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HVEM ER VI & HVAD ER VORES BAGGRUND

• Tine Hedegaard

• Cand. Mag.

• Master i Socialt Entreprenørskab

• Ansat i ADHD-foreningens 

udviklingsafdeling (2007-)

• Arbejder med projektudvikling, 

projektledelse, undervisning, mestring og 

mestringsgrupper for unge og voksne med 

ADHD

• Betina Kate Mozart

• ACT certificeret Mastecoach & 

udviklingskonsulent (2012-2014)

• Ansat i ADHD-foreningen i 

kursusafdelingen (2013-)

• Mor til 3 børn (søn diagnosticeret ADHD i 

2003)

• Selv diagnosticeret september 2009



DAGENS OPLÆG VIL 
HANDLE OM

Hvordan arbejder man med mennesket med ADHD

Eksempler på forskellige strategier til mestring



EN TUR TIL PYRAMIDERNE



Mestring af hverdagen

(strategier, hjælpemidler)

Accepten: Tro på 
fremtiden

Fundamentet: Viden og 
selvindsigt



Manglende forståelse 
for, hvordan og 

hvorfor ADHD gør 
nogle ting vanskelige  

Manglende forståelse 
for nødvendigheden 
af støtte, træning, 

strategier og rutiner

Manglende 
motivation for at 

gøre noget 
anderledes 



I FÅR INGEN MANUAL…

FORDI

”NO ONESIZE FITS ALL”



RUTEN ER 
KLAR NOK



MEN HVIS
VEJEN
UDFORDRER



KAN SELV DE 
MINDSTEVALG
VIRKE
UOVERSKUELIGE



SELVOM DET 
FOR 
MENNESKER 
UDEN ADHD 
KAN SYNES 
LIGE TIL



DEN DYGTIGE STØTTEPERSON,-
- HJÆLPER TIL SELVHJÆLP

• Møder personen, der hvor han er

• Hvis man som støtteperson ikke formår dette, så vil støtten ikke være for den anden 

part, men udelukkende være for egen skyld, -måske for at opnå en form for beundring.

• Den dygtige støtteperson går til en støtteopgave med ydmyghed og et oprigtigt ønske 

om at forstå den andens behov.



EN LILLE “BØN” DER BLEV MIN “VEJVISERE”

Jeg ønsker mig sindsro til at kunne acceptere de ting, som jeg ikke kan ændre.

Jeg ønsker mig mod til at ændre det jeg kan

Og visdom til at se forskellen.



LIVSHJULET

• Ved at illustrere mit liv visuelt får jeg 

nemt et overblik.

• Er der balance? 

• Centrum i cirklen er meget utilfreds

• Hvilke områder har mindst farve?

• Det kan anbefales at udfylde 

livshjulet jævnligt



KONTROLCIRKLEN

• I det røde område har du 

ingen påvirkning, ingen 

indflydelse og ingen kontrol.

• I det gule område har du 

indflydelse og du kan påvirke. 

Men INGEN kontrol.

• I det grønne område HAR du 

kontrol.



DET LANGE TRÆK

• Det handler om at blive ved længe nok

• Det må være mennesket med ADHD, der siger når det er nok

• Det er vigtigt at den der har fået støtten føler sig HELT sikker.

• HUSK at der mange gange, er flere år med nederlag og svigt. 

• DET TAGER TID AT ÆNDRE EN OVERBEVISNING



MOTIVATION
- NÅR DEN SKAL HOLDE TIL DET LANGE TRÆK

• Hvorfor ønsker du støtte?

• Hvad vil du få ud af det?

• Hvordan forstiller du dig at det bliver når du kan det?

• Vær forberedte på at der er gode dage og dårlige dage.

• Husk at fejre de små succeser



OPSUMMERING

• Det skal bruges for at det virker

• Det skal give mening 

• Det tager tid at implementere en ny rutine

• LESS IS MORE



EKSEMPLER PÅ 
STRATEGIER



OVERBLIK OVER TID, 
OPGAVER OG AFTALER



BRUG EN KALENDER

• Kalender

• Ugeplanen

• Whiteboard



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Morgenrutine Morgenrutine Morgenrutine Morgenrutine Morgenrutine Morgenrutine Morgenrutine

Arbejde

(kl. 8-14)

Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Lave madplan Lave ugeplan

Købe ind

Træne Træne

Kontortid Vaske tøj Støvsuge Vaske tøj Gøre rent Spiser hjemme 

hos mor og far 
Madlavning og 

oprydning

(Kl. ca. 17.30)

Madlavning Madlavning Madlavning I biografen 

med Mads

McD.

Take away

eller rester

Aftenrutine

(Kl. 21)

Aftenrutine Aftenrutine Aftenrutine Aftenrutine Aftenrutine Aftenrutine



ØVELSE GØR MESTER

7 trin til kalender:

• Anskaf en kalender

• Skab et kalender-ritual

• Lav regler

• Øv dig

• Evaluer

• Juster

• Øv dig Anskaf 
kalender

Ritual

Regler

Øv dig

Evaluer

Juster

Øv dig



BULLETJOURNAL

http://bulletjournal.co

m/companion/

Se mere om Bullet 

Journal her

http://bulletjournal.com/companion/


HOT SPOT

• Hav et Hot Spot i huset, som fungerer som 

”kontrolcenteret”

• Ugeplan/kalender

• Madplaner

• Vigtige papirer, nøgler, buskort

• Opslagstavle

• Beskeder

• ”Launching pad”





BLIV BEDRE TIL 
PLANLÆGNING OG 
OPGAVELØSNING



SÆT LUPPEN PÅ OPGAVEN

• Bryd opgaven ned i mindre enheder

• Find ud af rækkefølgen



BRUG VISUALISERING

• Billeder kan støtte opgaveløsningen

• Billeder i stedet for tekst

• Opgaveløsningen visualiseret som en trappe, faser 

eller proces.

• Tænk på opgaven som en rejse



KOM I GANG OG FÅ 
DET GJORT



KEND H’ERNE

• Gode grundlæggende systemer det nemmere at komme i 

gang.

Du kender H’erne

• Hvad skal jeg lave

• Hvornår skal jeg lave det

• Hvordan skal jeg lave det

• Hvor længe skal jeg lave det

• Hvor skal jeg lave det

• Med hvem og hvorfor



HVORFOR ER VIGTIGT!

Mening = Motivation

Mening + Færdigheder = Handling



SKAB MOTIVATION GENNEM HANDLING

• Lidt er bedre end ingenting

• OHIO – Det er nu eller aldrig

• Giv det et minut

• Tænk som en tjener

• Sprint frem for langdistance



ARBEJDE MED DIN ADHD 

• Gør det sjovt

• Lav det til en konkurrence

• Gør det sammen med andre

• Arbejde bedst under pres?

• ”Catch the mood”

• Mind dig selv om opgaven (telefon, kalender, visuelt, lad papiret ligge 

fremme, post its, havregrynspakken, spejlet, køleskabet)



RYGRAD SOM EN REGNORM?

• Pas på, at du ikke arbejder imod din 

ADHD/ADD og laver systemer, som kræver 

rigtigt meget viljestyrke.

• Sats på de 3 R’er

• Rutiner, ritualer og regler

• Viljestyrke er overvurderet



BRUG BELØNNING 

• Kan være alt muligt

• En kop kaffe

• En pause

• Spille på smartphone

• Løse sudoku

• Være på facebook

• Et stykke chokolade

• En gåtur

• Et fedt stykke musik

• Lakere negle



TIME TIMER



SKIFT MELLEM OPGAVERNE

• Hav 2 eller 3 opgaver, som du veksler mellem.

• Når fokus svigter skifter du til en ny opgave

• Vekslen mellem sjove og kedelige opgaver

• Sæt det i system

• Brug en Time Timer



GIV DIG SELV PAUSER

• Brug pausen som en belønning

• Gør noget i pausen som giver energi



ARBEJD OGSÅ MED

• Morgen- og aftenrutinen

• Madplaner og ”madplan-spillet”

• Indkøb, bruttolister, abonnementer og netindkøb

• Mellemtiden, tidsoptimisme, tidsrealisme og tidsfornemmelse

• Opgaver i hjemmet, hjemmets årshjul

• Økonomien, budgetter, lommepenge

Bliv inspireret af

• Food Prepping, Life-hacking, Capsule Wardrobe og Simple Living


