
Velkommen
ADHD i familien og rådslagning

Den 25. oktober 2017



Baggrund

Netværket i spil
• Udviklingsprojekt støttet af Det Obelske 

Familiefond

• Oktober 2012- december 2016

• ADHD-foreningen og Fonden Vita

• Netværksrådslagning for unge med ADHD

• Afprøvning af 
netværksrådslagningsmetoden –
metodekatalog

• Involvering af netværket (det private) -
uden kommunen

• Uddannelses-fokus

Netværksrådslagning i fremtiden
• Formidlings- og forankringsindsats 

støttet af Det Obelske Familiefond

• August 2017-juni 2018

• 8 gratis arrangementer:

• National konference (i dag)

• Samordner-uddannelse

• Kursus – netværksrådslagning

• Tema-arrangementer om 
implementering



Vi er her for at dele

• Dele vores viden

• Dele vores erfaring

• Dele vores begejstring – og smitte jer

Vores mål er at udbrede kendskabet til og brugen af 
rådslagningsmetoder i de danske kommuner og andre offentlige 
institutioner – når det handler om børn, unge og voksne med 
ADHD/ADD



Samordner-uddannelse

• Uddannelsesforløb over fire dage

• En traditionel samordner-uddannelse

• En ADHD overbygning med fokus på unge med ADHD, ADHD i familien 
og netværksrådslagning

Den 7-8. december 2017 samt den 31. januar og 21. marts 2018

Alle fire dage er obligatoriske og der udstedes uddannelsesbevis.

Uddannelsen er gratis. Tilmelding på www.adhd.dk/kurser



Kursus - Netværksrådslagning

• Et overbygningskursus for uddannede samordnere

• Fokus på ADHD og netværksrådslagning som metode

Den 4. december 2017 i Horsens eller den 17. januar på Sjælland.

Der udstedes uddannelsesbevis.

Kurset er gratis. Tilmelding på www.adhd.dk/kurser



Tema-arrangementer

• Tema-arrangement for medarbejdere og ledere om at komme i gang 
og implementere rådslagning som metode i organisationen.

• Henvender sig til organisationer, som endnu ikke kender eller bruger 
metoden, men også til de organisationer, som allerede er i gang.

Den 6. december 2017 i Odense

Den 22. januar i Aalborg

Den 15. marts på Sjælland

Den 12. april i Holstebro

Arrangementerne er gratis. Tilmelding på www.adhd.dk/kurser



www.adhd.dk/projekter

Kig på ”Netværket i spil” og ”Netværksrådslagning i fremtiden”

Find projektets metodekatalog og evalueringsrapport

http://www.adhd.dk/projekter


Netværksrådslagning for 
unge med ADHD



Resultater

• Gennemført 15 forløb (hvert forløb strækker sig over ca. 1 år)

• Kontakt til 35 unge og en del forældre

• Det er svært at få unge til at sige ja

• Men alle har været glade for og har fået udbytte af forløbet

”generelt positivt, har givet mig nogle redskaber, tror det ville kunne 
hjælpe andre”

”fedt, positivt, det eneste negative er at det slutter”

”ville være godt hvis det varede længere” 



Bedre relationer

”Bedre relation mellem os brødre”

”jeg har fået en familierelation, som jeg ikke havde før. Vi giver plads til 
hinanden. Mine bekymringer er mindre og mit overskud er større. Det 
er et genialt tilbud”

”færre skænderier” 

”hvis jeg ikke havde deltaget, havde mine forældre og jeg aldrig have 
fået den dialog, anbefaler det til alle” 



Viden om ADHD/forståelse

• Større viden om ADHD hos den unge selv

• Viden om min ADHD og hvordan det påvirker mit liv

• Større forståelse i netværket og indsigt i den unges ADHD

”mine venner ville have støttet mig, men aldrig have forstået mig som nu”



Tro på fremtiden

• Man ved, at netværket er der

• Man føler sig tryg ved netværket 

• Man ved, hvem man kan bruge til hvad

• Der er sat ord på udfordringer, så det er nemt at tage kontakt og bede 
om hjælp en anden gang

• Man føler sig ikke længere alene og misforstået



Kreative løsninger

• Netværket er til rådighed på en anden måde end de professionelle –
og de kan derfor tilbyde en anden form for støtte.

Eksempler:

• De kan gå med til ting – fx træning og møder

• De kan hjælpe en med at finde det rigtige tilbud eller fritidsaktivitet

• De er tæt på i det daglige og kan minde om aftalerne

• Man kan ringe til dem (hele døgnet)

• Ofte er det win win – begge får noget ud af det



Kreative løsninger

Studiegruppe

• Studiegruppe, hvor man mødes 
med ens netværk af venner (også 
studerende) for at læse/studere 
sammen.

• Netværket har lavet en turnus, 
hvor man skiftes til at mødes med 
den unge kl. 8.00 på læsesalen. 

• Hver fredag er der opsamling: 
Hvad har du nået i denne uge, hvad 
skal du nå i næste uge?

Facebookgruppe

• Netværket har oprettet en lukket 
facebookgruppe, hvor den unge 
kan dele frustrationer med 
familiemedlemmer og venner

• Når noget gør en vred, irriteret 
eller frustreret, skriver man det i 
gruppen 

• Der er som regel altid en fra 
gruppen på – og man får hurtigt 
svar (tager toppen af vreden)



Hvad har rådslagningen betydet for jeres relation til familie og netværk?

• Hvad har rådslagningen betydet for jer personligt? 

• Hvad er det vigtigste, som rådslagning har gjort for jer?

• Hvor er i henne i jeres liv i dag? Hvordan ser I på fremtiden?



Afslutning



NU HAR JEG SÅ VÆRET PÅ KONFERENCE 
OG HVAD SÅ?

•Hvad gør jeg når jeg kommer hjem?

•Hvem fortæller jeg om konferencen, og hvad 
fortæller jeg?

•Kommer jeg igen på en af temadagene, og tager 
jeg nogen med?

www.lishelbo.dk


