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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

kommer væk fra en ADHD-trend”. Hvad gjorde det for din indre 
refleksion over, hvor mange danskere der mon er udredt og i 
behandling for ADHD? Blev tallet større eller mindre? Gjorde det 
noget anderledes ved din indre argumentation?

Okay, nu har jeg vist trukket den længe nok. Lad mig give 
dig svaret: den seneste opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen 
viser, at godt og vel 40.000 børn og voksne indløste en recept 
på ADHD-medicin i 2015. Var du mon i nærheden af det tal? Eller 
er du måske lidt overrasket?

”Personligt håber jeg på, at vi kommer væk fra en ADHD-
trend”  -  er som sagt ikke en formulering, jeg selv har fundet på. 
Det er faktisk et citat fra en oplægsholder, der har fået taletid 
på KL’s konference. Altså fra virkeligheden. Måske ikke fra den 
virkelighed jeg lever i, men fra den parallelle af slagsen, hvor 
man tillader sig at tale om, at en gruppe mennesker, der ofte 
har alvorlige udfordringer, er en ”trend”.  

Og når den slags holdninger bliver sagt højt fra en talerstol 
ved et arrangement sat i verden af KL, så får det indflydelse på 
de mange, der hører det. Det forstærker det negative billede, 
der iblandt findes i forhold til ADHD. Og det sidestiller ADHD 
med noget, vi bare sådan ”kan gå væk fra”. Og det er for mig at 
se, at gøre nar af de mange mennesker, der lever og kæmper 
med ADHD, de mange familier, der knokler for at få hverdagen 
til at hænge sammen, og de mange professionelle, som gør et 
stort stykke arbejde for at styrke indsatser og ruste mennesker 
med ADHD, så det er dem og ikke diagnosen, der styrer deres 
valg i livet. 

Jeg har lovet mig selv, at når jeg møder fordomsfulde udta-
lelser om ADHD, hvad enten det er fra naboen, en fremmed i 
toget eller én, der arbejder med ADHD, så siger jeg højlydt fra. 
Jeg beder dig gøre det samme. 

Camilla Louise Lydiksen
Direktør

ADHD er ikke en trend
Som direktør for ADHD-foreningen deltager jeg i mange tema-
dage, møder og konferencer for at holde mig orienteret om nyeste 
viden og udviklingstendenser på forskellige områder. For nylig 
deltog jeg således på KL’s konference under titlen ’Udsatte Børn’. 
Jeg havde set frem til at være med og var imponeret over at se, 
at ca. 80 kommuner var repræsenteret og udviste stor interesse 
for feltet, altså interesse for udsatte børn og herunder tidlig og 
forebyggende indsats. 

Men måske skal jeg hellere starte et helt andet sted: Ved du 
egentlig, hvor mange – børn og voksne – der har diagnosen ADHD 
og er i medicinsk behandling for ADHD i Danmark? 

Nu kunne jeg godt tænke mig at stå ved siden af dig og høre 
din argumentation for at komme hen til et tal, du tænker er 
det rigtige. Du tænker sikkert på, at du ofte hører om ADHD i 
medierne, at der i dit barns skole er nogen med ADHD, at en 
på din arbejdsplads helt sikkert også har ADHD, og måske har 
du på et tidspunkt hørt nogen omtale ADHD som en epidemi. 

Men lad mig hjælpe dig lidt på vej i din indre argumentation 
med at sige, at det nok er færre, end du lige tror. Og jeg kan, 
som en serviceoplysning, lige nævne, at der var godt og vel 
400.000, der det seneste år indløste en recept på medicin mod 
depression. Hvilket tal er du nu på? 

Hvad så hvis jeg fortæller dig, at en oplægsholder på oven-
nævnte konference om ’Udsatte Børn’ i sit oplæg til repræsen-
tanter fra ca. 80 kommuner sagde; ”personligt håber jeg på, at vi 

OPRÅB FRA ADHD-FORENINGEN
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For 21. gang (7.-8. september 2017) inviterer ADHD-
foreningen alle professionelle på ADHD-området til 
konference. Og vi har brug for din hjælp til at sprede 
invitationen til lige netop dem, som du møder i din 
hverdag. 

I år vil konferencen sætte fokus på potentialerne 
for det enkelte menneske med ADHD, så vi får koblet 
ADHD med handlekraft. For alle har brug for at have 
handlemuligheder og potentielle løsninger på de udfor-
dringer, ADHD giver dem. Det gælder professionelle 
såvel som berørte.

Nedenfor har du hele programmet i overskrifter. Alle 
dele er beskrevet nærmere på adhd.dk/konference 

Mange af programpunkterne er relevante på tværs 
af faggrupper, men her på de næste sider har vi gen-
nemgået programmet ud fra 3 forskellige grupper af 
professionelle og beskrevet 4 dele af programmet, som 
kan være særligt interessant for netop dem. 

Så hjælp os med at sprede handlekraft. Klip siderne 
ud og giv dem til din jobkonsulent, dit barns lærer, jeres 
sagsbehandler og alle de andre, som du har kontakt til.

Professionelle på udkig efter
ADHD-handlekraft – hvem kender du?

HANDLE 
KRAFT 
ADHD 2017  

 

PROGRAM 
Torsdag den 7. september 
9.00 – 10.00 Ankomst med registrering og kaffe med rundstykker10.00 – 10.30 Velkomst   med  Åbningstaler Børne- og Socialminister Mai Mercado 10.30 – 11.15 Oplæg 1: Sund seksualitet er særlig vigtig for par med ADHD v/Ari Tuckman
11.15 – 11.30 Pause og tid til at besøge standene11.30 – 12.30 Oplæg 2: Stress – den manglende brik i puslespillet om ADHD og indlæring v/ Jerome Schultz
12.30 – 13.30 Frokost og tid til at besøge standene13.30 – 15.00 Temablok  (parallelle spor):

Spor 1:  Arbejdsliv med ADHD - hvordan lykkes jeg? v/ Michael B. Lensing & Erik Pedersen
Spor 2:  Skab bedre parforhold med ADHD v/ Ari Tuckman
Spor 3: Fra stress til succes – praktiske strategier for lærere og andre v/ Jerome Schultz

15.00 – 15.30 Pause med kaffe og kage og tid til at besøge standene15.30 – 16.15 Oplæg  3:  ADHD  og komorbiditet v/ Jan Haavik
16.15 – 17.00 Oplæg 4: ADHD og den kreative    hjerne v/ Simon Kyaga
17.00 Reception i standområdet

Programpause – gå en tur i skoven og få luftet dagens tanker19.00 Middag
21.00 Baren er åben for de tørstige

Fredag den 8. september 
9.00 – 9.10 Godmorgen
9.10 – 10.40 Oplæg 5: Fra sans til samling - om hjerne, krop, bevægelse og læring v/ Peter Thybo
10.40 – 11.00 Pause og tid til at besøge standene11.00 – 11.45 Oplæg 6: ADHD og de mange udviklingsveje – hvem er i risiko for hvad? v/ Christina Mohr Jensen
11.45 – 12.30 Oplæg 7: Ophold i naturen som behandlingsstrategi til ADHD? v/ Matt P. Stevenson
12.30 – 13.30 Frokost og tid til at besøge standene13.30 – 14.45 Oplæg 8: Positive og negative sider ved ADHD-træk hos skolebørn v/ Trine Wigh Arildskov & Per Hove Thomsen14.45 – 15.15 Afslutningsoplæg 
15.15 Kom godt hjem - og husk en kop kaffe og lidt sødt til rejsen

ADHD-foreningen tager forbehold for ændringer i programmet 

Hvor og hvornår
• Comwell Kolding, Skovbry-

net 1, 6000 Kolding 
• Torsdag den 7. september 

2017 kl. 9 til fredag den 8. 
september 2017 kl. 16.

• Tilmelding: adhd.dk og ved 
tilmelding skal du vælge 
temaspor for torsdagen. 

• Spørgsmål: ADHD-forenin-
gen, telefon 70 21 50 55 eller 
info@adhd.dk

HANDLE
KRAFT
ADHD 2017

ADHD-foreningens årlige konference
7.-8. september 2017, Hotel Comwell Kolding

Læs mere og tilmeld dig på ADHD-foreningens hjemmeside www.adhd.dk/konference
Handlekraft ADHD 2017, Comwell Kolding, torsdag den 7. september – fredag den 8. september 2017
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Stress – den manglende brik i puslespillet
om ADHD og indlæringsvanskeligheder  
Neuropsykolog og ph.d. Jerome Schultz (USA)

Her vil vi se på stress som beskyttende reak-
tion, og på hvordan en elevs oplevelse af egne 
kompetencer kan flytte pilen fra ’god’ stress 
til ’giftig’ stress. Vi vil se på hjernen for at få 
en forståelse af neuro-biologien bag stress 
og på hvad der sker, når tingene kommer i 
ubalance. Mange børn med ADHD er i en til-
stand af kronisk stress, som over tid påvirker 
indlæring og hukommelse på måder, som går 
ud over den direkte effekt af ADHD. Når voksne 
omkring børnene reagerer på det de ser som 
’negativ adfærd’ er det måske i virkeligheden 
en forsvarsreaktion på kronisk stress. Under-
vejs introduceres DE-STRESS modellen, som 
har vist sig effektiv som del af en indsats til at 
hjælpe børn med at styre deres egen faglige 
udvikling. En tilgang som ikke involverer en 
masse materialer, ikke koster noget og som har 
overraskende god effekt.

Senere samme dag går Dr. Schultz i dyb-
den omkring, hvordan man kommer fra stress 
til succes – praktiske strategier for lærere og 
andre professionelle omkring børn med ADHD 
og indlæringsvanskeligheder.

Fra sans til samling - om hjerne,
krop, bevægelse og læring
Sundhedsinnovator, Fysioterapeut, Master i 
læreprocesser, PD. alm. pæd. og specialist i 
sundhedsfremme og forebyggelse Peter Thybo

Samspillet mellem hjerne, krop og bevægelse 
er det dynamiske bindeled mellem den ydre og 
indre verden. Processen fra sansning til moto-
risk handling involverer samtidig en række 
hjernefunktioner, der har stor betydning for 
læreprocesser. I dette oplæg giver Peter Thybo 

en guidet oplevelsestur på kryds og tværs i 
hjernens neurale netværk, og der stilles skarpt 
på læringsstile - især med fokus på kroppens 
og bevægelsens betydning for læring. 

Ophold i naturen som
behandlingsstrategi til ADHD?
Ph.d. stipendiat I psykologi, Matt P. Stevenson

I dette oplæg vil Matt P. Stevenson præsentere 
sit forskningsprojekt, som foregik i New Zealand, 
hvor han undersøgte, hvor stor effekt ophold i 
naturen har på koncentration og opmærksom-
hed hos børn med ADHD. Studiet sammenlig-
nede effekten af ophold i naturen med effekten 
af medicin for at undersøge, om ophold i natu-
ren kan bruges som supplerende behandling. 

Undervejs vil blive diskuteret, hvordan forsk-
ning med børn og ophold i naturen potentielt kan 
hjælpe forældre og skoler med børn med ADHD.   

Positive og negative sider ved
ADHD-træk hos skolebørn
Professor og overlæge Per Hove Thomsen samt 
psykolog og Ph.d. studerende Trine Wigh Arildskov

Hvad betyder det for skolebørn at have en vis 
portion ADHD-træk? I oplægget fokuseres der 
ikke på ADHD som en diagnose, men som træk 
i befolkningen, som vi alle i en eller anden 
udstrækning har: fra ingen, lave, moderate til 
meget udtalte ADHD-træk.  Det undersøges, 
om forskellige grader af hyperaktivitet, impul-
sivitet og uopmærksomhed er til stede hos 
skolebørn og i hvilket omfang, disse træk har 
negativ betydning for deres livskvalitet og funk-
tionsevne. Samtidigt belyses potentielle positive 
sider af selv samme træk: Klarer børn med en 
vis grad af ADHD-træk sig bedre end børn uden 
sådanne træk i bestemte situationer?  

Særligt for lærere, pædagoger og andre 
professionelle på skole og uddannelse

Læs mere og tilmeld dig på ADHD-foreningens hjemmeside www.adhd.dk/konference
Handlekraft ADHD 2017, Comwell Kolding, torsdag den 7. september – fredag den 8. september 2017
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Sund seksualitet er særlig
vigtig for par med ADHD
Psykolog og forfatter Ari Tuckman (USA). 

ADHD kan have indflydelse på alle aspekter 
af et parforhold. Det gør det endnu vigtigere, 
at disse par har en god seksuel forbindelse 
og et sundt sexliv, som kan hjælpe dem med 
at genoplade batterierne og arbejde sammen 
omkring hverdagens udfordringer. Men ADHD 
kan også have stor direkte indflydelse på den 
enkeltes seksualitet og dermed på parrets sexliv. 

Dr. Tuckman vil i dette oplæg præsentere sin 
banebrydende forskning i, hvordan ADHD påvir-
ker et pars sexliv, og hvad de velfungerende par 
gør for at opnå et sundt sexliv og parforhold. 

Senere samme dag går han i dybden med 
mekanismerne i parforholdet med ADHD.

Arbejdsliv med ADHD – hvordan lykkes man?
Specialpædagog og ph.d. Michael B. Lensing 
(Norge) & overlæge i psykiatri Erik Pedersen

ADHD spiller en stor rolle i forhold til alle forhold 
omkring de voksne som har det. Og arbejdslivet 
er ingen undtagelse. Det er velkendt, at voksne 
med ADHD har store udfordringer uddannelses- 
og dermed også arbejdsmæssigt. 

Med udgangspunkt i nyere forskning i Norge 
og erfaringerne fra Klinik for ADHD i Herning vil 
dette temaspor tage fat på disse vigtige temaer. 
Først vil Michael B. Lensing give en gennemgang 
af udvalgt nyere forskning på området og under-
vejs præsentere resultater fra en helt ny norsk 
undersøgelse af netop voksne med ADHD’s 
arbejdsliv. Derefter vil Erik Pedersen forklare 
hvordan de eksekutive funktioner udspiller 
sig i arbejdslivet ud fra konkrete eksempler og 
herunder komme lidt ind omkring mestring og 
støttemuligheder.

Oplæg 3: ADHD og komorbide diagnoser
Professor Jan Haavik (Norge)

ADHD står sjældent alene og langt de fleste med 
ADHD har også andre diagnoser, som har stor 
betydning for den enkeltes funktionsniveau og 
dermed også for deres støttebehov, muligheder 
og potentialer her i livet. 

I dette oplæg dykker vi ned i nyeste viden på 
området og professor Jan Haavik deler sin store 
viden om det neuropsykiatriske felt omkring 
ADHD og omkring de mest almindelige komor-
bide diagnoser i forbindelse med ADHD.

ADHD og den kreative hjerne
Overlæge i psykiatri og forsker Simon Kyaga 
(Sverige)

Med jævne mellemrum støder man på udsagn 
om, at kreativitet er forbundet med forskellige 
psykiske lidelser. I sit kliniske arbejde mødte 
Simon Kyaga gennem årene adskillige patienter 
med ekstraordinære kreative talenter, og han 
besluttede derfor, at undersøge om der rent 
faktisk er hold i den påståede sammenhæng 
mellem at være ’gal og genial’. Sammen med 
en gruppe kolleger gennemførte han det hidtil 
største studie omkring dette og påviste et øget 
niveau af psykoser blandt både kreative men-
nesker og deres pårørende. Han er siden fortsat 
med at se på kreativitet specifikt i forhold til 
de neuropsykiatriske lidelser, herunder ADHD. 
Det er resultaterne af denne forskning han her 
vil præsentere.

 

Foto: DR/Bjarne Bergius Hermansen

Særligt for sagsbehandlere,
familiekonsulenter og jobkonsulenter

Læs mere og tilmeld dig på ADHD-foreningens hjemmeside www.adhd.dk/konference
Handlekraft ADHD 2017, Comwell Kolding, torsdag den 7. september – fredag den 8. september 2017
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ADHD og de mange udviklingsveje
– hvem er i risiko for hvad? 
Psykolog og Ph.d. Christina Mohr Jensen

Vi har nu i årevis kendt til de noget nedtryk-
kende statistiske tendenser for mennesker med 
ADHD og deres risici for at blive involveret i 
kriminalitet, trafikulykker, teenagegraviditeter 
og andre tunge socialt belastende forhold. I 
dette oplæg går vi et spadestik dybere. For 
har alle med ADHD den samme risiko for disse 
udviklingsforløb eller skal vi også huske på, 
at forhold som familiens økonomiske forhold, 
komorbiditet mv. kan være med til at forklare 
hele eller dele af den øgede risiko? 

Meget tyder på, at ADHD kun er en del af 
historien - dette er vigtig viden for personer 
med ADHD, deres familier og for professionelle. 
Denne viden er naturligvis væsentlig for den 
forebyggende indsats, men måske i lige så høj 
grad i forhold til at mindske den negative stig-
matisering, der rammer alle med ADHD uden at 
tage hensyn til, at udvikling af f.eks. en kriminel 
løbebane, er et komplekst fænomen, der derfor 
også har en mere kompleks forklaring.

Skab bedre parforhold med ADHD
Psykolog og forfatter Ari Tuckman (USA)

Oplægget bygger videre på et oplæg omkring 
seksualitets betydning for mennesker med 
ADHD

Når den ene part i et forhold har ADHD, er 
begge parter nødt til i fællesskab at finde måder 
at samarbejde på. Måder som imødekommer og 
håndterer hverdagens krav og som opretholder 
de positive følelsesmæssige bånd mellem par-
terne. Par med ADHD har tendens til at falde 
ind i nogle generelle samværsmønstre. Det sker 
i særlig grad, hvis personen med ADHD ikke er 
udredt, diagnosticeret og i effektfuld behand-
ling. Heldigvis er der meget, som vi kan gøre 

for at hjælpe disse par med at arbejde mere 
effektivt sammen og derved finde mere glæde 
i hinanden og i deres parforhold.

Fra sans til samling
- om hjerne, krop, bevægelse og læring
Sundhedsinnovator, Fysioterapeut, Master i 
læreprocesser, PD. alm. pæd. og specialist i 
sundhedsfremme og forebyggelse Peter Thybo

Samspillet mellem hjerne, krop og bevægelse 
er det dynamiske bindeled mellem den ydre og 
indre verden. Processen fra sansning til moto-
risk handling involverer samtidig en række 
hjernefunktioner, der har stor betydning for 
læreprocesser. I dette oplæg giver Peter Thybo 
en guidet oplevelsestur på kryds og tværs i 
hjernens neurale netværk, og der stilles skarpt 
på læringsstile - især med fokus på kroppens 
og bevægelsens betydning for læring. 

ADHD og den kreative hjerne
Overlæge i psykiatri og forsker Simon Kyaga 
(Sverige)

Med jævne mellemrum støder man på udsagn 
om, at kreativitet er forbundet med forskellige 
psykiske lidelser. I sit kliniske arbejde mødte 
Simon Kyaga gennem årene adskillige patienter 
med ekstraordinære kreative talenter, og han 
besluttede derfor, at undersøge om der rent 
faktisk er hold i den påståede sammenhæng 
mellem at være ’gal og genial’. Sammen med 
en gruppe kolleger gennemførte han det hidtil 
største studie omkring dette og påviste et øget 
niveau af psykoser blandt både kreative men-
nesker og deres pårørende. Han er siden fortsat 
med at se på kreativitet specifikt i forhold til 
de neuropsykiatriske lidelser, herunder ADHD. 
Det er resultaterne af denne forskning han her 
vil præsentere.

Særligt for klubpersonale, mentorer og
andre, der arbejder med unge/unge voksne

Læs mere og tilmeld dig på ADHD-foreningens hjemmeside www.adhd.dk/konference
Handlekraft ADHD 2017, Comwell Kolding, torsdag den 7. september – fredag den 8. september 2017
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AF TINE HEDEGAARD 
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN

Et kik i Mestringsbanken

Fire spørgsmål, som får dig på sporet
Når du skal til at gå i gang med en vigtig opgave, hvad enten 
det er på arbejdet, studiet eller derhjemme, kan det være svært 
både at gå i gang og blive ved, hvis der er for mange ting, der 
distraherer. Ved at minimere distraktionerne omkring dig, har 
du mulighed for at koncentrere dig bedre og holde dig på sporet 
i længere tid. Ved du på forhånd, at du kan blive afledt af for 
mange stimuli, kan du minimere mængden, inden du går i gang 
med opgaven. Du kan stille dig selv fire spørgsmål:

1. Hvad kan jeg se, der distraherer mig?
• Er du i gang med at rydde op eller gøre rent, kan du lægge 

lagner over de områder, der fanger dit blik. Arbejd dig derefter 
fremad og tag ét lagen ad gangen

• Skal du skrive opgave, lave lektier eller arbejde ved skrive-
bord så vend dig evt. ind mod en væg eller fjern de ting der 
”larmer” i dit synsfelt.

2. Hvad kan jeg høre, der distraherer mig?
• Hvis tv, radio eller lignende forstyrrer dig, så sluk for det
• Luk vinduerne, hvis der er støj udefra
• Find høretelefoner frem og sæt god musik på, som du kan 

lytte til uden at blive distraheret
• Brug høreværn eller ørepropper.

3. Er der noget, der frister, eller andet jeg skal huske at gøre?
• Er det for fristende at surfe på nettet, når du sidder ved 

computeren, så sluk for netværket inden du går i gang
• Hav en blok eller din kalender med dig og skriv ned, hvis 

der er noget, du skal huske at gøre, som ikke er relevant for 
opgaven, læg den ud af dit synsfelt, når du er færdig med at 
skrive ned.

4. Kan jeg gøre det på et andet tidspunkt eller sted, hvor jeg 
ikke bliver distraheret?

• Skal du lave lektier, skrive opgave, arbejde hjemme eller 
lignende, hvor der er mange andre ting at gøre, kan du evt. 
tage på biblioteket, på læsesal eller på kontoret, for at få 
mere ro

• Skub ikke opgaven foran dig, hvis du har tendens til at udskyde 
tingene til sidste øjeblik, men overvej om du kan få mere ro, 
når du f.eks. er alene

• Skriv opgaven ned i din kalender, hvis du vil gøre det på et 
andet tidspunkt.

Et kig i Mestringsbanken
Denne gang tager vi et kig i Mestringsbankens kategori ”Kom i gang og få det gjort”, og vi har udvalgt 
nogle strategier med fokus på, hvordan du kommer i gang med ting og får tingene gjort færdige. 
Læs med her - og læs endnu mere om dette emne i Mestringsbanken på adhd.dk/mestringsbanken
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Et kik i Mestringsbanken
Brug de fire spørgsmål hver gang, du skal i gang med en ny 
opgave. Du kan også rive siden ud af bladet og hæng den op 
ved skrivebordet, så du altid overvejer spørgsmålene, inden du 
går i gang med en opgave.

Beløn dig selv til gode rutiner
Belønninger behøver ikke være forbeholdt den ekstraordinære 
indsats eller være en dyr parfume eller ny bil. En belønning 
kan være en dans med din gulvmoppe, når du gør rent. Det 
kan også være en pause, en kop kaffe eller guldkaramel, når 
du har arbejdet hårdt, eller koncentreret dig længe.  Måske 
bare tilfredsstillelsen ved at kunne sætte et ”tjek” på din liste.
Du når længere med belønninger end med straf.

At belønne sig selv kan være med til at skabe gode rutiner, så 
derfor er det vigtigt for din hverdag! Når du belønner dig selv, 
snyder du din hjerne til at give dig de signalstoffer, der gør dig 
glad og giver dig lyst til at gøre det igen.

Det samme gælder for positiv tænkning. Når du siger ”det 
var jeg god til!”, fungerer det også som en belønning. Selvom 
det måske virker lidt fjollet, så hjælper det betydeligt at rose 
sig selv – og endnu mere når du siger det højt.

Når det af og til kan gå skævt så husk også at være god ved 
dig selv. Sig til dig selv: ”nå, det gik ikke så godt denne gang, men 
jeg giver det et forsøg igen, og så tror jeg det lykkes!”.

Del opgaven op i mindre bidder
En opgave kan virke uoverskuelig og håbløst umulig at gå i gang 
med. Det kan derfor hjælpe at bryde opgaven ned i mindre 

bidder og evt. kun sætte sig for at løse en del af opgaven eller 
sprede opgaven over flere dage.

Hvis du deler opgaven op over flere dage, kan det være nyt-
tigt at sætte delopgaverne i kalenderen, så du får gennemført 
alle delopgaver og ikke kun den første.

Hvis det stadig er svært at holde sig på sporet, kan du med 
fordel skifte mellem delopgaverne.

Skift mellem opgaverne og få lavet mere
Hvis en opgave hurtigt bliver kedelig, og du er ved at miste 
koncentration og motivation, så hav 2-3 opgaver, som du skifter 
imellem. Men begræns det til de samme 2-3 opgaver, for ellers 
vil du kun få lavet en lille smule på mange opgaver. Hvis du 
arbejder på de samme 2-3, vil du kunne få lavet en del af flere 
omgange på alle opgaver.

Hvis det er en meget stor opgave, kan du prøve at dele opgaven 
op i mindre bidder, og skifte mellem delopgaverne.

Læs med her i ADHD Magasinet - og læs endnu mere i 
Mestringsbanken på adhd.dk/mestringsbanken
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ADHD-foreningens foreningsweekend blev i år afholdt den 1. – 
2. april i naturskønne omgivelser på Fænøsund Kursuscenter i 
Middelfart. Første dag var for medlemmer og frivillige, og anden 
dag var kun for frivillige. Weekenden endte med at blive 2 dage 
pakket med viden, underholdning og mulighed for at dele erfa-
ringer. Det var en weekend med god positiv stemning, masser af 
hjerterum og mere end et godt grin gennem hele weekenden. 
Det var trætte, men glade og tilfredse deltagere, der tog hjem, 
da arrangementet sluttede søndag eftermiddag.

Medlemsdag
Om lørdagen slog ADHD-foreningen dørene op for en dag med 
et tæt pakket program. Efter morgenmad, og sikkert også mas-
ser af kaffe for dem der kom langvejsfra, bød Camilla, ADHD-
foreningens direktør, deltagerne velkommen.

Om det var kaffen, der gjorde det, eller om første oplægs-
holder havde et særligt tag i deltagerne vides ikke, men både 
oplægsholder og deltagere var oplagte, da Poul Lundgaard Bak 
holdt sit oplæg om robusthed. Poul L. Bak kom med eksempler 
på, hvordan man f.eks. kan man træne hjernen til at have mere 
fokus på de almindelige tanker frem for de negative, og derved 
opnå større robusthed. Poul L. Bak opfordrede deltagerne til at 
se nærmere på robusthed.dk, hvor der er masser af inspiration 
at hente til arbejdet med robusthed.

Næste oplæg var med Søren Glistrup og Anne Mette Rasmus-
sen, som gennem en del år har arbejdet med søskende til børn 
med ADHD og med søskendegrupper. Det kan sætte gang i en 
række tanker og følelser, når éns bror eller søster har ADHD, 
med de konsekvenser det nu en gang har for hele familiens liv 

og trivsel. Undervejs i oplæg-
get var der en række konkrete 
eksempler fra deres arbejde 
og oplægsholderne delte 
deres erfaring med, hvordan 
man kan spørge ind til noget af 
det svære og støtte søskende 
(og familierne) i at passe på 
sig selv og hinanden.

Efter en lille pause og en 
dejlig frokost, havde ADHD-
foreningen arrangeret en 
”markedsplads”, hvor delta-
gerne kunne møde og tale 
med de fremmødte fra ADHD-
foreningens sekretariat og 

oplægsholdere. Mange benyttede sig af tilbuddet, og enkelte 
fik i stedet gået en tur i det smukke vejr.

Herefter var der workshops frem til eftermiddagen. På disse 
workshops kunne man lære mere om piktogrammer, som redska-
ber til at strukturere hverdagen, man kunne høre en livshistorie 
fra en ressourcestærk forælders kamp med systemet, og nye 
frivillige kunne få en introduktion til ADHD-foreningen og det 
at være frivillig i ADHD-foreningen.

Dagen sluttede med et oplæg om mestring af hverdagen, som 
gennem eksempler fra den fiktive Lars’ hverdag, gav konkrete 
eksempler på strategier til at holde styr på hverdagen.

Frivilligdag
Efter en pause bød ADHD-foreningens formand Dorte M. Vistesen 
velkommen til frivilligdagen. Herefter talte de frivillige sammen 
i grupper om ADHD-foreningens kernefortælling, og snakken 
gik så godt, at det var nødvendigt at bruge en ringeklokke for 
at overdøve snakken.

Efter en pause samledes alle til uddelingen af årets Aalyk-
kepris, hvorefter der blev serveret en lækker treretters menu. 
Stemningen var høj, og deltagerne var helt tændte, da aftenens 
underholdning startede. Det var impro comedy & teatersport 
truppen ”Blot til Lyst”, som stod for underholdningen, og der 
blev grinet meget af de forskellige krumspring, improvisatio-
ner og karikaturer, som de fire skuespillere og deres pianist 
leverede. Efter endt underholdning blev der snakket og grinet 
til langt ud på aftenen, og der var også flere, som først kom i 
seng temmelig sent.

Næste morgen var der morgenmand, og Dorte bød alle god-
morgen, hvorefter hun gav ordet til Michael Drastrup, som holdt 
det første af dagens to fællesoplæg. Hans første oplæg handlede 
om kommunikation og samarbejde, hvor han med egne ord 
lavede en ”brushup på kommunikation” hvori han gennemgik 
forskellige kilder til misforståelser samt fremhævede, at det 
bedste man kan gøre er, at stille flere og uddybende spørgsmål.

Efter det fælles oplæg kunne de frivillige deltage på en af 
de fire forskellige workshops omhandlende ”annoncering og 
PR i forhold til aktiviteter”, ”samtaler og dialogstyrende værk-
tøjer”, ”medlemspleje og –rekruttering” og en walk & talk for 
DH-repræsentanter.

Efter endt workshop og en lille pause, var det igen tid til 
et fælles oplæg, nemlig andet oplæg om kommunikation ved 
Michael Drastrup. Oplægget med titlen ”sådan strukturerer man 
samarbejdet i grupper” kom med flere god råd og metoder, bl.a. 
GRIP og domæneteori.

En foreningsweekend med 
masser af hjerterum

Der lægges puslespil i pauserne.

AF NICHOLAS CARON
FRIVILLIGKONSULENT I ADHD-FORENINGEN
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Efter Michaels oplæg var der endnu en runde med workshops, 
denne gang omhandlende ”netværksdannelse som fundament 
for udvikling”, ”café – hvorfor og hvordan”, ” intranet og hjem-
meside for lokalafdelinger” samt ”når vi præsenterer ADHD-for-
eningen”. Efter endte workshops blev en spændende dag afsluttet 
med at tale yderligere om ADHD-foreningens kernefortælling.

Aalykkeprisen 2017
Aalykkeprisen er en pris indstiftet af 
ADHD-foreningen, som en anerken-
delse af mennesker, som gør noget 
ud over det sædvanlige for ADHD-
sagen.

Prisen er opkaldt efter Morten 
Aalykke, som med sin enestående 
indsats var med til at sætte ADHD 
og ADHD-foreningen på dagsorde-
nen i forbindelse med afviklingen 
af aktiviteterne i Fællesklubben på 

Lindø-værftet. Hans indsats resulterede i megen omtale 
og anerkendelse samt i en stor kontant donation til for-
eningens fortsatte arbejde.

Det var derfor naturligt for ADHD-foreningen at hædre 
Morten Aalykke og opkalde foreningens nyoprettede pris 
efter ham.

For at blive indstillet til prisen skal man have ydet en 
indsats ud over det sædvanlige for ADHD-sagen. Alle, der 
er medlem af ADHD-foreningen, kan indstille én eller flere 
de mener fortjener at modtage prisen.

I år var der 3 nominerede, og dette års modtager af 
Aalykkeprisen er Lisbeth Gaarde, formand for ADHD-
foreningen, Vestsjælland, medlem af det nu nedlagte 
regionsråd og medlem af hovedbestyrelsen. Lisbeth fik 
prisen for sit store arbejde og dedikation til ADHD sagen i 
de omkring 12 år, hvor hun har arbejdet på at gøre ADHD 
til håb og handlekraft.

ADHD-foreningen ønsker Lisbeth Gaarde tillykke med 
prisen, som i år består af 5.000 kr. samt en bronzestatuette 
doneret af den fynske kunstner Jens Galschiøt.

Frokosten nydes i det fri.

Opmærksomme tilhørere.

Lene Buchvardt, Sekretariatet underviser.

Gode tilbud.

Direktør Camilla Lydiksen på banen.



19

Må jeg bede om din hjælp? 
Det ta´r kun 2 minutter. Jeg lover det.

Hver gang jeg sætter mig til tasterne for at skrive til dig, som 
ét af de ca. 6.000 medlemmer vi i dag er i foreningen, så stiger 
pulsen og hjertet slår et ekstra slag. Kun fordi jeg så gerne vil, 
at ADHD-foreningen gør en forskel for hver og én. Gør en indsats 
for alle. Gør noget for dig.

Jeg ved godt, at ca. 300 frivillige og 16 ansatte på sekretariatet 
ikke er en gruppe, der gør det muligt at realisere alle drømme og 
nå alle mål, men jeg er dog ret imponeret over, hvad der skabes. 
Hvad vi sammen formår at komme ud over rampen med. Hvad 
vi sammen gør for nogen. 

Men hold nu op, hvor ville jeg ønske vi var flere – alle vegne. 
For det er der brug for. Der er så meget, vi skal have fokus på, 
for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diag-
nosen, der styrer deres valg i livet. 

Og så meget vi skal have fokus på for at ruste befolkningen, 
politikerne, kommunerne, skolerne, arbejdspladserne, daginsti-
tutionerne og uddannelsesstederne i forhold til at forstå ADHD. 
Så også de kan bidrage til at ruste mennesker med ADHD, så det 
er dem og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.

Vi har brug for flere stemmer, der taler ADHD-sagen, så jeg 
håber, du vil hjælpe mig med at involvere andre. Hjælp mig 
med at involvere flere – også selvom du skal knokle bare en 
lille smule for det. 

Vil du ikke love mig, at motivere blot én enkelt i dit netværk, 
i din familie eller på din arbejdsplads til at melde sig ind i 
ADHD-foreningen? Du kan blot svare mig med et enkelt lille 
nik for dig selv. 

Jeg takker dig allerede nu, blot fordi du har læst mine ord. 
Måske har du nemlig allerede tænkt lidt over, hvem du kunne 
tage fat i? Måske er der en moster, en veninde, en kollega eller en 
sagsbehandler? Tænker også, du så småt i dine tanker allerede 
har tænkt på, hvordan du vil gøre det? 

Lad os sammen med endnu flere gøre ADHD til håb og hand-
lekraft. 

Med intens hilsen
Camilla Louise Lydiksen

Kære medlemmer

CAMILLA LOUISE LYDIKSEN,
DIREKTØR
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Nyt dagskursus til forældre/pårørende
til mennesker med ADD og voksne med ADD.

På dette kursus sætter vi spot på ADD. 

• Vi starter med at se på, hvad vi egentlig ved om 
ADD og om forskelle og ligheder mellem ADD 
og ADHD. 

• Derefter går vi videre og ser på, hvordan det er 
at leve med ADD – på godt og ondt. 

• Sidst, men bestemt ikke mindst, ser vi nærmere 
på, hvordan man kan hjælpe sig selv og andre 
med de udfordringer, ADD giver i hverdagen, 
og vi stiller skarpt på nogle af de redskaber 
og værktøjer, der kan hjælpe, så man kan få 
succes med at mestre livet med ADD.

Praktisk:
Tid og sted: 4. november 2017 kl. 9:00-16:35, Hotel 
Comwell, Kolding.
Pris: kr. 1.490 for medlemmer af ADHD-foreningen 
-  kr. 1.790 for ikke-medlemmer.
Se programmet og tilmeld dig på adhd.dk/kurser

ADD set indefra, udefra og rundt omkring

Trish Nymark er sygeplejer-ske, NLP psykoterapeut, coach og ADHD-konsulent. Trish har arbejdet med familier med ADD/ADHD i flere år, først som distriktssygeplejerske på bør-nepsykiatrisk afdelingen i Her-ning og nu i egen praksis som ADHD-konsulent. Hun har en stor viden om de psykologiske aspekter af diagnosen, pæda-gogiske redskaber, kost, motion og søvn.

Sune Demant er tandlæge, phd-stipendiat og for nyligt udnævnt til ambassadør for ADHD-forenin-gen – og så har han ADD. Sune blev landskendt i efteråret 2016, da han vandt ’Den store bagedyst’ på DR.

Undervisere på dagen

Nyt kursus 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, 7480 VILDBJERG, 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

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

Venlig hilsen Bestyrelsen

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 www.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

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

Venlig hilsen Bestyrelsen

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

SØNDERBORG

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

FYN
Vær med på den grønne diamant!
Vi gentager succesen, hvor en naturvejleder fortæller. Det sker 
søndag den 18. juni. Se mere og tilmeld dig på Facebook eller 
vores lokalside.

Mød os på Kultur- og Idrætsnatten i Sønderborg
Tid og sted: Fredag den 8. september, kl. 17-21 på havnen.

Kognitiv træning - kan computerspil hjælpe børn med ADHD?
Aida Bikic er forskningskoordinator ved Børne- og Ungdoms-
psykiatri Sydjylland og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambu-
latorium Aabenraa.
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I anledningen af Forskningens Døgn, som er i uge 17, Holdt Aida 
foredrag i ADHD-foreningen Sønderborg, hvor hun bl.a. fortalte 
om sin undersøgelse, som handler om effekten af computerspil 
udviklet til ADHD-børn. 
Aida fortalte indledningsvist omkring den nuværende viden 
omkring ADHD, og at der stadig er mange ukendte faktorer på 
området – årsagen til ADHD kendes ikke, og mange undersøgelser 
har omhandlet genetisk forskning, ligesom miljøpåvirkninger 
(især under graviditet) har været i fokus. ADHD er et stort og 
bredt område.
Hun opfordrer til, at man har en sund skepsis overfor nye ”mira-
kelkure”. Noget har faktisk en lille men signifikant effekt. Andet 
har ingen. Hun fortalte også om spændende forskning, der er i 
gang – hvordan mus reagerer på tarmbakterier fra testpersoner 
med ADHD samt kontrolpersoner – hvor der er en målbar effekt! 
Aida har i sin undersøgelse kigget på den kognitive træning – 
ud fra tanken om, at man med kognitiv træning kan påvirke 
hjernen udefra. 
Forsøgspersonerne i denne undersøgelse havde 8 ugers PC 
træning, og skulle træne HVER dag. Resultatet blev, at særligt 
børn uden hyperaktivitet fik forbedret planlægningsevne og 
arbejdshukommelse. Arbejdshukommelsen forbedres dog også 
ved at spille Tetris.
Nogle af resultaterne fra Aidas undersøgelse viste, at trænes 
arbejdshukommelsen kan den forbedres – men denne indsats 
har ingen effekt på andre områder. Har ovenstående fanget 
din interesse, kan du læse mere på http://videnskab.dk/krop-
sundhed/computerspil-kan-goere-adhd-boern-bedre-til-at-
planlaegge

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.

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

med masser af gratis aktiviteter, og der er selvfølgelig også gratis 
adgang. Bedre kan det da ikke blive.
Eventyrmessen har ca. 40 frivillige, hvoraf mange har ADHD. 
Denne dag kan du blandt andet møde hekse, troldmand, Elsa og 
Anna, Pippi, Askepot, Shrek og Fiona, møde Cowboy og indianere, 
kæmpe i rollespil, eller kikke på veteranbiler og meget andet. 
Der er selvfølgelig også andre udstillere.
Se mere på facebook gruppen:  Eventyrmessen. 

 

Du kan finde information om aktiviteter på hjemmesiden samt 
facebook.
• På www.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

Foreningernes dag
På Foreningernes dag får vi besøg af Sune Demant, som er 
ambassadør i ADHD-foreningen. Sune vandt Den store Bagedyst 
i 2016. Sune kommer og pynter cupcakes med børnene. Samtidig 
kan du få mere viden om ADHD. 
Der vil være medlemmer fra bestyrelsen ved standen hele dagen. 
Tid og sted:  Lørdag d. 2. september, kl. 12-15, Rådmandshaven, 
4700 Næstved
Tilmelding: Ikke nødvendig
Arrangør: ADHD Næstved, Faxe og Stevns

Frivilligdag
ADHD-foreningens lokalafdeling for Næstved, Faxe og Stevns 
deltager i den landsdækkende Frivilligdag med en stand. Samtidig 
er der indvielse af det nye Frivilligcenter. Der vil foregå mange 
aktiviteter denne dag både for børn og voksne.
Tid og sted: Fredag d. 29. september, kl. 14-16, Farimagsvej 16, 
4700 Næstved
Tilmelding: Ikke nødvendig

Deltagelse er gratis

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

NÆSTVED, FAKSE OG STEVNS

Eventyrmesse 
Kom og oplev Danmarks eneste Eventyrmesse. Der er god plads 
til dig og dit barn.

Alle der har lyst indbydes til en dejlig eftermiddag i eventyrets 
tegn. 
Tid og sted: Lørdag den 17. juni 2017, kl. 12-17 i Eskilstruphallen, 
Stødstrupvej 5, 4863 Eskilstrup.  
Her er der masser af mulighed for en dejlig dag for hele familien 



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 Østsjælland 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

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

Venlig hilsen Bestyrelsen

Sundhedsdag i Holbæk
Tid og sted: 24. juni kl. 10.00-14.30, Ahlgade.
Kom og få en snak med os i vores bod.
 
VIDEN OM ADHD OG MEDICIN
V/ overlæge Søren Krue 
Tid og sted: Lørdag den 9. september 2017, kl.  13-16, Børne- og 
Ungdomspsykiatriens lokaler, Birkevænget 9 indgang Z 2, 4300 
Holbæk.
Kom og få basal viden om ADHD og medicinsk behandling. Kur-
set henvender sig til voksne, der har nydiagnosticerede børn, 
men voksne, der selv har fået diagnosen, kan også få glæde af 
indholdet. Se mere om Søren på: adhdlægen.dk - Der vil være 
plads til spørgsmål og dialog undervejs.

Venlig hilsen Bestyrelsen

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

STORKØBENHAVN OG BORNHOLM

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

VESTSJÆLLAND

ADHD CAFÉ VESTSJÆLLAND
Hver tirsdag kl. 16 til 20 – dog ikke i skolernes ferier, Hovedgaden 
55, 4420 Regstrup. Gratis adgang.
Vi er frivillige, der driver caféen med stor glæde. Vi sørger altid 
for, at der er kaffe og frugt. Der er for det meste planlagt lidt 
aktiviteter, men der kan også være helt stille og roligt. Der er 
ingen krav om medlemskab, men det ville glæde os, hvis man 
melder sig ind.
Der bliver lavet aftensmad, og for at gøre det nemt for den, der 
skal stå for dagens ret, er det vigtigt, at man trykker på ”deltager” 
i begivenhed på Facebook og skriver, hvor mange man kommer 
- helst senest mandag. Prisen for mad er 20 kr. pr. voksen og 10 
kr. pr. barn dog max 50 kr. for en familie.
Som gæst i ADHD caféen sørger man for at bære sin kop ud og 
hjælpe med opvasken efter aftensmaden. Børn i caféen er hyg-
geligt og skaber liv, men husk, at det er dit ansvar at holde øje 
med dine børn. Dvs. at man sørger for at de tager deres opvask 
ud, og at man hjælper dem med at hente mere mad.

Sid nu stille!
Charlotte Hjorth fra ADHDkompaniet fortæller om at være for-
ælder til et barn og nu ung med ADHD, samtidig med at hun 
selv fik diagnosen som 43-årig. Hør, hvad hendes søn har lært 
hende, så hun er blevet en endnu bedre mor. Charlotte Hjorth 
er Professional Certified ADHD Coach (PCAC) og Professional 
Certified Coach (PCC).
Foredraget henvender sig til unge og voksne -  og alle er vel-
komne.
Tid og sted: Søndag den 8. oktober, kl. 13.00-15.30, Sydpolen 
Kobberbakkeskolen, Parkvej 109, 4700 Næstved.
Tilmelding: Senest den 1. oktober 2017 via mail til:
nfs@adhd.dk eller SMS 28 29 34 51.
Betaling på dagen: Gratis for medlemmer, 50 kr. for ikke - med-
lemmer.

Jenny Bohr: Viden og værktøjer til inklusion
Endnu en gang gentager vi succesen med Jenny Bohr: Problem-
løsende inklusion af børn og unge med ADHD og andre kognitive 
vanskeligheder. Jenny Bohr arbejder som inklusionskonsulent 
på skoler og institutioner, og vil give deltagerne viden og værk-
tøjer til inklusion. 
Foredraget henvender sig til alle; forældre, skoler og institutioner. 
Tid og sted: Tirsdag den 21. november, kl. 18.30 – 21.00, Café 
Paraplyen Vestergade 4, 4690 Haslev.
Tilmelding: Senest den 14. november 2017 via mail til:
nfs@adhd.dk eller SMS 28 29 34 51.
Betaling på dagen: Gratis for medlemmer. 50 kr. for ikke -  med-
lemmer.

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

Venlig hilsen Bestyrelsen
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Vil du gøre en forskel som 
frivillig ADHD-rådgiver?
Er du socialrådgiver, og har du lyst til at hjælpe 
mennesker med ADHD til en bedre hverdag, så 
har vi i ADHD-foreningen brug for dig.

Lidt om ADHD-foreningen
ADHD-foreningen er en medlemsorganisation med ca. 6.000 
medlemmer. Vi er allerede 16 ansatte og godt 200 frivillige, 
som alle arbejder for at forbedre forholdene for mennesker 
med ADHD og deres pårørende, men vi har et stort behov for 
at udvide vores rådgivning.

Mennesker berørt af ADHD har ofte store udfordringer i livet, 
og det kan være svært at overskue mulighederne for hjælp. 
Mange har behov for råd og vejledning for at få hverdagen til at 
fungere og for at finde ud af mulighederne for hjælp og støtte 
bl.a. gennem lovgivningen. 

Det får du som frivillig rådgiver i ADHD-foreningen: 
• Mulighed for at gøre en forskel for mennesker med ADHD og 

deres pårørende ved at vejlede og guide dem videre, så de 
bliver bedre i stand til at takle udfordringerne i deres liv.

• Grundlæggende viden om ADHD og indgående kendskab til 
livet med ADHD.

• Kollegial sparring og kurser.
• Erfaringer og kompetencer med rådgivning, som du kan skrive 

på dit CV.
• Mulighed for at indgå i et fleksibelt og uhøjtideligt fællesskab 

med dedikerede ansatte og frivillige, som alle arbejder for at 
gøre ADHD til håb og handlekraft for de berørte.

• Mulighed for at arbejde hjemmefra og indflydelse på dit 
rådgivningstidspunkt.

Hvad kræver jobbet som rådgiver af dig?
• Du skal være uddannet socialrådgiver og have erfaring med 

lovgivningen.
• Du skal gerne have kendskab til ADHD og mennesker med 

sociale udfordringer.
• Du skal være empatisk, anerkendende og god til at lytte og 

bevare overblikket.
• Du skal kunne afse et par timer en gang om ugen.

Send gerne en ansøgning 
Er du interesseret i at høre mere om jobbet, er du meget vel-
kommen til at kontakte udviklingschef Lene Buchvardt på tlf. 
41 41 40 35.

Du må også meget gerne sende en ansøgning med et CV pr. 
mail til lb@adhd.dk eller pr. post til

ADHD-foreningen
Pakhusgården 50
5000 Odense C
Att.: Lene Buchvardt 

Vi glæder os til at høre fra dig. 
Læs mere om ADHD-foreningen på adhd.dk

Andre mennesker ser en frisk pige, som snakker 

godt for sig, men indeni er det bare kaos, stress 

og frustration over ikke at kunne gennemføre 

noget som helst”. Ung kvinde med ADHD
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FERIE - FERIE - FERIE - FERIE

Apps til ferien
Det kan være en god idé at opdatere spil og underholdning på 
børnenes telefon eller tablet, inden I drager afsted på ferie eller 
holder ferie derhjemme, så er der nye spændende aktiviteter, 
der venter dem.
Her har vi samlet lidt, som kan bruges på de elektroniske enheder:
• Klassiske spil – Mange klassiske brætspil kan hentes som app. 

Ex. kan både Ludo og Stratego hentes og spille både alene og 
flere mod hinanden. Så der vil være mange timers sjov i de 
gamle klassiske brætspil.

• Gæt og Grimasser – Et super underholdende spil for hele 
familien på sommeraftenerne. Ordet på dit hoved skal gættes 
ud fra familiens ledetråde.

• Puslespil – Der kan hentes mange puslespil elektronisk. Prøv 
evt. at hente det samme ned hele familien og dyst i, hvem 
der kan lægge det først.

• HAMA Universe perleapp - Med perleplade-appen kan du lave 
perler alle steder. Der er 3 forskellige temaer i appen og en 
masse udfordringer til barnet. 

• Foldman - En app for 2-4 spillere med mange timers under-
holdning i. Det er den klassiske folde-tegne leg på tablet, hvor 
man skiftes til at tegne en del, som den anden ikke må se, 
indtil tegningen er færdig – resultatet er virkelig sjovt. 

• Geocaching - Geocaching er en app til mobiltelefonen, hvor 
du opretter dig som bruger og dermed får adgang til hundred-
tusinder af skatte over hele verden. I Danmark alene er der 
over 20.000 skatte.

• Gåder – App med gåder for hele familien. Ex. Hvad er det, 
som du ikke kan holde i 10 minutter, og som dog er let som 
en fjer?

• Lydbøger og e-bøger – Hent nogle lyd- og e-bøger til hele 
familien. Disse kan evt. lejes på biblioteket. Lyd- og e-bøger er 
en super aktivitet, både til fælles fornøjelse eller til énmands-
oplevelsen inde i hørebøfferne.

Dette er blot inspiration til apps, som kan give gode ferieople-
velser for hele familien.

Sjove lege til bilturen
Vi har samlet en række sjove lege, der kan gøre sommerbilturene 
lidt sjovere. God fornøjelse.

Duk dig, fjols: Hver gang I kører under en bro, råber nogen ’Duk’, 
og dem der ikke gør det, er ude i næste runde.

Tælle biler: Alle børn vælger en farve, og så tæller man antallet 
af modkørende biler i ens farve. Den, der først når eksempelvis 
50, vinder.

Nummerpladelegen: Find alle bogstaver i alfabetisk rækkefølge.

Pitstop roulette: En sjov leg, hvor hvert familiemedlem sætter et 
klistermærke fast på den samme hjulkapsel. På skærmen sætter 
I en anden markering. Når bilen holder stille, vinder den, hvis 
mærke sidder tættest på mærket på skærmen.

Ønskekoncert: I dag har mange deres telefon koblet til anlæg-
get i bilen og internetadgang, og derfor er det muligt at lytte 
til alskens sange. I denne leg skiftes I til at spille en sang for 
de andre. 
I kan aftale, at det skal være en sang, der har et minde knyttet 
til sig. Så kan I lytte til sangen og derefter fortælle om jeres 
sangminde.

Klunse: Hver deltager har 3 tændstikker eller lignende. Tag 0, 1, 
2 eller 3 tændstikker i hånden, knyt hånden om tændstikkerne 
og ræk den frem. Deltagerne skal efter tur gætte, hvor mange 
tændstikker, der er i alt. Gætter du rigtigt, må du tage en af dine 
tændstikker fra. Den der først bliver af med sine tændstikker, 
har vundet.

Nummerpladebingo: Medtag bingoplader og lad så én være 
opråber, som vælger numre ud fra de sidste to tal på de num-
merplader på de andre biler, man passerer på turen.

Korttegning: Kopiér feriekortet, og lad børnene tegne ruten 
ind undervejs.
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50 Sjove kreative aktiviteter
Super sjove, kreative hobbyidéer – lige til at føre ud i livet. Lav et billede af savsmuld, 
en buket duftende papirblomster, sjove masker, din egen finger-fodboldspiller, strøm-
peslanger, og meget, meget mere. 
50 forrygende hobbyidéer, der kan bruges til at udsmykke dit værelse eller som gave 
til mennesker, du holder af.
Alder: Fra 6 år
Medlemspris: 75 kr. Normalpris 105 kr. Inklusiv forsendelse.

Børnenes Sjove Feriebog
Alle ferier kræver masser af aktivitet. Her er en bog med masser af sjove aktiviteter til 
ferien. Der er aktiviteter til rejsen, forslag til rejsemad, sjove idéer til postkort og noget 
at lave på rejsestedet både inde og ude. En god bog at have med, når fantasien svigter 
et kort øjeblik.
Alder: Fra 6 år
Medlemspris: 75 kr. Normalpris 105 kr. Inklusiv forsendelse.

50 sjove lege til turen
Topunderholdning til børnefamilien. Nu er det nemlig slut med at kede sig på bilturen, i 
flyet eller i toget. I æsken med spillet er der 50 sjove og afvekslende lege, som giver jer en 
rigtig god og hyggelig stemning undervejs på turen. 
God fornøjelse, når du skal tælle, tænke, lege, gætte, opfinde historier … og god tur!
Alder: Fra 8 år
Medlemspris: 75 kr. Normalpris 105 kr. Inklusiv forsendelse.

Sommertilbud i webshoppen til ADHD-foreningens medlemmer

Sommertilbud
Tilbuddene kan købes til speciel medlemspris frem til den 18. august 2017 i ADHD-foreningens webshop adhd.dk under menu-
punktet ”webshop” under kategorien ”Spil” .
Skriv rabatkoden: ”SOMMER-MEDLEM” ved bestilling for at få dine medlemspriser.



31

Hvis man har ADHD, kan en biltur føles som en endeløs rejse. 
Derfor kan det være en god idé at have forberedt sig selv og sin 
familie. Hvor lang er turen? Hvad kan man lave undervejs? Hvad 
skal pakkes, og hvilke retningslinjer er der for turen?

Det kan du gøre i god tid inden afgang: Pak bilen i god tid, 
så I ikke behøver stresse rundt i sidste øjeblik 

Tjek bilen
• Olie (hav gerne ekstra olie med, hvis I ikke har mere, kan man 

købe olie på tankstationer)
• Sprinklervæske
• Virker alle bilens lamper?

Forbered børnene
• Udprint et kort over ruten og lav en lille pil, som kan flyttes 

for hver gang der holdes pause
• Hent film og serier ned på tabletten – det er f.eks. muligt at 

hente lovligt fra Netflix
• Fastgør jeres tablet til nakkestøtten ved at putte den i en klar 

plastikpose, hvis åbning rulles sammen om en stor køkken-
elastik. Spænd elastikken fast om forsædets nakkestøtte.

Aktivitetsposer til børnene
Med aktivitetsposer udleverer du en gave til posen med et 
bestemt interval – husk der skal være til begge veje! Overvej 
om der skal være det samme i poserne og om det enkelte barn 
kan klare overraskelsen, eller om det er bedst at de ved hvad 
næste overraskelse er.

Det skal du have tæt på (f.eks. i handskerummet)
• Medicin
• Lidt mad og vand
• Pusletaske hvis I har små børn
• Hav en flad mappe, med alle jeres vigtige papirer, sygesik-

ringskort, pas, destination, forsikringsoplysninger
• Vådservietter
• Sovegrej til alle, f.eks., sovemaske, ørepropper og oppustelig 

nakkepude – lav et sæt til hver, og put det i plastikposer med 
navn på

• En bil-parlør.

Hvad skal der ske hvis uheldet er ude?
• Tjek om I kan få vejhjælp i de lande I skal køre gennem
• Hav en miniparlør til bilen, hvis det bliver nødvendigt at gøre 

sig forståelig på et andet sprog.

Lige inden afgang
• Hovedpuder og dyner/tæpper/soveposer
• Husk punge, mobiltelefoner og nøgler!

Undervejs
• Synkroniser sovetider, så vidt muligt, så man ikke forstyrrer 

hinanden hvis man gerne vil sove
• Planlæg på forhånd, hvor og hvornår hvis I vil lave et stop og 

sove undervejs
• Hold pause med faste intervaller
• Sørg for at alle tisser når der bliver holdt pause
• Krudt af når der er pause – I kan f.eks. skiftes til at vælge en 

fysisk øvelse I kan lave på stedet. Husk at det skal være en 
god oplevelse.

Ankomst
• Tag jeres mappe med vigtige papirer med der hvor I skal tjekke 

ind – den ligger i handskerummet!

Hjemtur
Prøv at se om hjemturen kan være mindst lige så god som turen 
ud – du kan f.eks. printe denne liste ud, laminere den og have 
den med, så I ikke glemmer noget.

Husk på at ferien starter så snart I træder ud ad døren, og 
slutter når I er hjemme igen. Derfor skal bilturen også være en 
hyggelig og god oplevelse.

Forbered dig igennem en lang biltur
På de foregående sider har du læst lidt om, hvordan man kan blive underholdt på ferieturen. Og 
også om nogle gode lege i bilen. Her kan du læse lidt om, hvordan du planlægger en god tur i bil.

Forbered dig 
Vidste du at du på ADHD-foreningens hjemmeside kan 
finde tips til, hvordan du forbereder dig på at rejse på ferie. 
Læs meget mere her: http://adhd.dk/mestringsbanken/
ferie/
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I klasserne har elever og forældre sat fokus på at ”passe på 
hinanden”. De har brugt ADHD-foreningens Vild & Stille materiale 
til en forældreaften, hvor forældrene har diskuteret forskellige 
dilemma, og på den måde er forældrene blevet klogere på hin-
anden og de børn, som er i klassen.

Over 75% af de forældre, som svarede på online spørgeske-
maet, oplever at debataftenen har givet større åbenhed i forhold 
til eventuelle udfordringer i klassen, og at der er kommet større 
forståelse for og accept af forskelligheder i klassen.

Aktivitetsdag 
Efterfølgende har klasserne afholdt en aktivitetsdag for elever, 
forældre og søskende. Gennem leg og aktiviteter har deltagerne 
sat fokus på forskellighed, sammenhold og hvad deres klasse 
er gode til. Som afslutning på dagen lavede eleverne reklamer 
for deres klasser, som de fremviste for forældrene. 

Vikingefest og Tivoli
2.-3. klasse i Hoven friskole vandt i billedkonkurrencen på Insta-
gram. Deres præmie var en oplevelse af en Vikingefest i Bork 
Vikingehavn. 

5. x og y fra Bistrupskole vandt i lodtrækningen blandt besva-
relser i spørgeskemaet, og klassen fejrede det med en tur i Tivoli 
med turarmbånd og mad.

De Vilde & Stille vindere er fundet
2.-3. klasse fra Hoven Friskole og 5. x og y fra Bistrupskole har vundet en festlig dag med klassen.
Derudover har de styrket fællesskabet og forståelsen for forskelligheder i klassen.

Vild & Stille kan bruges endnu
Selv om Vild & Stille vinderne er fundet, er det stadigt 
muligt at benytte materialet og få en fantastisk dag med 
klassen. Målgruppen er klasser fra 3. – 5. Vild & Stille 
materialet er tilgængeligt her: https://adhd.dk/vild-stille-
materialet/

Hoven Friskole 2.-3. klasse.

5. x og y fra Bistrupskole var på tivolitur. 5. x og y fra Bistrupskole.
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Mens de fine sager blev fortæret, fortalte kvinderne detaljeret 
om livet som husmor i Vikingetiden. 

Tilbage til nutiden
Så blev vi hjulpet tilbage til nutiden ved at vi fik at vide, at vi frit 
måtte vælge en is fra vikingebutikken! Det var med store øjne, at 
de fleste elever valgte fra den øverste række… (ja, det må I godt!). 
Til sidst fik eleverne lov til at færdes i lejren på egen hånd. Der 
blev leget med vikingelegetøj og kigget nysgerrigt rundt i husene.

Alt for hurtigt fik vi øje på bussen igen. Det var tid til at sige 
farvel og tak for en fantastisk dag!

AF LISE KRISTENSEN
LÆRER, HOVEN FRISKOLE 

”Stort Tillykke. 2.-3. klasse på Hoven Friskole har vundet ADHD-
foreningens Vild & Stille konkurrence. ”

2.-3. klasse havde arbejdet med ADHD-foreningens udsendte 
materiale i et par uger og endte med at deltage i konkurrencen 
om at være bedst til at passe på hinanden.

Dette blev officielt markeret tirsdag den 9. maj 2017 ved en 
fælles morgensamling, hvor Lenette fra ADHD-foreningen over-
rakte et indrammet diplom og ønskede børnene til lykke med 
deres flotte resultat.

Klassen havde blandt meget andet arbejdet med dilemmakort 
a la ”Mads og monopolet”. Kortene var forinden også afprøvet på 
forældrene på et forældremøde. Arbejdet endte med, at klassen 
lagde billeder af deres fælles arbejde på Instagram. 

Sidst i marts kom så den glædelige meddelelse, at de havde 
vundet! Præmien var en tur for hele ”klassen” til Bork Vikinge-
havn. ADHD-foreningen havde planlagt og sørget for det hele!

Præmien
Klokken 8.15 fredag den 5. maj blev vi hentet i bus, og da vi 45 
minutter senere ankom i Bork, blev vi modtaget af 2 impone-
rende vikinger. 

Så gik det ellers slag i slag (bogstaveligt talt). Først blev vi 
ført ind i vikingernes historie og livsvilkår via en rundvisning 
i lejren, der var spækket med de to ledsageres spændende 

for tællinger. Dernæst 
legede og kæmpede 
eleverne på værste 
vikingevis. Eleverne fik 
lov til at prøve rigtige 
vikingeskjolde, dragter 
og næsten rigtige vikin-
gesværd.

To dygtige vikinge-
kvinder bød os herefter 
på et vikingefestmåltid. 
Normalt ville anretnin-
gen have været noget 
mere simpel, men vin-
derbørnene fik serveret 
hjemmelavede grillpøl-
ser med urter, fladbrød 
med rosiner, kålsalat 
og hjemmelavet hyl-
deblomst- og rød saft. 

Hoven Skole siger tak
2.-3. klasse i Hoven friskole vandt i Vild & Stille billedkonkurrencen på Instagram. Deres præmie 
var en oplevelse af en Vikingefest i Bork Vikingehavn. Efter de har sænket armene efter en fanta-
stisk tur, har lærer Lise Kristensen skrevet et par ord til ADHD Magasinet og indsendt billeder fra 
dagen. Læs mere om konkurrencen her i magasinet på side 33, og på adhd.dk

2.-3. klasse på Hoven Friskole vil sige tusind tak for en 
stor oplevelse. De deltog i konkurrencen i Vild & Stille 
om at være bedst til at passe på hinanden.
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Er dit parforhold udfordret af ADHD?

Meld jer til et weekendkursus. Når weekenden er slut, kan I 

mærke parforholdet er styrket. I føler jer tættere forbundet 

og bedre rustet til at klare hverdagens udfordringer - også 

dem der følger af ADHD.

ADHD er for mange en stor udfordring for parforholdet, 

uanset om det drejer sig om ADHD hos voksne eller børn. 

På dette kursus arbejder vi på at styrke parforholdet som 

den bærende del af familien – med eller uden børn.

Forståelse af udfordringer og af begge parters ønsker og 

behov er afgørende for, hvorvidt det lykkes at holde sammen. 

Dette kursus giver jer den nødvendige viden og forståelse 

og kan bidrage til at mindske risikoen for skilsmisse.

Oplæggene vil være dialogbaseret med tid til spørgsmål og 

erfaringsudveksling. Der vil være øvelser enkeltvis, parvis 

og i mindre grupper.
Målet er at I bliver mere bevidste om hinanden og forstår 

hinanden bedre. Men også at I kan genskabe kontakten, 

når konflikterne raser.

På parkurset får I helt konkret:

• Fokus på parforholdet
• Forståelse af hvilken rolle ADHD har på jeres parforhold 

• Mulighed for at få en større indsigt og accept af jeres 

vanskeligheder og ressourcer

• Introduktion til en autentisk og anerkendende kommu-

nikation, der skaber kontakt og nærvær

• Inspiration til hvordan i kan prioritere jeres parforhold, 

kærlighedsliv og intimitet og dermed skabe et solidt 

fundament under jeres familie

• Mulighed for at sparre med andre par, som også lever 

med ADHD

ADHD i parforholdet
Målgruppe: Par, hvis forhold er udfordret af ADHD.

Kursus nr. 06-17, 16.-17. september, Fjelsted Skov Kro, Store 

Landevej 92, 5592 Ejby.
Tilmelding og program: adhd.dk/kurser

Tag hele familien
med på kursus
Meld jer til dette kursus i familieliv, hvis I vil have mulighed 
for at styrke sammenholdet i jeres familie og få redskaber 
til at forebygge og håndtere konflikter - Og mulighed for 
at møde andre familier og udveksle erfaringer. 

Kurset har fokus på fællesskab og samarbejde, og det er 
familiens fælles projekt at skabe konkrete forbedringer 
i hverdagen, øge trivslen for alle familiemedlemmer og 
fremadrettet sikre en positiv udvikling.
Barnet med ADHD og dets søskende vil gennem aktiviteter 
og leg få en større forståelse for ADHD, og derigennem vil de 
blive bedre rustet til at undgå konflikter. Mødet med andre 
familier og børn med ADHD giver også en større forståelse 
for de udfordringer, familier med ADHD oplever til dagligt. 

På kurset får I helt konkret
• Mulighed for at styrke et positivt sammenhold i familien
• Redskaber til at forebygge og håndtere konflikter
• Viden om brugbare værktøjer til at organisere hverdagen
• Viden om ADHD og de vanskeligheder der følger med
• Mulighed for at møde og udveksle erfaringer med andre 

familier

Familieliv med ADHD
Målgruppe: Familier med ADHD hos børn i alderen 9-15 år. 
Søskende over 9 år er velkomne.
Kursus nr.: 07-17, 23.-24. september, Kursuscenter Bro gaarden, 
5500 Middelfart.
Tilmelding og program: adhd.dk/kurser

Vidste du, at ... 
ADHD-foreningen har stor og alsidig viden om livet med ADHD, og vi deler den gerne med dig, dine kolleger og med de mennesker, du arbejder med. 

Hos os kan du bestille et kursus eller oplæg, der er tilpas-set lige præcis de behov, som du har i din hverdag- både i forhold til omfanget, formen og indholdet. Og vi holder det naturligvis gerne på din arbejdsplads, så omkostningerne kan holdes nede. 
Vi tilbyder også assistance på arbejdspladsen i forhold til en mere målrettet indsats. Kontakt os og få en uforpligtende snak, så vi i fællesskab kan afdække, hvilke behov der er.  

Ring eller send en mail til: Uddannelseskoordinator Betina MozartTlf. 53 72 99 00 / 70 21 50 55 eller bm@adhd.dkVi glæder os til at møde jer. 

Uddannelse der du’r

Læs mere på adhd.dk eller kontakt ADHD-foreningen på 
telefon 70 21 50 55 eller mail: info@adhd.dk
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ADHD-foreningens kurser 2017

Tilmelding
Du kan tilmelde dig på: adhd.dk 
 

Økonomisk støtte
Har du spørgsmål til ansøgning om 
økonomisk støtte for at kunne deltage 
i kurserne, er du velkommen til at kon-
takte ADHD-foreningens rådgiver Kirsten 
Nørgaard på tlf. 53 72 99 08 eller mail:
socialrdg@adhd.dk

Mere info
Se mere info om uddannelse på ADHD-
foreningens hjemmeside: adhd.dk, tlf. 
70 21 50 55 eller på mail: info@adhd.dk

Se Kursus-Magasinet 2017, som kan findes på adhd.dk under ”Kursuskalender” -  eller på midtersiderne i ADHD-Magasinet nr. 4/2016.
Glæd dig til kursusmagasinet 2018, som du finder i næste udgave af ADHD-Magasinet.

Kursus  Målgruppe  Dato  Sted  Kursus nr.

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 

Konflikthåndtering –  Forældre  7. oktober +  Middelfart 09-17
opfølgning (1.+2. modul)  (Kurset forudsætter, at man har 4. november
 taget grundforløbet) 

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

ADHD-foreningen tager forbehold for ændringer.

STØT ADHD-foreningen med et gavebidrag 
Din støtte går til ADHD-foreningens generelle arbejde 
ADHD-foreningen er afhængig af gavebidrag
ADHD-foreningen er afhængig af gaver. Kun 17 % af foreningens indtægter er fra det offentlige. Vi har brug for din støtte, så 
vi kan tilbyde aktiviteter, som kommer børn, unge og voksne til gode. ADHD-foreningen har stor gavn af at være godkendt 
som velgørende organisation. For at opnå denne godkendelse, har vi brug for gaver på 200 kr. eller derover, så vi håber, at 
du vil hjælpe os med dette.
 
Træk dit bidrag til ADHD-foreningen fra i skat
Når du støtter ADHD-foreningen, kan du trække hele dit bidrag fra i skat – op til 15.600 i 2017. Hvis du ønsker fradrag, har vi 
brug for dit CPR-nummer, så skal vi nok sørge for at give SKAT besked.
 
Hjælp os med at gøre en forskel  
Overfør via netbank til konto 3575 3266623534 (Danske Bank). Husk at påføre navn, adresse, og CPR-nummer. Og notér: ”gave”.
Via MobilePay tlf.: 53 72 99 11.

Besøg ADHD-foreningens støtteside ved at scanne QR-koden herunder eller besøg www.adhd.dk/
donation hvor du kan give et bidrag.
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ADHD og parforhold kan være fantastisk. Forelskelsen virker 
stimulerende, og får det bedste frem i mennesker 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 par-
forholdet fuldt af glæde og overraskelser – og en ting er sikkert, 
det bliver aldrig kedeligt! 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. Nogle forhold slutter her, men 
heldigvis ikke alle.

Den største udfordring for parforholdet, når ADHD er invol-
veret, er den ubalance, som kan opstå, når den ene part i et 
forhold har særlige udfordringer.

Når man har en mand eller en kone med ADHD, er det ikke 
ualmindeligt, at man får ansvaret for størsteparten af opgaverne 
i hjemmet. Det sker naturligvis, fordi partneren med ADHD har 
svært ved at strukturere, følge op på opgaver og aftaler – og 
partneren uden ADHD påtager sig opgaverne, fordi han/hun 
har nemmere ved at overskue, planlægge og huske, hvad der 
skal gøres. 

Der opstår en dynamik, hvor partneren uden ADHD er den 
ansvarlige, den man kan regne med. Mens ADHD-partneren er 
”upålidelig” – og det eneste man kan regne med er, at man ikke 
kan regne med ham/hende! Den partner, som står med ansvaret 
føler sig overset og ladt alene med opgaverne. 

I nogle tilfælde begynder man at give hinanden skylden, 
man holder øje med hinanden og finder beviser på, at det er 
den anden parts skyld. Man ender med at gå på kattepoter i 
parforholdet. 

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. Med viden om din egen ADHD kan du forklare dine behov 
og din adfærd og fortælle din partner, hvad du har brug for.

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

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. Men ADHD forsvinder ikke og din 
partner vil altid være udfordret på nogle områder.

Behandling
Behandling er ikke kun for partneren med ADHD. Som partner 
kan du også have brug for at hjælp til at arbejde med uheldige 
mønstre, opsparede frustrationer og negative reaktionsmønstre.

Parforhold og ADHD

Tag på kursus i parforhold
Kurset er for par, hvis forhold er udfordret af ADHD. Du får 
fokus på parforholdet, forståelse for, hvilken rolle ADHD 
har på parforholdsrelationen, inspiration til, hvordan I kan 
prioritere jeres parforhold, kærlighedsliv og intimitet, for 
dermed at skabe et solidt fundament under jeres familie 
-  og meget mere. 
Tid og sted: 16-17. september 2017, Fjelsted Skovkro, Store 
Landevej 92, 5592 Ejby. Læs mere og tilmeld jer på: adhd.dk.
Se også side 37

Mennesker med ADHD kan være fantastiske 

partnere og overvældende i deres forelskelse. 

Men et parforhold med ADHD kan også være 

en udfordring for begge parter.
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Projekt Mening og Mestring hjælper 
handicappede i job
Mennesker med kognitive handicap kommer
tættere på arbejdsmarkedet
Projektet Mening og Mestring har igennem tre år udviklet et tæt-
tere samarbejde mellem handicaporganisationerne og jobcen-
trene om mestringsforløb for at hjælpe borgere med kognitive 
handicap tættere på arbejdsmarkedet.

Projektet har udviklet forskellige varianter af mestringsforløb, 
som i alt 180 borgere med kognitive vanskeligheder har været 
igennem. Vanskelighederne kan være besvær med at huske og 
koncentrere sig, opmærksomhedsforstyrrelser og manglende 
overblik eller en ekstrem træthed, der giver et særligt behov 
for pauser. Fælles for vanskelighederne er, at de gør det svært 
at fastholde eller få et job.

De 180 borgere, der har gennemført et mestringsforløb, har 
samlet set ikke oplevet en stærkere tilknytning til arbejdsmar-
kedet. Alligevel er der på individuelt plan eksempler på positive 
tendenser, og der er samlet set sket større afklaring af borgernes 
beskæftigelsessituation under mestringsforløbet.

Læs om ADHD-foreningens del i projekt Mening og Mestring 
på adhd.dk

Misbrug af Ritalin vokser markant
skriver medicinsktidsskrift.dk
Emnet har været diskuteret flittigt i medierne.

Unge og børn helt ned til 12-års alderen køber og misbruger 
ADHD-medicinen Ritalin. Pillerne bliver solgt i skolegårde og på 
universiteterne, og på Giftlinjen modtager man opkald fra børn 
og unge, der har misbrugt medicinen enten som præstations-
fremmende middel i eksamensperioder eller som decideret 
rusmiddel. De køber medicinen af børn og unge, der har fået 
den som behandling for en ADHD-lidelse.

”Også hos ADHD-Foreningen er man opmærksomme på, at 
det er enormt vigtigt at give de unge nogle mestringsstrategier, 
og derfor vil Camilla Louise Lydiksen gå videre med at imple-
mentere formidling til medlemmerne med ADHD og til deres 
pårørende omkring, hvordan man kan håndtere, hvis nogen vil 
købe ens personlige ADHD-medicin. 

Læs hele artiklen på medicinsktidsskrift.dk

Hvad fortæller medierne ? 

Advokathjælp
Nyt telefonnummer
ADHD-foreningen har en frivillig advokat man kan ringe 
til, hvis man brug for gratis rådgivning til juridiske pro-
blemstillinger.

Det kan f.eks. være man har spørgsmål i forbindelse 
med tvangsfjernelser, værgemål, straffesager, arvesager 
og testamenter og eller ægteskabssager.

Du kan ringe hver mandag aften mellem kl. 19 og 21 til 
Amdi på telefon 28 95 65 87.

28
95
65
87

Martinas stribe



ADHD - smykker
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Du kan støtte os ved at købe et smykke til dig 
selv, eller én du holder af. 
Vælg mellem de mange modeller fra Pilgrim. Du 
kan se alle smykkerne og købe dem på adhd.dk
i webshoppen.
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På Kommunikationscentret kan du som voksen 

med ADHD få hjælp til at strukturere din hverdag. 

Bor du Region Hovedstaden, så ring 45 11 46 00. 

Få styr på din ADHD med 
coaching og hjælpemidler

www.komcentret.dk

Rødkildevej 8 · Ulbølle · 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 20 30 77

ieu@ieu.dk · www.ieu.dk

Allé Gade 33-37 • 6500 Vojens
Tlf. 70 30 08 94 • Fax 70 30 08 95
vojens@3f.dk • www.3f.dk/vojens

Skibet kan bruges som platform for forskellige Survey’s
Multibeam · SSS. Sidescan sonar · Magnetometer · SBP. Sub Bottom 

Profiler · Sparker · SVP. Sound Velocity Profiler · ROV. Remotely Opera-
tet Vehicle · Video Survey · CPT. Cone Penetration Test · Vibro Coring · 

Bottom Sampling (Grab Samblers, Gravity Core, Box Core)

Offshore Energy ApS
Lerbakken 30 . 8410 Rønde
Tlf. 4041 6000 · 3035 4001
www.northern-survey.com



Industrivej 12 · 6740 Bramming

22 72 98 82

Løvvænget 7 · 7470 Karup J · Tlf. 41 10 00 99

BÆKKEVANGEN 7 • FUGLSLEV • 8400 EBELTOFT
TLF. 86 36 38 42 • MOBIL 29 41 26 24
KA@KAGULVE.DK  • WWW.KAGULVE.DK

Hjallerup Centret 11 - 9320 Hjallerup
Tlf. 53 30 20 48

info@vicca.dk - www.vicca.dk

Skoleudstyr - Leg & lær
Hjælpemidler

MALERFIRMAET

Topcoat ApS

Sandblæsning/maling af skibe, huse og div. konstruktioner
Alt indenfor overfladebehandling udføres.
Vi kommer overalt – ring til os og få et uforbindende tilbud.

Topcoat ApS . Musketervej 3 . 9990 Skagen
Tlf. 98 45 05 11 . Fax 98 45 05 31 · E-mail: topcoat@c.dk

Mobil, Tony Olesen: 20 42 52 28
Mobil, Frank Pedersen: 29 93 52 06

www.topcoat-skagen.dk

Uggerly Installation A/S
Assensvej 5
9220 Aalborg Ø

Tlf. 98 13 88 88
www.uggerly.dk

Østre Strandvej 35 - DK - 9990 Skagen
Tlf:   (+45) 98 44 11 31 - Fax: (+45) 98 45 11 61

Booking: info@hotelstrandly.dk
www.hotelstrandly.dk

4333 8100

Erhvervslejemål 
der matcher dit behov!

nordeaejendomme.dk
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Nordjylland
Formand Anny Bech Andersen
Terndrupskovbrynet 9
9575 Terndrup
Tlf. 22 18 00 55 
nord@adhd.dk 

Midt-Vestjylland
Formand
Lenette Lundsgaard Hansen
Fredenslundvej 3
7480 Vildbjerg
Tlf. 51 21 02 36
vest@adhd.dk

Midt-Østjylland
Formand Søren Zastrow
Kirstinelystvej 15
8300 Odder
aarhus@adhd.dk 

Fyn
Formand Lise Lotte Nielsen
Lilleskovvej 50
Tommerup St.
5690 Tommerup 
fyn@adhd.dk

Sydjylland
Formand Jens Peter Ravn
Ris Bøge 18, 6640 Lunderskov
Tlf. 26 20 30 81
sydjylland@adhd.dk

Sønderborg
Formand Niels J. Smedegaard
Midtkobbel 22
6440 Augustenborg
Tlf. 30 82 64 00
soenderborg@adhd.dk 

Lolland, Guldborgsund
og Vordingborg
Formand
Chanie Susanna Dybdahl
Kærstrupvej 1
4960 Holeby
Tlf. 60 17 94 54
lgv@adhd.dk

Næstved, Fakse og Stevns
Formand
Birgitte Kofoed Nielsen 
Runestenen 111 
4700 Næstved
Tlf. 28 29 34 51 
nfs@adhd.dk

Vestsjælland
Formand Lisbeth Gaarde Kofoed
Møllebækvej 5
4560 Vig
vestsjaelland@adhd.dk

Østsjælland
Formand Mabast Rahman
Tujavej 5
4600 Køge
Tlf. 51 84 29 86
oestsjaelland@adhd.dk

Nordsjælland
Formand Dorthe Nielsen
Fasanvænget 452
2980 Kokkedal
Tlf. 52 99 29 02
nordsjaelland@adhd.dk

Storkøbenhavn og Bornholm
Formand Anders Dinsen
Espegårdsvej 20 A
2880 Bagsværd
Tlf. 28 18 49 25
E-mail: storkbh@adhd.dk

ADHD-FORENINGENS LOKALAFDELINGER


