børn gør.

Brian forsætter: 
”Selvom der står i den nye folkeskolelov, at undervisningen skal 
tilrettelægges, så børn med vanskeligheder også trives, virker 
det til, at det i sidste ende er barnet, der skal indrette sig efter 
undervisningen. Hvis du putter et barn med ADHD eller ADD 
ned i en kasse, som barnet ikke kan være i, jamen så vil barnet 
stritte imod og få endnu et nederlag. Og når barnet både er 
ordblind og har ADHD/ADD, så hjælper det ikke noget, kun at 
give støtte i forhold til ordblinde-delen - placere barnet på en 
stol og tæske de samme ord igen og igen. 

Det kan man jo ikke med en dreng der er ordblind og har ADD 
som Marcus. Det er nogle andre metoder, der skal tages i brug.”

Brian har, siden Marcus fik it-rygsækken, kæmpet for at 
han kunne få specialundervisning, som Brian ved, at han har 
brug for – både i forhold til undervisning og til strukturering 
af hverdagen. Marcus har hidtil max fået 4 støttetimer ugentlig 
og i perioder ingen støtte overhovedet, og det har Brian hele 
tiden råbt højt om.

For Brian føltes det som om, at ingen lyttede, og han ringede 
derfor i frustration til Ankestyrelsen. Her fik han en meget 
forstående medarbejder i røret, der guidede ham i, hvad han 
lovmæssigt kunne kræve af skolen og kommunen – nemlig 
at bede om en pædagogisk-psykologisk vurdering af Marcus. 
Derefter fik han lagt en plan, så han kunne holde overblikket, 
så han kunne modstå det tryk, han var bevidst om, at han ville 
møde fra skolen. 

Brian fik derfor igangsat denne undersøgelse, men han blev 
meget overrasket over vurderingens udfald, som gjorde det klart, 
at Marcus ikke havde brug for specialundervisning.

”Ud fra den her test var Marcus en glad og positiv dreng, der 
havde det godt i skolen og var inde i en god udvikling – kun 
positive ting. Den nævnte da godt nok, at han var ordblind og 
havde ADD, men han tog jo sin medicin...” 

Marcus´ mor havde samtidig foranlediget at få en børnefaglig 
undersøgelse af Marcus, som bl.a. indeholdt udtalelser fra 
Marcus’ egne lærere. Denne undersøgelse gav et helt andet 
billede af Marcus, og den konkluderede, at han havde det svært 
i skolen og havde svært ved at koncentrere sig om opgaver. De 
to undersøgelser stemte altså slet ikke overens. 

”Det var jeg langt fra tilfreds med. Jeg var på det tidspunkt 
lige blevet uddannet til PUST-gruppeleder i ADHD-foreningen, 
så jeg var rigtig godt klædt på i forhold til ADHD og ADD. Sam-
tidig er jeg selv ordblind, så den del har jeg også godt styr på. 
Så jeg fik lavet en klage over den pædagogisk-psykologiske 
vurdering og sendt den afsted til Ankestyrelsen sammen med 
de to undersøgelser. På grund af min ordblindhed, kan jeg have 
svært ved at udtrykke mig på skrift, så jeg anmodede samtidig 
om at komme ind til Ankestyrelsen og forsvare mit skriv for 
nævnet. Og det fik jeg lov til.”

På dagen kørte Brian til København. Han var meget spændt. 
”Det var så vigtigt, at det lykkedes. Det var jo min søns liv, 

det handlede om, så jeg følte et vist pres. 
Jeg startede med at præsentere rapporterne fra de to under-

søgelser og forklarede, at der er så langt mellem de to vurde-
ringer, at man må stille spørgsmålstegn ved, om det virkelig er 
en faglig vurdering, eller om det er en økonomisk vurdering. 

For at underbygge dette fortalte jeg om Marcus’ storebror, 
der efter en faglig vurdering, ikke fik nogen støtte i folkesko-
len i dansk, engelsk og matematik. Men i dag går han på en 
ordblinde-efterskole i en specialklasse, hvor han ugentligt 
modtager 9 timers undervisningsstøtte og 4 timers støtte til 
strukturering af hans hverdag – for det har efterskolen vurderet, 
at han har behov for.”

Det er Brian´s opfattelse, at det er økonomi, der er årsag til den 
manglende indsats.

”Skolerne gør, hvad de kan, men de får kun en vis sum penge, 
og hvis der er én dreng der koster mere end normalt, skal det 
tages fra alle de andre børn. Når skolerne nævner de økono-
miske forhold, så siger jeg, jamen det er ikke mit bord, det er 
ikke mit ansvar. Mit ansvar er, at jeg skal sørge for, at mit barn 
er motiveret og har det godt, og hvis han ikke har det, så skal 
jeg komme og sige det til jer, så vi kan få en snak om, hvad der 
skal gøres for at hjælpe ham – det er mit ansvar.”

Brian fik fremlagt alt dette for Ankestyrelsens nævn, og gik derfra 
med en god fornemmelse – de sagde, at det for dem, kun var 
CPR-nummeret, der viste, af der i de to undersøgelser var tale 
om den samme dreng.

Da han senere modtog afgørelsen fra Klagenævnet for Spe-
cialundervisning, var det al det hårde arbejde værd:

”Vi har fundet grundlag for at ændre kommunens afgørelse 
af 26. marts 2016. Vi vurderer at kommunens tilbud – støtte 
indenfor rammerne af den almindelige undervisning i almen-
klassen – ikke tilgodeser Marcus’ undervisningsbehov. 

Vi vurderer, at Marcus har behov for støtte i mindst 9 undervis-
ningstimer ugentligt, således at skolen langt mere målrettet kan 
arbejde med hans dyslektiske vanskeligheder og tilrettelægge 
en skoledag, som imødekommer de særlige behov, Marcus har 
for støtte og træning. 

Vi vurderer, at Marcus både har behov for at modtage indi-
viduelt tilrettelagt læse-, stave- og skriveundervisning samt 
træning i brug af kompenserende it-hjælpemidler. Desuden 
skal Marcus mødes med undervisningsmetoder, der kan kom-

AF NINNA BAGGER POVLSEN
STUDENTERMEDARBEJDER I ADHD-FORENINGEN

”Forældrene og eleven kan anmode om en pædagogisk-
psykologisk vurdering i de tilfælde, hvor de finder, at 
der bør iværksættes specialpædagogisk bistand.” (Bekt. 
nr. 693 om folkeskolens specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand § 2, stk. 2.)
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pensere ham for hans ADD, og som kan skabe motivation og 
udvikling for ham.

Skolelederen træffer ud fra en samlet vurdering beslutning 
om den specialpædagogiske bistand til eleven indenfor sko-
lens rammer. Beslutningen træffes efter samråd med eleven 
og forældrene.”

Det har været en lang proces for at nå hertil, og Brian er i dag 
glad for, at han ikke gav op. Hans råd til andre forældre er da 
også, at de ikke må give op.

”Bare klø på og husk, at det er okay at stille spørgsmål. Hvis 
skolen præsenterer noget, der skal ske, er det okay at spørge, 
hvorfor det skal ske. Få skolen til at sætte ord på, og få speci-
ficeret hvor dit barn er undervisningsmæssigt.

Desuden er det vigtigt at have opbakning fra familie og 
venner. Det er godt at have nogen, der kan støtte dig, når du 
møder modstand. Og det er en rigtig god idé at have en anden 
med til møderne, eller i det mindste at bede om lov til at optage 
mødet. Så du kan lytte det igennem igen, hvis der opstår tvivl.”

I dag er Brians ønske at hjælpe andre forældre i lignende 
situationer, så de kan se, at den udfordring, de står overfor, 
faktisk er overkommelig. 

”Bare fordi de har behandlet min familie sådan, er det ikke 
ensbetydende med, at de skal behandle alle familier sådan. 
Der kommer til at stå så mange frustrerede forældre i sådan 
en proces, som ikke kan følge med i, hvad der egentlig foregår. 
Forældre, hvis børn har fået så mange nederlag, og som selv er 
begyndt at føle sig som dårlige forældre. Mit ønske er at hjælpe 
dem og deres børn, og sørge for, at skolerne bliver mere res-
sourcestærke i forhold til børn med vanskeligheder.” 

Klagenævnet for Specialundervisning
Årsrapport 2016 for Klagenævnet for Specialundervisning 
er udkommet. 

Rapporten giver et overblik over, hvad klagenævnet 
har arbejdet med i det forgangne år og henvender sig til 
interesseorganisationer, myndigheder og borgere med 
interesse for området.

Læs mere og se årsrapporten på Ankestyrelsens hjem-
meside www.ast.dk:
ast.dk/publikationer/arsrapport-2016-for-klagenaevnet-
for-specialundervisning

Nu er der mulighed for at tilmelde sig
ADHD-foreningens sommerlejr 2017

Hvornår er det? Uge 28, 2016, mandag den 10. juli kl. 12.00 – 
fredag den 14. juli kl. 15.00.
Hvor skal vi hen? Houens Odde, Houens Odde 14-20, 6000 Kolding. 
Stengaarden samt lejrplads/shelter.
Se mere på www.houensodde.dk
Hvem kan deltage? Forældre og deres børn med diagnosen 
ADHD i aldersgruppen 6-13 år samt søskende mellem 6-18 år.
Hvad koster det? Medlemmer: Voksen kr. 600,- pr. person, børn 
kr. 300,- pr. person.
Ikke medlemmer: Voksen kr. 800 pr. person, børn kr. 300,- pr. 
person.
Hvad dækker prisen? Opholdet i lejren, aktiviteter for både børn 
og voksne samt fuld forplejning. Familierne skal selv medbringe 
telt eller campingvogn til overnatning.
Hvad med Fido? Husdyr må ikke medbringes.
Tilmelding? Tilmeld jer på adhd.dk under kursuskalender, kate-
gorien ”Lejr”. 
Fristen for seneste tilmelding er den 19. maj 2017. 
Udvælgelsen af deltagere til sommerlejren foregår ved lodtræk-
ning senest den 26. maj 2017. 
Alle får direkte besked.

Yderligere oplysninger: Har I spørgsmål er I velkomne til at 
kontakte Mette Skou, mes@adhd.dk - telefon 70 21 50 55.

Læs mere og se billeder fra tidligere sommerlejre på
adhd.dk under menupunktet ”Vores arbejde – familielejre”.

Sommerlejr 2017
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I denne runde deltog Camilla Lydiksen, ADHD-
foreningens direktør samt ADHD-foreningens 
formand, Dorte Vistesen. 
ADHD-foreningen havde fået tildelt 4 minutters 
”speak”, og på 4 minutter kan man fra ADHD-
foreningens side slet ikke nå at fortælle om alt, 
hvad foreningen bærer i hjertet. Derfor valgte vi 
et særligt område, nemlig ”Kærlighed i Kaos ”
Herunder kan du læse uddrag af ADHD-forenin-
gens lille ”speak” til Mai Mercado, som blev 
fremlagt af direktør Camilla Lydiksen.

”Stærkt at stå her foran dig i dag og på sparsomme minutter 
vise dig, hvad vi i ADHD-foreningen bærer i hjertet. Det er mangt 
og meget, men vi vil bruge tiden på et særligt område. 

Vi har nemlig igennem 5 år skrevet historie. Et stykke historie, 
der handler om en mor, en far, et barn og en frivillig profes-
sionel ildsjæl, der i et fællesskab i civilsamfundet skaber en ny 
fortælling for familien. 

• En fortælling om en ny og bedre hverdag. 
• Et nyt og bedre familieliv. 
• Ja i fællesskab har de skabt mere kærlighed i mindre kaos. 

Familier med ADHD
Kernesymptomerne ved ADHD giver en række adfærdsmæssige 
udfordringer for familielivet, som kan blive en stor belastning 
og medføre alvorlige konsekvenser for barnets og hele familiens 
trivsel og fremtid. Det er ofte svært at få rutinerne til at køre i 
en familie med ADHD. Der er ofte mange konflikter og megen 
skældud. Børnene er ofte kede af det og bliver over tid triste og 
får et lavt selvværd i kraft af megen kritik og mange nederlag. 

Der er også ofte søskende i familien, som føler sig klemt eller 
overset, fordi barnet med ADHD fylder og skaber uro. Forældrene 
har ofte lav selvfølelse, føler sig stressede og utilstrækkelige og 
har ofte et ringere netværk end andre forældre. 

Samtidig med vanskelighederne på hjemmefronten oplever 
mange børn med ADHD og deres forældre stigende udfordringer 
forårsaget af, at flere og flere børn med ADHD skal inkluderes i 
de almindelige skole- og fritidstilbud. Samfundet stiller større 
krav til barnets fleksibilitet, selvstændighed, overblik, indlevelse 
og sociale kompetencer. Det kræver eksekutive færdigheder, som 
et barn med ADHD har vanskeligt ved at honorere – med risiko 
for at blive ekskluderet.

Derfor er vi nødt til at gøre noget 
ADHD er associeret til en stærkt forhøjet risiko for, at livsbanen 
tager en negativ retning:

• Sociale forløb: Kriminalitet, lav til ingen uddannelse, svag 
arbejdsmarkedstilknytning, parforholdsproblemer.

• Psykiatriske: Stofmisbrug, psykose, personlighedsforstyrrelser, 
depressioner, selvskade mv.

• Sundhedsmæssige: Kønssygdomme, aborter, teenagegravidi-
teter, ubehandlede fysiske sygdomme og dødelighed.

Hvad skal vi gøre?
Jeg er stolt af, at ADHD-foreningen har udviklet det første danske 
evidensbaserede forældretræningsprogram målrettet ADHD – og 
ADHD-lignende vanskeligheder. 

Stolt af, at vi lyttede til forældrenes stemmer og deres behov 
og gik efter det. Fordi ingen ved bedre, hvad der er behov for 
end forældrene selv. 

Da ADHD-foreningen mødte børne- 
og socialminister Mai Mercado
ADHD-foreningen var den 7. marts 2017 inviteret til en ”møderunde” med 
børne- og socialminister Mai Mercado i Handicaporganisationernes Hus.

Børne- og socialminister Mai Mercado på besøg i Handicaporganisa-
tionernes Hus.
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Stolt af at programmet bor i civilsamfundet og baserer sig 
på frivillige professionelle. Gode folk, der brænder så voldsomt 
for at hjælpe andre, at jeg iblandt bliver helt forpustet. 

Men også fyldt med stor ydmyghed. Vi har haft fornøjelsen 
af at have over 400 forældre igennem Kærlighed i Kaos, og vi 
kan se den forskel, det gør i familielivet. Og vi ved, at så mange 
flere forældre også ønsker at få adgang til Kærlighed i Kaos. 
Vi er så langt fra målet til at sikre, at der bliver et almindeligt, 
nationalt forankret program, som er tilgængeligt for forældre-
ne, når de har behov. 

Fordi der er et behov, og fordi det virker. Og fordi det er en 
løsning, familierne selv kan tage – altså den rettidige indsats.

Jeg har talt med mange forældre undervejs 
De mange forældre til børn med ADHD, jeg har talt med undervejs, 
har lært mig så meget om livets udfordringer, men allermest har 
de lært mig, at man skal være modig. Og det er de. 

Jeg har stor respekt for alt det, de går igennem, og hver dag 
bidrager de til at give os håb og handlekraft. 

Jeg har lovet dem, at vi i ADHD-foreningen vil fortsætte den 
ekstremt meningsfyldte retning med at skabe mere kærlighed 
i mindre kaos. 

Og jeg håber at ministeren vil støtte os.

Mai Mercado sammen med de deltagende medlemsorganisationer, 
bl.a. ADHD-foreningens formand og direktør.

Meld dig på kursus i 2017
Vi ved, at rådgivning, netværk og redskaber gør en verden til forskel for dem, 
der har ADHD og deres pårørende. Og at professionelle har stort udbytte 
af vores konferencer, undervisning og guidelines. Når bare rammerne er 
der, rykker mennesker med ADHD. Ofte mere end de selv og andre troede 
muligt. Lad os sammen gøre ADHD til håb og handlekraft. 

Vores fundament er stor viden om ADHD og de mennesker, der er berørt. Men 
vores tilgang er, at det ikke er viden, der virker, men det, vi bruger den til.

I ADHD Magasinet 4/2016 fik du Kursus Magasin 2017. Vi håber, du finder 
et kursus, der interesserer dig. Du kan læse meget mere om de forskellige 
tilbud på www.adhd.dk/kurser, hvor planen bliver opdateret løbende. 

Har du spørgsmål eller har brug for vejledning om, hvilket kursus, der vil 
være bedst for dig, er du altid velkommen til at kontakte ADHD-foreningen 
på tlf. 70 21 50 55 eller mail: info@adhd.dk
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Familieliv med ADHD Familier med ADHD hos børn i alderen 10.-11. juni Korsør 05-17
 9-15 år. Søskende over 9 år er velkomne   

Familieliv med ADHD Familier med ADHD hos børn i alderen 23.-24. september Middelfart 07-17
 9-15 år. Søskende over 9 år er velkomne

Teenageliv med ADHD  Forældre til teenagere med ADHD 28.-29. oktober  Middelfart 08-17

ADHD i parforholdet  Par, hvis forhold er udfordret af ADHD  16.-17. september Ejby (Vestfyn) 06-17
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ADHD-foreningen kører i øjeblikket udviklings-
projektet PUST. PUST er et mestringsgruppefor-
løb for børn med ADHD i skolealderen. PUST 
står for Personlig Udvikling & Social Træning. 

PUST er et udviklingsprojekt i samarbejde med FriSe, som er en 
paraplyorganisationen for frivilligcentre og selvhjælp i Danmark. 
Projektet afprøver effekten af en gruppeindsats for børn med 
ADHD i skolealderen. PUST består i en tidlig og forebyggende 
indsats over for børn med ADHD, som tilhører en gruppe med 
forhøjet risiko for problemer i deres skolegang og senere i livet. 
Formålet med projektet er, at børnenes adfærd og trivsel påvirkes 
positivt af at deltage i et mestringsgruppeforløb sammen med 
gruppelederne og andre børn med ADHD.

Hjælp via nye indsatser
Vi har udviklet PUST, fordi vi så, at der manglede hjælp til bør-
nene via nye indsatser. Vi ved, at mange børn føler sig klemte 

i folkeskolen, hvor de mangler støtte og forståelse for deres 
ADHD. De mangler ofte nogen at snakke med og spejle sig i, som 
kender til diagnosen. Vi ville gerne udvikle en indsats direkte til 
børnene – og vi ville gerne gøre brug af civilsamfundets kræfter. 
Vi ville afprøve, om det kan lade sig gøre at samle børn med 
ADHD og give dem viden og støtte i et mestringsforløb, som de 
oplever at have glæde af.

Formålet med PUST er at styrke børnenes selvværd, selvfor-
ståelse, sociale kompetencer, handlemuligheder og netværk.

Projektets udformning
Børnene mødes i en gruppe af op til 8 børn en eftermiddag om 
ugen i 12 uger sammen med to gruppeledere. Gruppelederne er 
frivillige med en faglig relevant baggrund som fx lærer, pædagog 
eller psykolog. Programmet er manualbaseret. De frivillige har 
gennemgået en fire dages gruppelederuddannelse hos ADHD-
foreningen, hvor de er blevet undervist i ADHD hos børn, i rollen 
som frivillig gruppeleder og i at bruge manualen.

Projektet bygger på foreningens gode erfaringer med projektet 
Mestringsgrupper for voksne, der også var et samarbejde med 
FriSe. Og på vores forældretræningsprogram Kærlighed i Kaos, 
der også er manualbaseret og bruger frivillige fagfolk. 

Projektet har uddannet 32 frivillige gruppeledere og haft 72 
børn med i grupperne. Grupperne blev inddelt i aldersgrupperne 
0.-3. klasse (PUST 1), 4.-6. klasse (PUST 2) og 7.-10. klasse (PUST 3).

Et PUST frem for børn med ADHD

➾

AF ANNA FURBO REWITZ,
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN
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dog også set ud til, at programmet har været bedre tilpasset 
til målgruppen. 

Hvor står vi nu?
Vi er nu ved at evaluere anden runde, og den endelige manual 
går efter planen i trykken senere på året. Vi planlægger en 
formidlingskonference i efteråret, hvor projektets resultater og 
erfaringer vil blive fremlagt. Herefter skal vi uddanne 25 nye 
frivillige og starte forankringsforløb op rundt om i landet.

Tak for din interesse for PUST – mestringsgrupper for børn 
med ADHD i skolealderen.

Spørgsmål kan rettes til mig på afr@adhd.dk 

PUST projektet er støttet af Satspuljen.

PUST programmets dagsorden
1. Velkomst og mad (15 min.)
2. Dagens emne (30 min.)
3. Fysisk aktivitet (30 min.)
4. Tak for i dag (15 min.)

PUST programmets emner
1. Om PUST-gruppen 
2. Min familie 
3. Venner 
4. Diagnosen 
5. Skolen 
6. Uroen indeni 
7. Hvad er vigtigt i mit liv 
8. Mit selvværd 
9. Mine følelser 
10. Mine tanker 
11. Færre konflikter 
12. Hvad har vi lært 

Der er i grupperne fokus på erfaringsudveksling, leg, faglige 
input, visuelle materialer og kreative aktiviteter, som skaber 
samhørighed og refleksion. Der igangsættes aktiviteter og øvelser, 
der kan belyse problemstillingerne omkring ADHD hos børnene 
og give dem redskaber til at håndtere udfordringer.

Erfaringer i projektet
Den første udgave af manualen blev afprøvet i foråret 2016 i 
Herning og i Fredericia i samarbejde med den lokale selvhjælp. 
Forløbet blev herefter evalueret og manualen blev revideret. 
Anden runde kørte i efterår/vinter 2016/17 i frivilligcentrene i 
Helsingør og i Hørsholm.

Vores erfaringer i projektet indtil nu er gode. Børnene er 
generelt glade for tilbuddet, og det er deres forældre også. 
Gruppelederne har været meget dygtige og loyale overfor opga-
ven. De oplever, at børnene er søde og dejlige at være sammen 
med, og at de udvikler sig og har glæde af hinanden. De melder 
desuden, at manualen er et godt og solidt arbejdsredskab, som 
fungerer og er nem at anvende. 

Observationsbesøg
Som projektleder har jeg været på observationsbesøg i grup-
perne. Mit indtryk har helt sikkert også været, at der er et tyde-
ligt behov for indsatser som PUST ude på skolerne. Børnene 
møder forventningsfulde op, de hygger sig med at være en del 
af gruppen, og de har stor gavn af at møde andre med ADHD. 
Børnene har generelt været meget glade og energiske og – som 
forventet – meget urolige. Gruppelederne har til tider været på 
en hård prøve med at få ro og gennemføre programmet. Det 
har dog primært været fordi børnene var fulde af snak og godt 
humør og havde travlt med at dyrke relationerne til hinanden. 
Det er min oplevelse, at især børnene på mellemtrinnet i PUST 2 
har fået utrolig meget ud af at møde hinanden og af at arbejde 
med programmet.

I første revidering af manualen og programmet ændrede jeg 
dagsordenen til at være mere fleksibel end i første omgang, 
og jeg indlagde mere tid til bevægelse. I anden runde har det 

”PUST har været super godt. Både skolen og os forældre 
har kunnet se tydelig forandring på vores søn.
Han er gået fra hele tiden at føle sig til besvær for alle 
andre og melde fra til alle arrangementer, til at han nu 
med stor succes har deltaget i flere ture med skolen. 
Han har fået øjnene op for at andre har det som ham, 
og at selv om man har ADHD, kan man godt deltage på 
lige fod med andre. Man skal bare lige have nogle aftaler 
om at man kan gå fra, når det bliver for svært. 
Dertil har han fået en ny ven fra gruppen”. 

Forælder

Jeg kan bedre snakke med nogen, der rigtig forstår mig, 
i stedet for dem, der ikke har ADHD.

Dreng, PUST 2

Mut dreng med ud, glad dreng med hjem. Tusind tak for 
jeres indsats. Den gør en forskel.

Forælder
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Forårsnyheder i ADHD-foreningens webshop

Scan QR koden og kom 
direkte ind på ADHD-for-
eningens shop, og se alle 
de gode tilbud.

ADHD-foreningen har fået en masse dejlige nye varer i webshoppen. Mange af dem er restpartier, 
så skynd dig ind og køb netop din favorit. Der vil løbende blive lagt nye varer op, så hold godt 
øje med adhd.dk/shoppen/

RUBIK’S 5*5 CUBE
Professorterningen som vi kender den, bare 
endnu sværere. Rubiks terning er en meka-
nisk pusleopgave, som kan give både børn og 
voksne mange sjove timer .
Meget begrænset antal, så skynd dig.
Kr. 160,-

EE

JOHANNA BASFORD´S PUSLESPIL 
500 brikkers puslespil - 1 plakat. Klar til at bliver farvelagt (samme mønster som puslespil) 
Utrolig smukt puslespilmotiv af den dygtige kunstner Johanna Basford. Puslespillet er farvelagt, men der er tilføjet en plakat 
med samme motiv som puslespillet, som ikke er farvelagt. 3 forskellige motiver.
Pr. stk kr. 195,-

RUBIK’S TWIST
Med Rubiks Twist-slangen kan du lave 
uendelig mange figurer og former. 
Rubiks Twist består af 24 identiske 
prismer, som sidder sammen med 
fjederbolte, så den kan vrides men 
ikke adskilles.
Meget begrænset antal, så skynd dig.
Kr. 120,-

AVALAM
Prisbelønnet topspil. Et super under-
holdende 2-mandsspil i god trækvalitet. 
Det gælder om at få flest af sine egne 
farvebrikker øverst i stakken. Kan spilles 
af både børn og voksne.
Kr. 275,-

MYACHI HANDSACK
Ny dimseting. Myachi er vor tids 
svar på 80’ernes hackisack. En 
lille stofpude i assorterede 
designs, perfekt til at sidde og 
”nulre” med. Kan bruges både 
til børn og voksne.
1 stk. kr. 45,-    2 stk. kr. 70,-
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I pinsen, den 2.-5. juni 2017, afholder ADHD-
foreningen traditionen tro en camp for unge 
voksne ved Skanderborg Vandrerhjem. Vi har 
en teltplads, dygtige undervisere og fede ude-
aktiviteter til dig. 

Har du lyst til at møde andre med ADHD, blive lidt klogere på din 
egen ADHD og få en ordentlig én på opleveren ude i naturen? 
• Er du mellem 18 og 25 år?
• Har du lyst til at møde andre med ADHD/ADD?
• Vil du gerne blive klogere på, hvordan du takler de udfordringer, 

ADHD/ADD giver dig i hverdagen?
Så er Campen måske noget for dig.

Er du mellem 18 og 25 år og har lyst til at vide mere, så gå ind 
på vores hjemmeside og tjek Campen ud på adhd.dk 

Læs også om tidligere afholdte camps på adhd.dk under 
menupunktet ”Vores arbejde.”

Unge Camp 
Tid og sted: 2.-5. juni 2017, Lejrplads ved Skanderborg 
Vandrerhjem, 8660 Skanderborg.

Pris: Medlemmer: 500 kr. - Ikke medlemmer: 750 kr.
Vær opmærksom på at du selv skal medbringe telt, lig-
geunderlag, sovepose.
Tilmelding: adhd.dk i kursuskalenderen.

Camp for unge voksne

For 14-18-årige landkrabber og søulke
Var det noget med en 2½ dags sejltur i Århus-bugten?
I uge 27 prøver ADHD-foreningen noget nyt og tager en flok unge mellem 14 og 18 år med ud 
at sejle i farvandet mellem Århus og Samsø.

 

Skibet hedder Klitta og er et træskib, som er ejet af en forening af voksne spejdere. De sejler hele sommeren rundt i Danmark 
med børn og unge, som har lyst til at prøve livet til søs. Og nu har ADHD-foreningen aftalt, at vi skal ud at sejle med nogle af 
de unge mennesker i ADHD-foreningen.
• På turen er målet at sejle for vindens kraft. Så hvor vi sejler hen afhænger af vejret og af vores samarbejde. 
• Vi kommer til at være ca. 12 personer om bord på turen, og vi bor tæt sammen på skibet. På turen hjælper alle til – både med 

sejlads, madlavning og med rengøring, før vi afleverer skibet. 
• Sejlerviden er ikke nødvendig – vi skal nok lære dig det undervejs. 
• Lyst til en primitiv friluftsoplevelse er derimod et must – vi skal nok forberede dig godt hjemmefra.

Praktisk
• Vi starter og slutter på træskibshavnen i Århus.
• Prisen er 300 kr. for børn af medlemmer og 600 kr. for andre. Prisen dækker deltagelse med fuld forplejning under sejladsen, 

havnepenge og skibsleje. Rejsen til og fra Århus står du selv for.
• Læs mere om Spejderskibet Klitta på www.klitta.dk 
• Læs mere og udfyld ansøgning om at komme med på hjemmesiden adhd.dk/kurser 
• Vil du vide mere, kan du kontakte os på tlf. 70 21 50 55.

Sejltur
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Rådgivning får flere
handicappede i job
Vi bringer her et uddrag af 
radioindslaget i P4-morgen 
den 16/2-2017 om projektet 
“Mening og Mestring” 

Forstår man sit handicap, 
er chancen for at komme i 
job langt større, viser erfa-
ringer fra projektet Mening 
og Mestring.

Ganske små ting kan 
få det hele til at ramle på 
arbejdspladsen, hvis man 
har et handicap. Men et nyt 
projekt, som Danske Handi-
caporganisationer og flere 
kommuner står bag, lærer folk med blandt andet ADHD og 
hjerneskader mere om deres handicap, og det får flere i job.

Projektet hedder ‘Mening og mestring’ og går ud på, at rådgi-
vere fra ni handicaporganisationer sammen med de kommunale 
jobcentre i Frederiksberg, Odsherred, Aalborg og Esbjerg har lært 
deltagerne at tackle deres handicap bedre på arbejdspladsen.

På dr.dk – søg på ”Mening og Mestring” - kan du finde hele 
artiklen samt læse historien om Michele som gennem 
Mening og Mestring har lært at passe et job. Og du kan 
læse mere om projektet på www.adhd.dk under ”Vores 
arbejde – udviklingsprojekter”.  

Nyt studie om ADHD
Nyt studie slår fast, at ADHD ikke kun skyldes psykosociale 
problemer, men at det også er biologisk.

Nu viser en stor international undersøgelse med dansk del-
tagelse, at børn med ADHD har mindre hjerner end andre. 
Det samme ses hos voksne med ADHD, men der er tendensen 
mindre. Det passer med, at ADHD-symptomer forsvinder eller 
bliver mindre med alderen hos mange mennesker med ADHD, 
siger professor Kerstin Jessica Plessen.

”Hjernen lader til at udvikle sig langsommere hos børn med 
ADHD, og det ses blandt andet i størrelsen af de områder, der 
har med følelser, opmærksomhed, koncentration og arbejdshu-
kommelse at gøre. Selve måden, hvorpå hjernen udvikles, er den 
samme hos folk med ADHD”.

Læs mere om studiet på www.videnskab.dk – du kan søge 
på “ADHD”.

Mange børn med diagnoser har store udfordringer med inklusion
ADHD-foreningen har medlemmer med børn, der klarer sig 
dårligt i en normal skoleklasse.

En gruppe elever er de seneste år blevet klemt i folkesko-
lens forsøg på at inkludere elever, som tidligere gik i special-
klasse eller fik specialtilbud. Direktør Camilla Louise Lydiksen, 
ADHD-foreningen, taler decideret om “skolevægring”. “Det er 
meget stigende for vores børn efter de forandrede strukturer 
og muligheder i folkeskolen. De får ikke en aftalt og tilrettelagt 
undervisning, så børnene er nødt til at trække stikket og få de 
her pauser, for de kan simpelthen ikke kan være der,” fortæller 
hun og henviser desuden til, at inklusionen de seneste år er sket 
samtidig med andre store forandringer i skolen. “Skoleområdet 
er enormt presset på ressourcer. Der er både en skolereform, 
inklusion og nye økonomiske tildelingsmodeller, og med alt det 
kan jeg godt forstå, at dem, som har brug for en ekstra hånd på 
skulderen eller en retning, ikke kan være der,” siger hun.

Du kan læse hele artiklen på Jyllandsposten via dette link: 
jyllands-posten.dk/aarhus/ECE9377232/foreninger-mange-
diagnoseboern-har-store-udfordringer-med-inklusion/

ADHD i Sundhedsmagasinet på DR 1: 
DR1 bragte tirsdag d. 21. februar 2017 et program omkring ADHD. 

Du kan se det her: www.dr.dk/tv/se/sundhedsmagasinet/
sundhedsmagasinet-tv/sundhedsmagasinet-37

Læs også artiklen om 47-årige Jesper som fik sin ADHD 
diagnose som voksen: http://www.dr.dk/levnu/psykologi/
jesper-fik-adhd-som-voksen-diagnosen-er-en-stor-hjaelp

Hvad fortæller medierne?
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