
Netværksrådslagning for unge med ADHD 

Netværksrådslagning for unge med ADHD er udviklet og afprøvet af ADHD-

foreningen og Fonden VITA i projektet ”Netværket i spil—Et rådslagningsprojekt 

for unge med ADHD”.   

Projektets evaluering viste, at de unge oplevede det som meget positiv og virk-

ningsfuldt at være en del af et netværksforløb. De oplevede at få hjælp til konkre-

te udfordringer, men også at de selv, og deres familie/netværk fik en ny forståelse 

for deres udfordringer. Familiens viden om ADHD voksede, og de blev bedre til at 

møde den unge med accept og forståelse. For en del unge betød rådslagningen et 

vendepunkt i familiens samarbejde og relationer—og enkelte unge gav udtryk for, 

at de havde fået deres familie tilbage. 

 

Rådslagning kan være en særdeles god metode i forhold til unge og voksne med 

ADHD, fordi de ofte føler sig meget alene med deres udfordringer, misforståede af 

deres nærmeste og har belastede relationer til familien. Mennesker omkring den 

unge (netværk, familie og professionelle) mangler desuden ofte indsigt i udfor-

dringerne og finder det svært at støtte på den rigtige måde. Her kan rådslagning 

være med til at skabe forståelse, indsigt, kommunikation, samarbejde, accept og 

tro på fremtiden i familien. 

I netværksrådslagning er samordneren klædt på med viden om ADHD, kender re-

levante tilgange og metoder i forhold til målgruppen og kan gøre brug af dette i 

processen op til rådslagningen, under rådslagningen og ved opfølgningen.  

I netværksrådslagning indgår altid specifik information om den unges ADHD og der 

bruges hjælpemidler såsom Time Timer, dagsorden, parkeringsplads, Tangles eller 

andre dimseting.  

 

Godt i gang med rådslagning 
Tema-arrangement for sagsbehandlere og deres ledere 

 

ADHD-foreningen og CESA – Center for Socialt Arbejde inviterer kommuner 

og andre offentlige institutioner til gratis tema-arrangement om implemen-

tering af rådslagningsmetoden. 

Arrangementet henvender sig til kommuner, som ikke har brugt metoden 

tidligere, og til de kommuner, som allerede kender metoden—men stadig 

oplever udfordringer i implementeringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema-arrangementet er en del af en forankrings– og formidlingsindsats, som skal 

sætte fokus på og fremme brugen af rådslagning i de danske kommuner. Indsatsen 

finansieres af midler fra Det Obelske Familiefond. 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fbroen-danmark.dk%2Faalborg%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F18%2F2014%2F08%2FDet-Obelske-Familiefond_logo.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fbroen-danmark.dk%2Faalborg%2F2014%2F08%2F30%2Fstor-tak-til-det-obelske


Indhold 

Tema-arrangementet henvender sig til kommuner, som gerne vil blive klogere på 

rådslagning, i gang med at bruge metoden eller bruge metoden mere end man gør 

nu. Undervisningen tager udgangspunkt i ”Tjekliste til implementering af rådslag-

ning” og behandler fire vigtige temaer i succesfuld implementering (mobilisering, 

organisering, gennemførelse og evaluering)—herunder også initiativtagerens rolle 

og opgaver. 

Underviser er Lis Helbo fra Helbo Consult. Deltagernes erfaringer vil blive inddra-

get og brugt aktivt i undervisningen. 

 

Mobilisering: 

Hvor klar er kommunen til at gå i gang og har man de nødvendige ressourcer? Her 

forholder man sig fx til, om beslutningen er forankret i kommunens ledelse og om 

politikerne enige i implementering af modellen? Er der et budget til uddannelse af 

medarbejderne, til afholdelse af rådslagninger og har et tilstrækkeligt antal fagper-

soner gennemført oplæring?  

Organisering: 

Hvordan skal vi organisere os bedst? Hvilke informationsmaterialer har vi fx og er 

der klarhed om kompetencer, klare rutiner for at finde samordnere og en tilgæn-

gelig familierådslagningsperson i organisationen? 

Gennemførelse: 

Hvordan får vi det til at fungere i praksis og hvad kan vi gøre for at skabe klarhed 

og gode rutiner? Er  der fx en projektleder i organisationen, der har ansvar for at 

vejlede fagpersoner, der skal gennemføre familierådslagning? Har projektlederen 

faste møder med ledelsen om implementeringen og adgang til faglig konsulentbi-

stand udenfor organisationen? Og er der en plan for, hvordan nyt personale moti-

veres og oplæres?  

Evaluering: 

Hvad gør vi for at opsamle vores erfaringer? Benyttes  der fx evalueringsskemaer-

ne ved rådslagningerne og opsamles der erfaringer til diskussion på fagmøder/

temadage eller lignende?  

Program 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding  

På ADHD-foreningens hjemmeside www.adhd.dk/kurser/ Arrangementet er gratis 

Målgruppen er  

 Kommunale medarbejdere og andre offentlige ansatte, som er nysgerrige 

på deres rolle som initiativtagere af en rådslagning.  

 Beslutningstagere, som overvejer at implementere rådslagning som meto-

de i deres organisation 

 Medarbejdere og ledere, som allerede arbejder med metoden 

Den 15. marts 2018 kl. 9.30-14.00 

Scandic Ringsted 

Nørre Torv 57 

4100 Ringsted 

 

Den 12. april 2018 kl. 9.30-14.00 

Nupark Innovation 

Nupark 51 

7500 Holstebro  

Den 6. december 2017 kl. 9.30-14.00 

Mødecenter Odense  

Buchwaldsgade 48 

5000 Odense C 

 

Den 22. februar 2018 kl. 9.30-14.00 

Scandic Aalborg  Øst 

Hadsundvej 200, 

9220 Aalborg Ø 

9.30-10.00 Morgenbrød 

10.00-12.00 Godt i gang med rådslagning v. Lis Helbo 

12.00-12.30 Frokost 

12.30-14.00 Godt i gang—fortsat 

14.00 Kaffe og kage og tak for i dag 

Tid og sted 

http://www.adhd.dk/kurser/

