
Hvem underviser: 

Udviklingskonsulent og projektleder Tine Hedegaard, ADHD-foreningen 

Socialfaglig konsulent og samordner Bente Brix, Fonden Vita 

Udviklingskonsulent og samordner Jan Druedahl, CESA 

 

Datoer: 

 

Hvem kan tilmelde sig? 

Kurset henvender sig til samordnere, som allerede arbejder med familierådslagning 

og kunne tænke sig nye kompetencer i forhold til familier med ADHD. 

 

Tilmelding  

På ADHD-foreningens hjemmeside www.adhd.dk/kurser/  

Kurset er gratis 

Den 4. december 2017 i Horsens 

Hotel Opus 

Egebjergvej 1 

8700 Horsens 

Den 17. januar 2018 på Midtsjælland 

(Oplysninger om sted kommer snart) 

 

Netværksrådslagning 
Samordner-overbygningskursus med fokus på ADHD/ADD, net-

værksrådslagning for unge med ADHD 

 

ADHD-foreningen og CESA – Center for Socialt Arbejde ADHD/ADD tilbyder 

erfarne samordnere et gratis overbygningskursus, som klæder samordne-

ren på i forhold til ADHD/ADD og netværksrådslagning for unge med ADHD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursustilbuddet er en del af en forankrings– og formidlingsindsats, som skal sætte 

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

sieres af midler fra Det Obelske Familiefond. 

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


Hvad er netværksrådslagning? 

Netværksrådslagning bygger videre på traditionel familierådslagning, men har 

fokus på unge med ADHD. I netværksrådslagning er samordneren klædt på med 

viden om ADHD, kender relevante tilgange og metoder i forhold til målgruppen og 

kan gøre brug af dette i processen op til rådslagningen, under rådslagningen og 

ved opfølgningen.  

Metoden involverer den unge, familien og netværket, så de selv tager ansvar i 

forhold til den unges udfordringer. Modellen bygger på overbevisningen om, at 

alle har ressourcer, og at de nogle gange skal hjælpes til at tro på, at de godt kan 

selv.  

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

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

andre dimseting.  

 

Netværket i spil 

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 konkret 

udfordringer, men også at de selv og deres familien og netværk fik en ny forståel-

se 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 nærmeste familie. Mennesker om-

kring den unge (netværk, familie og professionelle) mangler desuden ofte indsigt i 

udfordringerne og finder det svært at støtte på den rigtige måde. Her kan rådslag-

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

og tro på fremtiden i familien. 

Program 

ADHD 

 Hvad er ADHD/ADD?  

 Unge med ADHD – en særligt sårbar gruppe 

 Ja-sigere og nej-sigere—om motivation 

 ADHD i familien 

 

Netværksrådslagning  

 Netværksrådslagning – en særlig ADHD-tilpasset rådslagning 

 Baggrund—projektet bag metoden 

 Metodekataloget 

 Hjælpemidler 

 Information om ADHD—specifik eller generel? 

 Hvad får de unge ud af forløbet? 

 

Samordner i netværksrådslagning  

 Praktiske erfaringer fra rådslagninger 

 Særlige opmærksomhedspunkter ved netværksrådslagning 

 Samordneresn rolle i familien og betydningen for de unge 

 Fastholdelse i forløbet 

 Om at sikre den unges dagsorden og ”genbesøge” rammen 


