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      familien?  

      Hvorfor       
      netværksarbejde? 
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Myte 1: Mennesker med   
       ADHD er ens 

 

Vanskelighederne varierer fra 
menneske til menneske 

 

Noget er fælles, men meget 
er forskelligt 

ADHD præges af individuelle 
træk og påvirkes af, hvilke 
betingelser en person har 
igennem livet 

 
Mennesker med ADD er 

ofte meget stille 
 



3 
kernesymptomer 

 
Opmærksomheds 

problemer 
 

Hyperaktivitet 
 

Impulsivitet 
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 Myte 2: ADHD er en ny opfundet 
diagnose 

�  Diagnosen kendt siden ca. 1902! 

                                       ”Defect of Moral Control" 

�  MBD        Minimal Brain Damage 

�  DAMP      Deficits in Attention, Motor Control                             
          and Perception 

�  ADHD      Attention Deficit 

                     Hyperactivity Disorder 

�  ADD         Attention Deficit Disorder 



�  ca. 5 % af  alle børn – ca. 1 i 
hver skoleklasse 

�  I 2013 modtog 1,4 pct. af  alle 
danske børn (0-19 år) medicin 
mod ADHD. (Rockwool 
FondensForskningsenhed, 
2014)  
 

�  ca. 5% af  den voksne 
befolkning  

 
�  Vi har slet ikke fundet dem 

alle sammen! 

Myte 3:  Alt for mange for mange 
børn får diagnosen ADHD 



Myte 4: Det er mest drenge der 
har ADHD 

�  Vanskelighederne hos piger opdages generelt senere – ofte først omkring 
13 års alderen. 

�  ADD/ADHD hos piger har ofte et anderledes mønster end hos drengene.  

�  Piger er ofte mindre hyperaktive end drengene. 

�  Hyperaktiviteten viser sig ofte som ”hypersnakkesagelig” og ”hyper-
social”. 

�  Omgivelserne vil ofte beskrive disse piger som en ”følelsesseismograf” – 
med antennerne ude og med en tendens til at handle emotionelt. 

�  Amerikanske undersøgelser viser at 50-75% af  pigerne ikke bliver 
diagnosticeret. 

�  Trods færre symptomer har piger / kvinder med ADHD en sværere hverdag 



Myte 5:  ADHD skyldes dårlig 
opdragelse! 

¨  Adhd menes at være en 
medfødt nedsat mængde eller 
virkning af stofferne dopamin 
og noradrenalin, som sørger 
for kommunikationen mellem 
hjernecellerne 

¨  Ca. 80 % af tilfældene kan 
tilskrives arvelige forhold 

¨  OBS! Vanskelighederne 
skyldes IKKE dårlig 
opdragelse eller omsorgssvigt 



Årsager til ADHD 
 

De resterende 20 % kan skyldes andre faktorer så som 

påvirkning af barnets hjerne før, under og efter fødslen 

 

Faktorer som kan øge risikoen for udvikling af ADHD er bl.a.: 

Ø Storforbrug af tobak og alkohol under graviditeten 

Ø Manglende ilttilførsel til barnets hjerne under fødslen 

Ø  Lav fødselsvægt 

Ø For tidlig fødsel 



 
ADHD et kemisk problem i hjernens 

”styresystem” 
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En 
funktionsnedsættelse
, som giver større 
eller mindre 
vanskeligheder med 
at opfatte, fortolke, 
huske, planlægge og 
orientere sig og ikke 
mindst regulere sig! 
OG det er ofte 
først omkring 30 
års alderen, at dem 
med ADHD selv 
kan se det! 
Udvikling kan 
være op til 30 % 
forsinket på 
nogle punkter  13 



Myte 6: ADHD medicin er 
”narko” 



Myte 7: Man skaber ”små 
narkomaner” når man giver børn 

med ADHD medicin 
�  Mennesker med ADHD har statisk set en større risiko for at udvikle sig et misbrug. 

�  En ”velbehandlet” ADHD formindske risiko for misbrug, kriminalitet. 

�  Medicinen 

       – Har kun et lille misbrugs-potentiale 

       – Pt. med ADHD misbruger ikke selv medicinen 

       – Pt. med ADHD kan i sjældne tilfælde sælge    medicinen 

�   Medicin behandling halverer risikoen for udvikling af misbrug 
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Myte 8: ADHD kan helbredes 
� Den er kronisk, men ikke konstant 

� Behandling er vedvarende, nogle gange mere intensive 
end andre 

� Medicin virker i ca. 80 % af  tilfældene 

� Medicin KAN IKKE stå alene! 

� Mål med behandling: 
� Forbedre livskvalitet 
� Strategier mht. håndtering af  symptomer 
� Aflaste den der har ADHD og  familien 



Småbørn 0 – 3 år 
�  Svært ved at få en søvnrytme 
�  Svært ved at gøre tilpas – 

spise, søvn 
�  Svært at trøste ved kæl og 

kram 
�  Svært ved forandringer 
�  Overfølsom overfor lyd, lys, 

berøring, smag 
�  Motorisk uroligt 
�  Hyperaktiv – overalt, i alt! 
�  Nogle børn er dog meget 

passive og sover meget 
�  Svært ved at lege alene 



Børnehavealder 
�  Mange konflikter med andre 

børn / kan ikke lege sammen 
med andre børn 

�  Svært ved at fungere i en 
gruppe 

�  Hører ikke efter 
�  Svært at fastholde 

opmærksomheden ved leg  
�  Svært ved at færdiggøre en 

opgave 
�  Svært ved at tage tøj på selv 
�  Mangler fornemmelsen for fare 

– frygtløs 
�  Eller det modsatte – meget 

bange 

�  god kommunikationgod kommunikation 



Højt aktivitetsniveau	 Problemer med at koncentrere 
sig om én ting ad gangen	

Problemer med at sidde stille i 
længere tid	

Problemer med at flytte fokus 
fra én aktivitet til en anden	

Uro og rastløshed	 Lavt selvværd	
Vanskeligheder ved at slappe af/
koble fra	

Højt frustrationsniveau	

Manglende selvkontrol	 Lav tolerancetærskel	
Sproglige forstyrrelser	 Manglende forståelse for 

konsekvens ad egne handlinger	

Indlæringsvanskeligheder	 Manglende indlevelsesevne	
Motoriske problemer 
(klodsethed)	

Vanskeligheder ved at sætte sig 
ind i andres situation	

Impulsivitet (handler først – 
tænker bagefter)	

Adfærdsmønstre, der ses hos 
børn/unge med ADHD 



Symptomer hos 13 -17 årige 
�  Mindre motorisk uro 
�  Vedvarende 

uopmærksomhed 
�  Vanskelighed med 

planlægning og 
organisation 

�  Associerede problemer  
�  Aggressiv, antisocial og 

kriminel adfærd 
�   Alkohol og narkotika 

problemer 
�  Emotionelle problemer 
�  Ulykker 



Symptomer hos 18 år og 
derover 

�  Stadig svært ved 
koncentrationen/
opmærksomhed/ 

     impulsivitet 
�  Associerede  

problemer 
�  Andre mentale 

forstyrrelser 
�  Antisocial adfærd/

kriminalitet 
�  Mangelfulde resultater 

mht. uddannelse og 
erhvervsmæssig 
karriere 



Voksne med ADHD 



Følelsesmæssige	impulsivitet 

�  Forskning	tyder	på	at	
mennesker	med	ADHD	har	
ofte	svært	ved	at	regulere	
deres	følelser.	

�  Når	de	er	stresset	eller	
”overloaded,”	kommer	det	
ofte	til	udtryk	som	vrede.	

Af	alle	symptomerne	på	ADHD	er		

”	følelsesmæssige	impulsivitet”:	
nok	det,	der	er	værst	-	at	ikke	kan	
styre	vreden,	når	den	er	
aktiveret.	



pause 



Myte 9: Det er ”kun” dem med 
ADHD der har udfordringer  
 
 
Familier med 
børn, unge 
eller voksne 
med 
ADHD 
oplever højere 
niveauer af: 
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stress 
social isolation 
depression 
ægteskabsproblemer 
familiekonflikter 
uheld og skader 



 
 
 
 
 
 
  

 Potentielle problemer hos børn med  ADHD  
I hjemmet 
Belastende forældre –barn forhold 
Belastende forhold til søskende 
Følelse af afmagt hos forældre 
Højere spiritus forbrug hos forældrene 
Øget risiko for depression hos moderen 
Øget risiko for problemer i ægteskabet 
Øget stress hos forældrene 
Dårligere selvværd, skyld 
Social isolation 
Forstyrrelse på arbejde 

Kilde: December 2000 Journal of 
Abnormal Child Psychology) 



I hjemmet I skolen /på arbejde Socialt 

Belastende forældre –barn 
forhold 

Adfærdsproblemer i klassen /
på arbejdsplads 

Afvises især den 
udadreagerende type  

Belastende forhold til søskende Afslutter ikke opgaverne Svært at indgå i sociale 
sammenhæng 

Følelse af afmagt hos forældre Færre positive interaktioner 
med andre 

Svært at fastholde venskab 

Højere spiritus forbrug hos 
forældrene 

Brug for specialklasser  / 
speciale tiltag 

Uforudsigelig adfærd 

Øget risiko for depression hos 
moderen 

Gennemfører ikke 
skolegangen / skifter bliver 
arbejdspladser 

Overreagerer 

Øget risiko for problemer i 
ægteskabet 

bliver ”overloaded” / stresset Vedvarende afvisning hos 
jævnaldre opstår ret hurtigt 

 
 
 
 
 

Potentiale problemer hos børn/ unge med ADHD 



Forhold med barn / børn med 
ADHD 

�  Barnet med ADHD kan nemt 
være katalysator til 
diskussioner mellem 
forældrene.  
�  Ofte er de ikke enig. 
�  den ene for ”hård” den anden 

for ”blød” 

�  Forældre skal ofte lave om på 
dem selv 
�  være firkantet når man ellers 

er rummelig 
�  være struktureret når man 

ellers er spontant 

�  Barnets adfærd kan nemt 
”forstyrrer” roen i familien 



�  Flere undersøgelser viser at 
forældrene til et barn med 
ADHD har et mindre selvværd.  
�  De har en følelse af ikke at slå 

til,  
�  har et mere negativt syn på 

barnet med ADHD end de 
andre børn  

�  og oplever mere  stress.  

�  For at ændre det er der brug 
for at inddrage hele familien 



Hvorfor kan denne 
målgruppe være udsat? 

�  ADHD er arveliget 

�  flere i familien kan have samme udfordringer mht  
�  kommunikation 
�  organisering / planlægning 
�  at huske 
�  dårlig tidsfornemmelse 
�  rod i papiret 
�  rod i relationer 
�  rod i aftaler 
�  korte lunte 



Symptomer hos dem uden 
ADHD 

�  Stress	

�  Skuffelse	

�  Frygt	

�  Angst	

�  Depression	

�  Somatiske	sygdomme	



Børn med 
ADHD har 

negative 
interaktioner: 

1 x pr time. med 
forældrene 

2 x  pr time med lærerne/ 
klassekammerater 

0,7 x pr time. med venner  
 
 
 
 

Kilde: M. Döpfner. 
 



Syndebuk 
�  Den der har ADHD kommer 

ofte til at få skylden for alt! 

�  Han / hun betragtes som 
problematisk, besværligt, 
dovn, uopdragen, dum, mm. 



Alle er en del af en familie 
Adfærden hos et menneske med ADHD 

foregår ikke i et vakuum.  

Den fremkalder reaktioner hos 

hele familien. Familien presses ud 

 i ubalance og ofte kaos.  

 

Forældrene skælder ud, konflikter 

 mellem søskende opstår. 

 

Nogle familiemedlemmer bliver 

 gal /vred, nogle prøver at tage  

styring, og andre trækker sig.  

 



HVORDAN PÅVIRKER ADHD PARFORHOLD?  

�  Parforhold belastes! 

�  Frygt, træthed, vrede belaster 
parforhold 

�  Beskylder hinanden enten sagt 
eller usagt 

�  Forældrene sørger over det 
samme men evt. på forskellige 
måder 



HVORDAN PÅVIRKES FAMILIELIV, HVIS DET ER 
BARNET, DER HAR ADHD? 

�  Barnet med ADHD kræver 
mere opmærksomhed. 

�  Kan være svært for 
forældrene at dele sol og 
vind lige blandt søskende. 

�  Andre familiemedlemmer 
takker nej til at passe barnet 
med ADHD. 

�  Vennekreds indskrænkes 

�  Forældrene enten takke nej 
eller deler sig når inviteret i 
byen, skole arrangementer, 
mm. 



Søskende reaktioner 
�  Vrede 

�  Sorg 

�  Skyld 

�  Forlegenhed 

�  Forvirring 

�  Krænkelse 

�  Elsker/hader 

�  Jaloux/trofast 

�  Ængstelse 

�  Hjælpeløshed 

�  Perfektionist 

�  Overpræstationer 

�  Underpræstationer 

�  Depression/tilbage-trækning 

�  Dårlig opførsel 



Forældrene er de 
vigtigste redskaber 
mht. at hjælpe børn 

med ADHD. 
 

Deres stress niveau 
er alt afgørende 

for, om 
værktøjerne virker 

eller ej! 
 Er de for 

stressede, virker 
værktøjerne 

ikke!!!! 
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eksempel 
�  En 12 årig dreng med ADHD har ikke styr på 

sin skoletaske /lektier. 

�  Mor har forsøgt utallige gange at lære ham 
det uden held, oplever sig selv som en fiasko. 

�  Mor skælder ud på drengen samt de andre 
søskende. 

�  Manden kommer hjem til en meget frustreret 
kone. 

�  Bedsteforældrene synes det er for dårligt at 
forældrene sender drengen af sted i skole 
uden at skoletasken og lektier er i orden . 

�  Lærerne informere forældrene om at 
drengen er meget bagefter i timerne og mht. 
lektier. 

�  Drengen skal muligvis gå klassen om! 



Forældrene til en unge med 
ADHD 

�  Forældrene frustreres af  den unges 
adfærd 

�   Forældrene evt. beskylder 
hinanden for ikke at gøre nok 
eller er uenig i hvordan den 
unge skal tackles 
�  Moderen er for ”blød” faderen 

har opgivet eller er for hård 
�  Konen distancerer sig fra 

manden. 
�  Manden bliver mere 

opgivende, arbejder længere, 
mm. 

�  Konen bekræftes i hendes 
antagelse af at det er hende der 
står for det hele! 



�  Familiens holdning , attitude og måden at omgå, den som 
har ADHD påvirker adfærden hos den som har ADHD og 
graden af potentielle comorbid diagnoser. 
�  En teenager med ADHD har problemer i skolen. 
�  Forældrene bliver frustreret, vred og flov 
�  Søskende bliver flov og ked af at forældrene bliver så påvirket. 
�  Teenageren bliver mere frustreret, impulsiv som fører  til 

han/hun bliver angst, depressive, udadreagerende mm 



HVORDAN PÅVIRKES 
FAMILIELIV, HVIS DET ER EN 

VOKSEN, DER HAR ADHD? 
�  Konen til en mand med ADHD frustreres af 

at manden glemmer aftaler (f eks, 
forældremøde i aften, husk  pigernes 
svømmetaske, mm) og samtaler som de har 
haft samme dag for kort tid siden. Hun tolker 
det som om han ikke er interesseret i hende 
og familien og oplever det som en afvisning. 

�  Børnene frustreres også. Oplever også at far 
ikke gider dem. De føler sig såret. 

�  Børnene har gennemskuet hvis de skal have 
hjælp skal de henvende sig til moderen. 

�  Mor påtager sig flere og flere opgaver og 
bliver mere og mere utilfreds med manden. 

�  Manden føler sig forbigået og ubrugeligt. 



Familien Jensen på 6 i 2010 
�  Moderen: 45 år, ADHD, 

depression samt  diverse 
somatiske lidelser.  

�  Faderen: 47 år, tegn på 
depression / stress 

�  Pige: 16 år, den lille voksen   

�  Dreng: 15 år ADHD, ordblind 

�  Pige: 13 år, lidt stille, 
konfliktsky, trækker sig 

�  Pige 11 år ”den mindste”, en 
del konflikter med broderen. 



Familien Jensen på 6 i 2017 
�  Moderen: 52 år, ADHD, 

depression, brystkræft, tildelt 
fleksjob. 

�  Faderen: 54 år, stress, blodprop i 
hjernen, tildelt fleksjob 

�  Pige: 23  år, depression, bor 
sammen med sin kæreste   

�  Dreng: 22 år ADHD, ordblind, 
færdig som mekaniker i det nye år, 
har en kæreste og egen bil 

�  Pige: 20 år, sabbat år efter 
gymnasium. stress-ramt under 
gym. 

�  Pige 18 år, har udviklet OCD i 
gang med .gymnasium  



� Hvorfor kan denne målgruppe 
være udsat, misforstået og 
isoleret? 
�  bl a pga kommunikation vaskeligheder 



Grundstof  i gode relationer 

�  Evne til at kommunikere 
med hinanden – både verbalt 
og non-verbalt 
�  at aflæse, lytte, forsøge at 

forstå og gøre os forståelige 
for den anden 

�  at kunne stole på hinanden 

�  at vise og mærke at vi er der 
for hinanden 

�  at være fælles om de 
praktiske opgaver i forholdet 
- ligeværdigt 



Relationer er ofte udfordret af  
ADHD 

�  evne til at have fornemmelse 
af  og indrette adfærd efter 
egne og andres tanker, 
behov, følelser og ønsker 

�  evner til planlægning 

�  dårlig tidsfornemmelse 

�  forudsigelighed 

�  overholde aftaler 

�  udførelse af  planlagte 
aktiviteter 



Kan de ikke bare gøre det 
selv? 



 
Ingredienser til at 

formindske fremtidige 
udfordringer  hos familie 

med ADHD 
�  accept 

�  forståelse 

�  tryghed 

�  god kommunikation i 
familien 

�  samarbejde  

�  robuste relationer 
 



Positive sider 
�  Kreative 
�  Charmerende 
�  Åbent 
�  Humoristisk 
�  Hurtigt tænkende 
�  Fleksibel 
�  Omstillingsparat 
�  Intuitive 
�  Sensitive 
�  Entusiastisk 
�  Tilgiver hurtigt 
�  Dristig 

�  Energisk 
�  Innovativ 
�  Sjov 
�  Tænker udenfor boksen 
�  Spontant 
�  Visionær 
�  Ærligt 
�  Ægte 
�  Opfindsom 
�  Passioneret 



tak for nu 


