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LEDEREN

DORTE MØLLER VISTESEN
FORMAND
FOR ADHD-FORENINGEN

Tænk en gang - 2018 er allerede mere end en måned gammel. I
ADHD-foreningens lokalafdelinger er den årlige generalforsamling lige på trapperne eller netop afholdt. Jeg vil sige hjerteligt
velkommen til det frivillige arbejde til alle nyvalgte i bestyrelserne. Tusinde tak for indsatsen til jer, der har givet tøjlerne
videre, og til jer som tager endnu en tørn med at gøre ADHD til
håb og handlekraft.
Juleferien, som efterhånden er en ældre sag og godt brugt,
blev for mit vedkommende brugt til at blive opdateret. Jeg læste
en stor mængde litteratur, herunder en mængde nye rapporter
og forskningsresultater om livet med ADHD og lignende vanskeligheder. Det er interessant læsning, som både bekræfter vores
viden om de udfordringer diagnosen giver, men også giver os håb
om, at vi kan gøre livet lidt nemmere, når vi formår at omsætte
den nye viden til praktiske tiltag, der hvor berørte personer har
deres dagligdag - i kommuner og regioner.
Igennem mange år har ADHD-foreningen tilbudt medlemmer
og alle andre et bredt udbud af kurser, som er med til at styrke
deltagerne i mødet med ADHD og lignende vanskeligheder. 2018
er ingen undtagelse, du kan i dette magasin fordybe dig i tilbud
og husk også at tjekke de opdaterede tilbud, både nationalt og
lokalt, på adhd.dk.
Et af de emner, som jeg oftest støder på som formand for
ADHD-foreningen, er inklusionsopgaven i folkeskolen. Jeg er
glad for, at vi i denne udgave af ADHD Magasinet kan beskrive

ADHD-FORENINGENS
HOVEDBESTYRELSE
DORTE M. VISTESEN
ERIK PEDERSEN
Anette Troelsen
Jenny Bohr
Christina Mohr Jensen
Anny Bech Andersen
Lenette Hansen
Søren Zastrow
Lise Lotte Nielsen
Jens Peter Ravn
Niels J. Smedegaard
Birgitte Kofoed Nielsen
Niels Hass
Greta Autrup
Dorthe Nielsen
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Tina Vaarning
Kasper Nizam
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FORMANDSKAB
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E-mail: erik.pedersen@ps.rm.dk

og invitere til en temadag med autoriseret psykolog, PhD, Rasmus Alenkær. På konferencen i september blev mange emner
beskrevet og debatteret. I dette magasin kan du læse om ADHD
og stress, som Jerome Schultz gjorde os klogere på, og et indlæg
fra Ari Tuckman´s oplæg på konferencen om parforhold og ADHD.
Traditionen tro er der, som tidligere nævnt, generalforsamlinger i de 12 lokalafdelinger, med mulighed for at påvirke og
bakke op om det store arbejde, som bliver gjort lokalt. 2018 er
også året, hvor du som medlem igen kan få direkte indflydelse
på ADHD-foreningens arbejde på nationalt plan på landsmødet.
Tjek beskrivelse og tilmeldingsprocedure her i magasinet på
side 21. Jeg vil glæde mig til at hilse på dig og byde velkommen
til landsmøde den 6. maj.
ADHD-foreningen har tilbud såvel lokalt som nationalt, og vi
giver dig ny viden og inspiration i de magasiner, som udsendes i
løbet af året. Det kan måske føles, at der er langt mellem magasinerne. Så husk at du også kan følge ADHD-foreningens arbejde
- og ikke mindst de mange lokale arrangementer - på adhd.dk.
Her kan du også tilmelde dig de forskellige nyhedsbreve både
nationalt og lokalt – så er du sikker på at få sidste nyt direkte
i din mailboks.
Rigtig god læselyst – både på papir og devices.
Dorte Møller Vistesen

ADHD-foreningens ambassadører

Anders Stjernholm

Danni Elmo

Lykke May Andersen

Renée Toft Simonsen

Sebastian Klein

Sune Demant

Der er findes mange måder at støtte ADHD-sagen på. En af måderne er at være ambassadør for foreningen.
ADHD-foreningens ambassadører er kendte og bredt respekterede personer. De har ikke nødvendigvis selv
ADHD, men de støtter foreningens arbejde med deres gode navn og præstation. De er med til at give ADHD
et ansigt udadtil.
De er, med deres engagement og lyst til at hjælpe andre, med til at skabe opmærksomhed på ADHD og gøre
en forskel for børn, unge og voksne med ADHD.
ADHD-foreningen er utrolig glad for deres støtte.
Vi håber, at de kan inspirere mennesker med ADHD til at tro på deres eget værd og muligheder.
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Jeg er stolt af at arbejde for jer
Jeg er stolt af at være sat i verden for at tale jeres sag. Ja, for at arbejde for bedre forhold for
mennesker med ADHD og på den måde skabe håb og handlekraft i hverdage, der kan være porøse,
anspændte, uoverkommelige og til tider svære at stå op til. Men heldigvis kender jeg også til det
helt modsatte.
Jeg har benyttet mig af at afslutte året med at spørge ind til,
hvad jeg kan gøre for jer. Hvad jeg kan gøre for jer medlemmer
for at komme tættere på jeres ønsker, for at bidrage til at løse
udfordringerne og for at forstå jeres oplevelser. For selv om jeg
er heldig at have en ganske stor kontaktflade, og jeg kan tælle
mig frem til, at jeg har et såkaldt reach på et godt stykke over
1.000.000 om året, ja så er der konstant behov på feedback på
det, jeg som forening gør. Og det jeg ikke gør. Det foreningen
gør godt, og det foreningen gør mindre godt. Og den viden vil
jeg bruge aktivt. Den viden er vores berettigelse og skal danne
udgangspunkt for retningen for foreningen.

Årets samlingspunkt for ADHD-foreningen

Det er i år, vi holder landsmøde. Det er her, vi sammen skal
sætte retning for foreningen både i forhold til hvem, der skal
have æren af at lede os som formand i en 2-årig periode, og i
forhold til mål og klare retningslinjer for ADHD-foreningen for
den kommende periode. Jeg håber, du vil benytte dig af muligheden for at hjælpe mig på vej ved at deltage på landsmødet
og gøre din stemme gældende.
For det er din forening. Og din stemme er vigtig her.
Det, som foreningen allerede nu har prioriteret at fokusere på
i 2018, er baseret på at ramme bredt og sætte ind der, hvor jeg
til stadighed ser mangler i forhold til mennesker med ADHD.
Derfor er jeg allerede i gang med at:
• Udvikle et screeningsværktøj i forhold til beskæftigelse og
kommunal indsats
• Udbrede, forankre og udvikle forældretræningsprogrammet
Kærlighed i Kaos
• Øge rådgivningsmulighederne i ADHD-foreningen så jeg kan
hjælpe flere og hjælpe bedre
• Udarbejde ADHD kampagne til alle de danske skoler for at
bidrage med viden og konkrete redskaber
• Udvikle undervisningsmateriale og uddanne skolelærere med
fokus på viden om ADHD og redskaber til dagligdagen
• Øge kontakten til jer for at være på “beatet” i forhold til jeres
erfaringer, ønsker og idéer til udvikling og indsatser
• Engagere endnu flere dygtige frivillige så vi kan få flere lokale
aktiviteter
• Fortsætte med at udbrede viden om ADHD gennem kurser,
konferencer, oplæg, artikler, SOME og andre relevante steder.

opkvalificering og uddannelse af arbejdspladser med beskæftigelsesministeren. Jeg vil også fortsat holde statsministeren op
på, at han og Venstre i ungeudspillet op til valget indskrev som
punkt 16, at forældretræning med frivillige kræfter skal prioriteres. Jeg vil bede sundhedsministeren tage stilling til, igen og
igen, om udredning, behandling og opfølgning er ansvarligt og
af høj ordentlighed.
Dette blot for at nævne et par eksempler på, hvordan jeg
konstant og fokuseret skal løfte og bidrage til den store politiske
debat om ADHD for at sikre, at der træffes gode og holdbare
beslutninger, at forholdene forbedres, og at der er fokus på
at se mulighederne og de gode sider af ADHD. Der er et stort
behov for, at jeg også sætter det på den store samfundsmæssige dagsorden.

2018

Jeg vil gerne holde dig mere opdateret om, hvad der foregår i
ADHD-foreningen, og håber du vil gå ind på adhd.dk og tilmelde
dig mit ugentlige nyhedsbrev. Her fortæller jeg om nyt om ADHD,
nyt fra foreningen, henviser til gode tips og sætter et par ord på
lidt af det jeg skal lave i den kommende uge. Kan jo være at det
er velkomment for netop dig.
Slutteligt vil jeg ønske for dig, at 2018 byder på gode oplevelser, udvikling efter behov og ro lige nøjagtigt der, hvor der
er brug for det.

Stor nytårshilsen fra
Din ADHD-forening

Dette alt imens jeg til stadighed vil:

Diskutere skolevægring og inklusion med undervisningsministeren. Drøfte forankring af forældretræningsprogrammet
Kærlighed i Kaos, kriminalitet og andre sociale indsatser med
socialministeren, sætte fokus på beskæftigelse og herunder
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Et kig i mestr

Bliv bedre til at holde orden o

For at rod og skidt ikke skal overtage dit hjem og overskud, kan det være en god idé at få oprydning og rengøring sat i system. Det kan du fx gøre ved at skrive det ind i din kalender eller ugeplan
(eller andet system til overblik og planlægning). På den måde er du sikker på, at der bliver afsat
tid til opgaverne, og at du bliver mindet om dem. Derudover har det den fordel, at opgaver som
fx ligger på den samme dag hver uge, nemmere bliver en rutine og dermed nemmere at huske.
AF UDVIKLINGSKONSULENT TINE HEDEGAARD
OG PRAKTIKANT FREJA FREDSGAARD

Men selvom man har sat opgaver som oprydning, tøjvask og
støvsugning i kalenderen, så bliver de ikke altid udført. Det kan
være svært og uoverskueligt at komme i gang, og det er nemt
at springe over eller springe fra, når det bliver for kedeligt. Her
får du 6 strategier, som måske kan gøre det nemmere for dig at
komme i gang og få det gjort.

Makker - strategien

Nogle gange kan rengøring være nemmere og sjovere, når man er
to. Derudover går det også hurtigere, og I kan hjælpe hinanden
med at huske jeres aftaler. Find en makker og lav en fast ugentlig
aftale. Det bedste er at finde en makker, som også har brug for
hjælp, for så kan I tage din makkers hus hver anden gang.
Afstem forventninger inden I går i gang
• Hvornår skal I mødes?
• Hvilke rum skal gøres rent?
• Hvor grundige skal I være?
• Hvem gør hvad?
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• Har du brug for hjælp til at holde dig på sporet?
• Har I brug for en pause undervejs og hvornår?
• Hvornår er I færdige?
Beløn jer selv.
Selvom I måske ikke har nået at gøre det hele rent på den aftalte
tid, så husk at belønne jer selv for det, I har nået.

Giv det et minut - strategien

Når du mærker, at rodet begynder at stige dig til hovedet, og du
ikke kan overskue at bruge timer på at rydde op og gøre rent,
så giv det bare ét minut. På ét minut kan du måske nå at putte
al det brugte service i opvaskemaskinen. Måske kan du nå at
samle vasketøjet sammen og putte det i kurven. Lav det til en
lille konkurrence mod dig selv og se, hvor meget du kan nå fra
gang til gang. Eller prøv om du kan bruge ét minut på at rydde
op hver gang, du går ind i et andet rum. Hurtigt kan du måske
få ét minut til at blive to eller fem.

Gør det sjovt - strategien

Hør god musik eller en lydbog, når du skal rydde op eller gøre
rent. Så bliver det sjovere, og du oplever at få mere ud af det.

ringsbanken

og rydde op - sæt det i system
For andre er ”To Do Listen” med til at motivere, især hvis
der er en boks, som man kan krydse af, når opgaven er løst.
Lav en meget realistisk liste, så du er sikker på succes og del
gerne opgaverne op i mindre delopgaver, så du skal krydse af i
”udført-boksen” ofte. Fx kan støvsugning deles op i støvsugning
i de enkelte rum. Rengøring af badeværelse kan deles op i en
række mindre opgaver som fx gøre vasken ren, tørre fliser af, gøre
toilettet rent, pudse spejlet, vaske gulvet og skifte håndklæder.
Du kan også oprette en ”Done Liste” frem for en ”To Do Liste”.
Her skriver du hver gang, du har gjort noget i forhold til rengøring
og oprydning. I takt med at listen vokser, får du måske lyst til at
gøre endnu mere og få mere på listen.

Lidt er bedre end ingenting - strategien

Nogle gange er det sværeste at komme i gang. Her kan du sige
til dig selv, at lidt er bedre end ingenting og gå i gang. Brug evt.
strategien med at begrænse dig til et lille område eller et enkelt
rum (køleskabet, klædeskabet, soveværelset eller badeværelset),
så du ikke får startet for meget på én gang eller giver op, fordi
det er uoverskueligt. Hav fokus på det, som du rent faktisk får
udrettet.

Tænk som en tjener - strategien

Når en tjener har serveret en ret og skal tilbage til køkkenet,
er der altid noget, han kan tage med derud. Når gæsterne er
færdige med at spise, bliver der ryddet af så hurtigt som muligt,
så bordet igen er klar til næste ret eller nye gæster.
Gør som tjeneren hjemme hos dig selv. Når du går mellem
rummene, så tag de ting med, som hører til, der hvor du skal
hen. Inden du går fra stuen og ud i køkkenet, så tag din kaffekop

med. Når du går på badeværelset, så tag vasketøjet med. Skal
du ud ad døren, så tag skraldeposen med osv.
Sørger du, som tjeneren, for at få ryddet op efter dig selv
så hurtigt som muligt, har du en bedre chance for at kunne
vedligeholde orden i hjemmet.

Belønnings - strategien

Det kan blive nemmere for dig at komme i gang (og gennemføre),
hvis du lover dig selv en belønning, som du må få, når opgaven er
udført. Når du på forhånd har besluttet dig for, hvad belønningen
skal være, bliver du mere målrettet og motiveret i forhold til at
arbejde dig frem til målet (belønningen). Del gerne opgaven op
i flere små opgaver og flere små belønninger. En lille belønning
kan være en pause, en kop kaffe, en småkage eller at gøre noget,
som du synes er interessant eller sjovt i nogle minutter. En stor
belønning (som man får når man er helt færdig) kan være, at man
må holde fri, se en film, gå en tur, dyrke yoga eller drikke kaffe
med vennerne. Find de belønninger, som giver mening for dig.
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Når du har ADHD/ADD
og er i parforhold
Artiklen bygger på Ari Tuckmanns bog ”More Attention, Less Deficit – Success Strategies for Adults
with ADHD” og hans oplæg om ADHD og parforhold på ADHD-foreningens konference i september
2017.

AF TINE HEDEGAARD
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN

Parforhold gør os til bedre mennesker

Det gode ved parforhold er, ifølge Ari Tuckmann, at de tvinger
os til at arbejde med os selv og forholde os til vores egne
udfordringer. Det betyder, at parforhold kan gøre os til bedre
mennesker, men kun hvis man også er i stand at høre de dårlige
ting, god til at lytte og kan sige tingene på en konstruktiv måde.
God kommunikation er derfor vigtig i alle parforhold.

Problemer i parforholdet handler imidlertid ikke altid kun
om kommunikation og især ikke, når den ene har ADHD. Derfor
er det vigtigt at tage højde for ADHD/ADD i parforholdet og
forholde sig til, hvordan det påvirker forholdet. Når man ikke
ved, at éns partner har ADHD/ADD, kan man komme til at tro, at
problemerne skyldes mere alvorlige ting, som fx ligegyldighed
eller manglende kærlighed. Vi mistolker nogle gange andres
adfærd, fordi vi forsøger at forstå den ud fra vort eget perspektiv.
Det er især problematisk, når der er ADHD/ADD med i ligningen
(som måske er udiagnosticeret og uerkendt).
Derfor anbefaler Tuckmann, at man fortæller sin partner om
sin ADHD/ADD, men at man gør det på den rigtige måde. Det
handler om, at man snakker om symptomerne før diagnosen.
Tuckmann foreslår, at man øver sig på at kunne holde en 30
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sekunders elevatortale om, hvordan ADHD/ADD påvirker én i
forskellige situationer og roller (på arbejde, som partner, som
far/mor, som ven). Og at man er forberedt på at håndtere almindelige fordomme om ADHD/ADD.

Forventningsafstemning

Et andet vigtigt område er ”Expectation Management”, som handler om at få styr på andres forventninger til dig. Fortæl andre,
hvad de kan forvente af dig. Erkend dine egne begrænsninger,
forklar andre, hvad dine begrænsninger er, ikke er og hvad det
betyder. Gør dit bedste og vis din partner, at du forsøger at
kompensere for dine begrænsninger. Giv fx din partner lov til at
forholde sig til dine udfordringer på en eller flere måder, som
du bestemmer. Det kan fx være, at giver din partner lov til at
minde dig om vigtige aftaler, at ringe til dig en time før aftalen
(hvis du ofte glemmer aftaler) eller at din partner har lov til at
sige det til dig, hvis han/hun kan se, at du er blevet afledt eller
er i gang med en overspringshandling.
Du kan også være opmærksom på at give en form for kompensation (et plaster på såret) for din begrænsning, som på
denne måde kan være med til at opretholde en sund balance
i parforholdet. Du er måske ikke så god til at huske at vaske
tøj, men til gengæld er du altid klar til at tage børnene med på
legepladsen, og det er altid dig, som tager initiativ til en tur i
biografen.

En god undskyldning

Nogle gange oplever du måske, at du skal udrede situationer og
misforståelser på bagkant, og her kan det være nyttigt at blive
god til at sige undskyld. Men en god undskyldning kræver først og
fremmest, at man er bevidst om, at man har gjort noget forkert.
Vær derfor nysgerrig og stil spørgsmål, når du oplever, at din
partner er utilfreds med dig eller noget, som du har gjort. Gen-

Mønstre og ubalance

I parforhold med ADHD/ADD opstår der nemt en ubalance
og en række mønstre, som man skal forsøge at imødegå. Når
et mønster opstår, involverer det både dig og din partner, så
det er ikke bare dig, som skal arbejde på forandring, men også
din partner. Men forandring begynder ofte med en selv, og når
du arbejder med dig selv, tvinger du automatisk din partner til
også at forholde sig til sig selv.

Genetablering af ansvarsbalancen

Balance er en udfordring i alle parforhold, men især i et ADHD/
ADD-forhold. Det er nemt at falde ind i et mønster, hvor en

Mennesker med ADHD kan være fantastiske partnere og
overvældende i deres forelskelse. Men et parforhold med
ADHD kan også være en udfordring for begge parter.
Læs meget mere om parforhold og ADHD på adhd.dk
under menupunktet ”Livet med ADHD”.
Hold øje med adhd.dk angående kurser. Eller kontakt
ADHD-foreningen på tlf. 70 21 50 55.

Partneren med ADHD er:

Partneren med ADHD er nødt til at:

Partneren uden ADHD er nødt til at:

Den inkompetente

Arbejde på at få flere færdigheder, blive mere
selvhjulpen og tage mere initiativ.

Træde et skridt tilbage og lade partneren
fejle og mislykkes en gang imellem.

Den fortabte

Finde sin egen vej i livet og gøre det hårde
arbejde for at komme derhen.

Give sin partner plads til at opdage sin egen
vej livet.

Offeret

Lære at stå fast på egne behov og have fokus
på i højere grad at forbedre sin egen funktion
fremfor at lade andre gøre tilpasninger.

Træde et skridt tilbage og give partneren
plads til at italesætte sig selv og sine behov.

Syndebukken

Kun at tage ansvar for de ting, som han/
hun rent faktisk gør, og arbejde på en bedre
funktion helt generelt (for på denne måde at
reducere tendensen til at blive syndebukken).

Tage ansvar for sin halvdel af relationen og
interaktionen og arbejder med egne udfordringer.
Stå fast på og opfylde egne behov umiddelbart uden at spille offer eller plage sin
partner.

Prins/prinsesse

Forvente mindre af andre, arbejde på at blive
mere selvhjulpen og bevidst om egne behov.

Blive bevidst om og fokusere mere på egne
behov – og modstå trangen til at servicere
partneren.

(én som har brug for omsorg/
hjælp)

(én som har brug for at blive
reddet)

(én som skal beskyttes)

(én som får skylden)

(én som skal serviceres)
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nem denne form for nysgerrighed får du forståelse for, hvorfor
og hvordan din adfærd opleves som forkert, men du får også
mulighed at genfortolke og forklare din adfærd (set i et ADHD lys).
Det er imidlertid vigtigt at anerkende din partner og den
effekt, din adfærd havde på ham/hende. Gør det tydeligt for
din partner, hvad du vil forsøge at gøre anderledes i fremtiden.
Hvis du står i en situation, hvor du får skyld for noget, som du
faktisk ikke synes, du kan få skylden for, så anerkend den anden.
Men lad være med at påtage dig skylden, for det vil også påvirke
jeres forhold negativt.

partner påtager sig for meget ansvar og den anden partner for
lidt. Partneren uden ADHD påtager sig nemt rollen som den
ansvarlige organisator. Og partneren med ADHD kan nemt føle
sig fristet til at overlade alle de praktiske og besværlige opgaver
til partneren. Det er en usund balance, hvor I begge er nødt til
at gøre noget anderledes for at ændre balancen. Det handler
om at opnå følelsen af at være et team, også selvom opgaverne
ikke er ligeligt fordelt hele tiden.
Hvis I skal genskabe eller holde fast i en god balance, så tal
om fordelingen af opgaverne jævnligt og vær opmærksom på, at

det er en forhandling, hvor begge parter skal føle, at deres behov
tilgodeses. I har sikkert forskellige opfattelser af, hvilke opgaver
der skal løses i hjemmet, og hvor ofte og hvor vigtige de er.
Vær opmærksom på, at påmindelser kan være en bedre
løsning, end at din partner gør det hele selv. I kan aftale, at din
partner giver påmindelsen på en pæn måde, og at du vil tage
påmindelsen pænt. Nogle gange er din partner også nødt til at
give slip på situationer, som ikke direkte involverer ham/hende
og forstå, at han/hun kan udrette meget ved at anerkende dig,
når du gør det godt og modstå sin trang til at kritisere.
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Frivilligdag i ADHD-foreningen
Hvad er ADHD rent biologisk?

Hvordan fungerer hjernen anderledes ved mennesker med ADHD, og kan vi ud fra
den neurologiske synsvinkel sætte fingeren på de særlige behov mennesker med
ADHD kan have?
V. professor Albert Gjedde der er leder af Institut for Neurovidenskab og Farmakologi. Albert har forsket i menneskets hjerne i mere end 40 år.
Nedtrapning af konflikt og øget forståelse med den rette samtaleteknik
Kommunikation kan være en svær ting, især når der er frustrationer og følelser med.
Julia B. Hunt fra Ingefair sætter fokus på den rette samtaleteknik.
Du kan læse hele programmet på adhd.dk

Praktiske oplysninger

Tid og sted:
Lørdag den 5. maj 2018 kl. 10–18, Brogaarden · Abelonelundvej 40 · 5500 Middelfart.

Festmiddag og overnatning

Det vil være muligt at deltage i aftensarrangement med middag og overnatning
for mindre egenbetaling.
Læs mere om frivilligdagen på adhd.dk, hvor du som frivillig i ADHD-foreningen
også kan tilmelde dig.

Elisa Ferrari er ny rådgiver i ADHD-foreningen
Elisa Ferrari er ADHD-foreningens nye rådgiver. Her fortæller Elisa lidt om sig selv
Jeg er 42 år og har været socialrådgiver i 17 år. Jeg har
erfaring med både børn, unge og voksne med ADHD.
Min viden og erfaring har jeg fra børne- og ungeområdet
fra kommunal forvaltning samt fra voksenpsykiatrien.
Her har jeg arbejdet med både behandling og socialrådgiverbistand til mennesker med ADHD og ADD. Min
uddannelse som socialrådgiver har jeg suppleret med
en terapeutisk efteruddannelse.
Jeg glæder mig til at rådgive ADHD-foreningens medlemmer på telefon og mail.

Socialrådgiver Elisa Ferrari
Mail: ef@adhd.dk
Tlf. 53 72 99 08

Mandag 9-14
Tirsdag 13-15
Torsdag 9-14
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Nu kan du sikre dig en af de kun 225 pladser!

AD(H)D Konference
26. april 2018
At forstå mennesker med ADHD er nødvendigt for at mestre sit arbejde med og for mennesker med ADHD. Det er nødvendigt
at sætte sig ind i nyeste viden og forstå og have kendskab til metoder og redskaber til arbejdet med ADHD.
En stigende efterspørgsel efter viden gør, at ADHD-foreningen har besluttet at afholde AD(H)D konference her i foråret for
at sikre, at du får nødvendig viden og brugbare redskaber rettidigt.
Fokus på forårets konference vil spænde bredt med det formål at binde ny viden sammen med de aktuelle samfundsmæssige behov, vi netop nu ser på ADHD-området

Program
09.00

Ankomst og morgenmad

09.30

Intro og velkomst
v/Camilla Louise Lydiksen, direktør i ADHD-foreningen

09.45

Unge med ADHD og misbrug (engelsk)
v/ Dr. Brooke Molina, psykolog (US)

10.45

Velfærdsteknologiske løsninger til mennesker med ADHD
v/ Tobias Sonne, P.hd

11.45

ADHD i Danmark

12.00

Frokost

12.45

Eftermiddagsessioner

Pris: 1.990 kr.
Tid: 26. april 2018
Kl. 09:00 - 16:00
Sted: Hotel Comwell,
Ørnumvej 6, Korsør

1. Risiko for misbrug for børn med ADHD (engelsk)
v/ Dr. Brooke Molina, psykolog (US)
2. ADHD; søvn og helbred (engelsk)
v/ Dr. Sandra Kooij, psykiater (NL)
3. Guide til redskaber og strategier til mennesker med ADHD
v. Tine Hedegaard & Betina Mozart, ADHD-foreningen
14.00

Eftermiddagsmokka

14.20

Voksne med ADHD; udredning og behandling (engelsk)
v/ Dr. Sandra Kooij, psykiater (NL)

15.20

Hvorfor gør folk ikke det, de siger - eller det vi siger?

Tilmeld dig på
www.adhd.dk
- der er kun 225 pladser

v/Morten Münster, adfærdsstrateg
16.00

Farvel og tak for denne gang
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ADHD er handlekraft og idérigdom
DIREKTØRENS
KLUMME

- At have ADHD-træk er også med til at drive menneskeheden videre

	
  

CAMILLA LOUISE LYDIKSEN,
DIREKTØR

Kære medlemmer
Hver dag, når jeg går på arbejde i ADHD-foreningen - og jeg
overdriver ikke...
Jeg mener hver dag , når jeg er på arbejde i ADHD-foreningen,
bliver jeg mødt med deprimerende statistikker i forhold til livet
med ADHD. Jeg bliver mødt med historier fra medierne, der altid
tager udgangspunkt i alt det, der ikke fungerer.
Jeg ser hundredvis af opslag på de sociale medier, der udstiller ADHD negativt, unuanceret og i et billede, der helt klart viser,
at mange stadig er skrækkelig uvidende om ADHD og mangler
forståelse for, og måske evnen til, at forstå ADHD. Men de mangler
desværre ikke evnen til at gøre sig kloge på ADHD ud fra hurtige
og smarte bemærkninger på blandt andet de sociale medier.
Jeg siger ikke, at det er let at forstå ADHD. Jeg siger tværtimod,
at det er ganske kompliceret at forstå ADHD og dets mange
betydninger og udseender. Men jeg siger til gengæld, at det er
let at sætte sig bedre ind i diagnosen ADHD og forstå mennesker
med ADHD, inden der skabes unødvendige negative debatter, unødvendige fordømmende beskrivelser og unødvendige
bekymringer hos de mange, som har ADHD i livet.
Det er desværre med lav frekvens, at ADHD sættes ind i en
positiv sammenhæng, og jeg tænker, det skyldes, at forståelsen
for ADHD, historisk set, stadig er ganske kort, men at vi nu som
samfund, og som individ, er klar til at forstå ADHD på andre
måder. På andre mere hensigtsmæssige måder. Og det er heldigvis allerede på vej.
Derfor vakte det også særlig stor begejstring, ja vel nærmest
jubel, (et par begejstrede dansetrin blev udført), da jeg kort
inden jul blev præsenteret for denne overskrift:
Hver tredje iværksætter i Silicon Valley har ADHD-træk.
Her er diagnosen, der driver menneskeheden videre

Da den første indre vilde ekstase havde lagt sig, og jeg fik min
opmærksomhed rettet mod hele teksten, ja så blev jeg også
påvirket positivt af denne udtalelse fra Per Hove Thomsen:
”Noget af det, der karakteriserer ADHD, er handlekraft og idérigdom”,
siger han.
”Det er mennesker, der tør handle og kan tænke ud af boksen. De
tænker ikke så meget over konsekvenserne i det, de gør, men kaster
sig ud i det, og mange af dem er meget udadvendte og dermed også
netværksdannende”, fortæller han.
Dermed spiller de træk, vi forbinder med diagnosen ADHD, også en
vigtig rolle for samfundet, siger Per Hove Thomsen.
”Det, at have ADHD-træk er også med til at drive menneskeheden
videre.”
Come on! Vi er mange, der har vidst det længe. Og I er mange
der har råbt op om det længe.
Jeg siger ikke, at dette ændrer på, at livet med ADHD kan være
svært, udfordrende og byde på mange bekymringer, men jeg slår
et slag for, at vi sammen også skal kræve en anden tilgang til
ADHD. En anden og mere nuanceret forståelse af ADHD.
Og at vi skal have fokus på, hvad det, at have ADHD, også kan
betyde. Både for den enkelte. Men også for samfundet.
Det er mit største ønske for 2018 (og sikkert også for 2019
og 2020).
PS. Du kan læse med her:
www.zetland.dk/historie/sejvpED6-aeW04Gvq-43905
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STIL OP!

Stil op til hovedbestyrelsen eller stem på dem der gør det
Kom med til ADHD-foreningens landsmøde

Hvert andet år af holder ADHD-foreningen landsmøde, hvor medlemmer, hovedbestyrelse,
frivillige og medarbejdere mødes og i fællesskab træffer de beslutninger , om former
ADHD-foreningen. På landsmødet skal målsætningsprogrammet og vedtægter fastsættes,
og der skal vælges formand og fire repræsentanter til bestyrelsen.
Så tilmeld dig landsmødet – det er gratis og alle medlemmer kan deltage. Læs mere om landsmødet, frister for tilmelding, forslag, kandidater og tilmeld dig på adhd.dk under menupunktet
”Om os – foreningen”
Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Drøftelse og vedtagelse af foreningens målsætningsprogram.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af formand for ADHD-foreningen.
6. Valg af fire repræsentanter til hovedbestyrelsen.
7. Eventuelt.

● Alle medlemmer kan deltage, antallet af stemmeberettigede i hver lokalafdeling er dog begrænset.
● Tilmelding til landsmødet åbner den 15. februar på adhd.dk
● Med stemmeret: Hvis du vil tilmelde dig med stemmeret, skal du tilmelde dig senest den 8. april
● Uden stemmeret: Du skal tilmelde dig senest den 22. april
● Forslag til dagsorden indsendes til aj@adhd.dk, senest den 25. marts
● ADHD-foreningen opfordrer alle interesserede medlemmer til at stille op til hovedbestyrelsen
● eller som formand. Kandidatur skal mailes til aj@adhd.dk, inden den 25. marts
● Læs mere om formands- og hovedbestyrelsesmedlemmernes opgaver på adhd.dk

Tid og sted: Søndag den 6. maj 2018 kl. 10-16
Brogaarden, Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart
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NUMMER 1

FEBRUAR

LOKALAFDELINGERNE

2018

ADHD-FORENINGENS
LOKALAFDELINGER
Arbejdet i lokalafdelingerne foregår på frivillig basis og i
fritiden. Derfor kan du ikke altid forvente at træffe bestyrelsen i dagtimerne. Mails bevares løbende, og hvis dit
telefonopkald ikke besvares straks, så prøv igen senere.
Nedenstående er blot et udpluk af de mange, forskellige
spændende arrangementer, der er i lokalafdelingerne.
Hold øje med din lokalafdelings hjemmeside og facebook for at se alle arrangementerne.
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NORDJYLLAND
FORMAND: ANNY BECH ANDERSEN
TERNDRUPSKOVBRYNET 9 . 9575 TERNDRUP . TLF. 22 18 00 55
E-MAIL: NORD@ADHD.DK
På adhd.dk under lokalafdelinger kan du se, hvilke tilbud, der
er i dit område.
Venlig hilsen Bestyrelsen

MIDT-VESTJYLLAND
FORMAND: LENETTE LUNDSGAARD HANSEN
FREDENSLUNDVEJ 3, 7480 VILDBJERG, TLF. 51 21 02 36
E-MAIL: VEST@ADHD.DK

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling den 25. februar 2018. læs mere
på hjemmesiden
Venlig hilsen Bestyrelsen

MIDT-ØSTJYLLAND
FORMAND: SØREN ZASTROW
KIRSTINELYSTVEJ 15, 8300 ODDER
E-MAIL: AARHUS@ADHD.DK

Generalforsamling

Den 24. februar 2018, kl. 10.00 – 15.00, afholder vi generalforsamling i Auditoriet i Risskov. Her har du mulighed for at vise din
opbakning til lokalafdelingen og komme med forslag til hvad
du synes, der skal ske i lokalafdelingen.
Der vil efterfølgende være et oplæg med Rasmus Alenkær: Ro,
retning og relationer i undervisningen. Da lokalafdelingen er
vært ved en let frokost, beder vi om, at man tilmelder sig på
e-mail: aarhus@adhd.dk. Oplys navn, medlemsnummer og antal
deltagere. Dagsordenen kan findes på hjemmesiden og facebook
ADHD Midt-Østjylland.

Bedsteforældre og andre pårørende til børn med ADHD/ADD

Dagskursus med oplæg af Trish Nymark.
Bedsteforældre og andre pårørende kan være en fantastisk ressource for en familie med børn med ADHD. Men alt for forskellige
opfattelser af barnet med ADHD mellem familiemedlemmer kan
være en belastning for barnet og for familien. Nogle forældre til
et barn med ADHD oplever, at det er svært at få den opbakning,
de har brug for. Med dette kursus er der mulighed for, at bedsteforældre og andre nære pårørende kan få relevant viden om
diagnosen ADHD/ADD og børn. Der vil også være mulighed for
at stille spørgsmål i forhold til ens egne børnebørn.
Tid og sted: Lørdag den 10.marts, Diakonhøjskolen, Lyseng Allé
15, 8270 Højbjerg.
Pris: Pårørende til medlemmer kr. 300,- Andre kr. 600,Flere oplysninger kan findes på vores hjemmeside og facebook
ADHD Midt-Østjylland.

ADHD og selvkontrol

Aftenarrangement med Jan Have Odgaard fra JHO Consult.

Du får forståelse for, hvordan mennesket med ADHD i dagligdagen støder ind i problemer og her forsøger at styre sig selv,
men ofte ender med at miste overblik og rolig adfærd. Dette er
selvfølgelig smertefuldt for mennesket med ADHD, men også for
de mennesker, der er i omgivelserne. Du får bud på, hvad mennesket med ADHD kan gøre for at udvikle sin egen selvkontrol,
samt hvad omgivelserne kan gøre for at styrke den udvikling.
Det vil blive et livligt foredrag, og du får muligheden for at grine
både af dig selv, og sammen af hinanden – og hvis du tør, vil
der være garanti for nye erkendelser, der giver nye muligheder
for dig i dit virke, både personligt og fagligt.
Tid og sted: 17. april kl. 19.00 – 21.30, Aarhus Firma Sport, PaludanMøllers Vej 110, 8200 Århus N
Pris for medlemmer kr. 75,- og ikke medlemmer kr. 150,-

Netværksgrupper

Vi gør opmærksom på, at der på vores hjemmeside er oplysninger om de netværksgrupper, vi har kendskab til i vores område.
Skulle du kende til en gruppe, der ikke er nævnt – og som gerne
vil reklameres for, så send os et par linjer.

Facebook ADHD Midt-Østjylland

Find os på adhd.dk under ADHD Midt-Østjylland
Venlig hilsen Bestyrelsen

FYN
FORMAND: LISE LOTTE NIELSEN
LILLESKOVVEJ 50, TOMMERUP ST., 5690 TOMMERUP
E-MAIL: FYN@ADHD.DK

Kommende arrangementer

Hold øje med adhd.dk/fyn og facebook.com/groups/adhd.fyn/

Caféerne fortsætter

Forældre til børn og unge med ADHD/ADD.
Cafégruppe hver 2. tirsdag – ulige uger. Tid og sted: Bolbro
Brugerhus, kl. 16-18.

Kvinder med ADD/ADHD

Cafégruppe hver 2. tirsdag – ulige uger. Tid og sted: Bolbro
Brugerhus, kl. 16-18.

Voksne med ADD/ADHD inde på livet

Cafégruppe, hvor pårørende også er velkomne – lige uger. Tid
og sted: Bolbro Brugerhus kl.16-18.

ADHD-venlig familiecafé

(Projekt i samarbejde med Bolbro Brugerhus)
Aktiviteter og fællesspisning for børn og voksne – Brugerhuset
laver aftensmad til deltagerne.
Tid og sted: Læs mere på adhd.dk
Venlig hilsen Bestyrelsen

SYDJYLLAND
FORMAND: JENS PETER RAVN
RIS BØGE 18 . 6640 LUNDERSKOV . TLF. 26 20 30 81
E-MAIL: SYDJYLLAND@ADHD.DK

Generalforsamling

Brænder du for bestyrelsesarbejde, eller vil du gøre en forskel,
så mød op.
Tid og sted: Den 24. februar 2018, kl. 11.30 - 14 i Vejen Idræts
Center. Vi starter kl. 11.30 med et let frokostarrangement.

Dagsorden
•
•
•
•
•

Formand Jens Peter Ravn byder velkommen
Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Bestyrelsen fortæller, om året der gik
Bestyrelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse
Bestyrelsen fremlægger budget, for det kommende kalenderår,
til drøftelse og godkendelse
• Status for indeværende år til drøftelse
• Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
• Valg af medlemmer til bestyrelse
På valg, Line, Linda, Lisbeth og Birthe (Der er plads til flere)
• Valg af suppleant for 1-årig periode
• Valg af revisor og revisor suppleant for en 1-årig periode
• Eventuelt
Forslag sendes til en sydjylland@adhd.dk senest 14 dage inden
generalforsamling.

Kommende events
DUKH holder foredrag

Er du i dialog med kommunen, og føler du at du ikke kommer
nogen steder?
Er du i tvivl om, hvad du har ret til, og hvor længe de må være
om at behandle din sag?
Har du styr på din retssikkerhed?
Mød op og få svar på de spørgsmål og få et indblik i hvem DUKH
er, og hvordan de kan hjælpe dig eller dit barn.
Tid og sted: Den 1. februar 2018, kl. 19-21, Vindrosen Esbjerg
Pris: Gratis for medlemmer, 50,- for ikke medlemmer.

Palanca holder foredrag

Spændende foredrag for alle med børn, eller som har børn i
deres liv. Vi lever i en verden, hvor vi alle bliver presset fra mange
sider, og uanset hvem vores børn er, så er det vigtigt at have
selvværdet på plads samt få opbygget selvtillid.
Det er vores ansvar, som de voksne, at hjælpe de børn, vi møder,
til at blive den bedste udgave af sig selv, og det kræver blandt
andet, at de besidder netop selvværd og selvtillid.
Tid og sted: Billund området i februar - nærmere info kommer.
Følg med på Facebook ” ADHD Sydjylland” eller tilmeld dig vores
nyhedsbreve via adhd.dk

Netværksgruppe for voksne/pårørende med ADHD
Kolding

Tid og sted: Sidste tirsdag i måneden kl. 16 – 18, Kolding Selvhjælps lokaler, Banegårdspladsen 2, 6000 Kolding
Se Facebook under: ADHD Cafe Kolding.

Netværksgruppe for voksne/pårørende med ADHD
Esbjerg

Tid og sted: 1 gang i måneden, pt. er det ikke fastlagt, hvornår
i måneden, mødet er.
Vindrosen, Exners gade 4, 6700 Esbjerg. Se Facebook under:
ADHD Cafe Esbjerg.

SØNDERBORG
FORMAND: NIELS J. SMEDEGAARD
MIDTKOBBEL 22 . 6440 AUGUSTENBORG . TLF. 30 82 64 00
E-MAIL: SOENDERBORG@ADHD.DK

Kære medlem

Så er det nu, du kan få direkte indflydelse på, hvad vi fremover
skal lave i ADHD-foreningen, Sønderborg. Synes du, vi mangler
tilbud til teenagere med ADHD? Eller ville du bare gerne have
flere arrangementer for hele familien?

Invitation til generalforsamling

Som del af bestyrelsen får du mulighed for at bestemme, hvilke
arrangementer vi skal afholde. Vi mangler inspiration. ”Generalforsamling og bestyrelse” kan lyde lidt kedeligt - men faktisk er
det din mulighed for at få direkte indflydelse. Bestyrelsen holder
møde én gang om måneden, og afholder ca. fire arrangementer
om året. Så arbejdsbyrden er ret begrænset.
Tid og sted: Torsdag den 22. februar 2018, kl. 19.00, Sundhedscenteret, Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg
Dagsorden (Det lyder meget formelt, men det er det slet ikke):
1. Formand Niels Smedegaard byder velkommen
2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
3. Bestyrelsen fortæller om året, der gik
4. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
5. Bestyrelsen fremlægger budget for det kommende kalenderår til drøftelse og godkendelse
6. Status for indeværende år til drøftelse
7. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg: Minna Halberg, Joan Vedel Andersen
(Der er god plads til flere).
9. Valg af suppleanter for en 1-årig periode
10. Valg af revisor og revisorsuppleant for en 1-årig periode
11. Eventuelt
Forslag sendes til: soenderborg@adhd.dk senest 14 dage inden
generalforsamlingen.

Netværksgruppe for voksne med ADHD/ADD

Sidste tirsdag i hver måned fra kl. 19.00 til kl. 20.45 på Sundhedscentret, Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg. Kontakt:
Lene Bæk Mortensen, lbmo@sonderborg.dk eller 27 90 03 60,
eller via Facebook

Vi arbejder løbende på at lave arrangementer

Tjek lokalafdeling Sønderborg på ADHD.dk eller på facebook.
Hvis du sender din mailadresse til soenderborg@adhd.dk, kan
vi løbende sende dig invitationer til vore arrangementer.
Venlig hilsen Bestyrelsen

LOLLAND, GULDBORGSUND
OG VORDINGBORG
FORMAND: CHANIE SUSANNA DYBDAHL
KÆRSTRUPVEJ 1 . 4960 HOLEBY . TLF. 60 17 94 54
E-MAIL: LGV@ADHD.DK

Generalforsamling

Tid og sted: Søndag den 25. februar 2018 kl. 10.30, Frivilligcenter
Guldborgsund, Banegårdspladsen 1A, 4800 Nykøbing F.
Der serveres lidt at spise og drikke.
Du kan finde information om aktiviteter på:
• www.adhd.dk
• facebook: ADHD foreningen Lolland Guldborgsund Vordingborg
Venlig hilsen Bestyrelsen

NÆSTVED, FAKSE OG STEVNS
FORMAND: BIRGITTE KOFOED NIELSEN
RUNESTENEN 111, 4700 NÆSTVED, TLF. 28 29 34 51
E-MAIL: NFS@ADHD.DK

ADHD og seksualitet

v./ Jan Have Odgaard
Hvordan udvikles seksualiteten, når man har ADHD? Der gives
bl.a. bud på, at kunne forstå sin egen seksualitet og få den til at
fungere sammen med mennesker, der ikke har ADHD.
Målgruppe: Mennesker med ADHD, pårørende og fagpersoner,
i alderen fra 15 år.
Tid og sted: Onsdag den 14. marts 2018, kl. 18.30-21.30, Frivilligcenter Næstved, Farimagsvej 16, 4700 Næstved.
Pris og tilmelding: Gratis for medlemmer, 50 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding senest den 9. marts på : nfs@adhd.dk eller
sms 28 29 34 51.
Yderligere oplysninger om aktiviteter: Se adhd.dk under lokalafdelinger eller følg os på facebook: ADHD foreningen-lokalafdeling
NFS.

VESTSJÆLLAND

ØSTSJÆLLAND
FORMAND: MABAST RAHMAN
TUJAVEJ 5 . 4600 KØGE . TLF. 51 84 29 86
E-MAIL: OESTSJAELLAND@ADHD.DK

Caféer
Køge

Tid og sted: Den 2. tirsdag og torsdag i hver måned, kl. 19.30 til
ca. 21.00, Multisalen i Lyngbo Ølbycenter 86, Køge.
Tirsdage: For forældre med børn og torsdage for voksne med
ADHD. Kontaktperson: Susanne, tlf. 30 24 71 47.

Roskilde

Tid og sted: Den sidste torsdag i hver måned, kl. 19.30, Kornerups
vænge 9. (Psykinfo´s lokaler), Roskilde.
Følg os på ADHD foreningen Østsjælland facebookside.
Venlig hilsen Bestyrelsen

NORDSJÆLLAND
FORMAND: DORTHE NIELSEN
FASANVÆNGET 452, 2980 KOKKEDAL, TLF. 52 99 29 02
E-MAIL: NORDSJAELLAND@ADHD.DK

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Nordsjællands nyhedsbrev på hjemmesiden adhd.dk,
der kunne komme et tilbud, du ikke vil gå glip af. På adhd.dk
under lokalafdelinger kan du se, hvilke tilbud, der er i dit område.

Familiecafé

Sidste lørdag i hver måned, kl. 13 – 16, Hillerød frivilligcenter,
Fredensvej 12, Hillerød
Caféen er for ADHD-berørte børnefamilier og søskende. Der er
mulighed for erfaringsudveksling, netværksdannelse og socialt
samvær. Der vil være aktiviteter (tilbud), og mulighed for at
benytte computeren.
Caféen er gratis, og det er op til den enkelte, hvor meget man
kan rumme. Man kan komme og gå, som man vil. Der vil være
kaffe/te og saftevand, småkager og frugt, og forskellige aktiviteter.

Café for voksne med ADHD

FORMAND: LISBETH GAARDE KOFOED
MØLLEBÆKVEJ 5, 4560 VIG
E-MAIL: VESTSJAELLAND@ADHD.DK

ADHD og Autisme

Tid og sted: Den 10. marts 2018 kl.
13–16, Sorø Kultur & Fritidscenter,
Sorøværkerne, Frederiksvej 27, 4180
Sorø. Oplæg i fællesskab: Lene Trier
og Christopher Trung Paulsen.

Første torsdag i hver måned kl. 19.00 – 21.30, Hillerød Frivilligcenter, Fredensvej 12, Hillerød.
Caféen for voksne med ADHD har til formål at skabe et frirum
til at snakke med ligestillede og yde og finde støtte til de udfordringer, der opleves i hverdagen. I caféen er der den første time
et oplæg og en ”styret” snak om dagens emne, senere er der
fri café med kaffe/te/småkager/frugt. Du møder bare op, der
er ingen tilmelding.
Venlig hilsen Bestyrelsen

STORKØBENHAVN OG BORNHOLM

ADHD Café Vestsjælland
Gratis café

Tid og sted: Åben hver tirsdag kl. 16 til 20 – dog ikke i skolernes
ferier, Hovedgaden 55, 4420 Regstrup.
Læs mere på hjemmesiden adhd.dk under lokalafdeling Vestsjælland og i nyhedsbrev, hvor man også kan tilmelde sig.
Venlig hilsen Bestyrelsen

FORMAND: ANDERS DINSEN
ESPEGÅRDSVEJ 20 A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 28 18 49 25
E-MAIL: STORKBH@ADHD.DK
På adhd.dk under lokalafdelinger kan du se, hvilke tilbud, der
er i dit område.
Venlig hilsen Bestyrelsen

Den nationale ADHD-handleplan
- Så kom version 2

Den nationale ADHD-handlingsplan blev udgivet før første gang i maj 2013 af Socialstyrelsen,
efter at vi for første gang i Danmark så en reel satsning på ADHD i satspuljen. Det var en lang sej
proces i forhold til det endelige produkt, den nationale ADHD-handleplan, men det var det hele
værd, og vi deltog med glæde i processen. Vi ved dog godt alle sammen, at det tager tid at blive
accepteret som den ”nye i klassen”.
Accepteret blev Den nationale ADHD-Handlingsplan dog øjeblikkeligt i ADHD-foreningen, da vi
så behovet for et samlet opslagsværk i forhold til indsatser, såvel evidensbaserede som lovene i
praksis, som kommuner kunne lade sig inspirere af alt efter gældende behov. Og nogen kommuner
tog den virkelig til sig. Dem sender jeg en stor applaus.
Handleplanen nævner flere indsatser
udviklet af ADHD-foreningen

Af frygt for at miste min ofte ydmyge tilgang til indsatser for
mennesker med ADHD, vil jeg da nævne, at den nationale ADHDhandleplan denne gang faktisk nævner flere indsatser udviklet
af ADHD-foreningen.
AF CAMILLA LYDIKSEN,
DIREKTØR I ADHD-FORENINGEN

Baseret på de mange henvendelser, vi stadig modtager om ADHD
og indsatser i kommunerne, ja egentligt også i regionerne, så
er der et kontinuerligt behov for at fortsætte arbejdet med at
kortlægge, hvilke indsatser der findes, og hvilke, der virker for
hvem, og på hvad.
Derfor var det med stor begejstring, at jeg modtog invitationen
fra Socialstyrelsen til møde om ”opdatering af handlingsplanen”
i november 2017. Og jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle
stå med en ny og fuldt opdateret national ADHD-handleplan
den 11. januar 2018. Tak for det.

Hvad peger Handleplanen på?

Handleplanen peger både på evidensbaserede indsatser og
på lovende praksis i forhold til, hvad kommunen kan og bør,
interessere sig for.
I ADHD-foreningen vil vi kæmpe for, at alle kommuner prioriterer at anvende planen og lader sige inspirere og imponere
over, hvad vi faktisk kan gøre for mennesker med ADHD for at øge
livskvalitetet, mestringsevne og tilrettelæggelse af hverdagen.

Mit første trykte eksemplar af den opdaterede ADHD Handleplan

Jeg modtog som sagt mit første trykte eksemplar den 11. januar,
og på forsiden af dette ADHD Magasin kan du se, hvad jeg blandt
andet brugte den 12. januar på. Nemlig at overrække et eksemplar
til vores Børne- og socialminister Mai Mercado. Den blev overrakt både med tak for at der er afsat tid, midler og fokus, men
også med en forventning om at udarbejdelsen af den nationale
ADHD-handleplan betyder, at vi satser stort på ADHD og dermed
satser på bedre forhold, forventer bedre forhold og følger op
på, at der så rent faktisk kommer bedre forhold.

Det er jeg ganske stolt af.
Tænk, at det er lykkedes alle os, der er en del af ADHD-foreningen,
at identificere behov for udvikling, definere den nødvendige
indsats og udvikle den. Og så at de selvfølgelig blev evalueret,
eller effektmålt som værende effektive. Det er ganske bemærkelsesværdigt. Kan da lige nævne at følgende indsatser fra
ADHD-foreningen er medtaget i rapporten:
• Kærlighed I Kaos® - forældretræning til familier med børn i
3 – 9 års alderen.
Læs mere her: adhd.dk/kaerlighed-i-kaos/
• Mening og Mestring - psykoedukation som metode for borgere
med kognitive funktionsnedsættelser med ønsket om herigennem at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet.
Læs mere her: adhd.dk/projekter/mening-og-mestring-medadhd/
• Netværket i Spil - Netværksrådslagning med fokus på at inddrage netværkets ressourcer og give den unge med ADHD aktiv
medbestemmelse.
Læs mere her: adhd.dk/projekter/netvaerk-spil/
• PUST – Personlig Udvikling og Social træning igennem
mestringsgruppeforløb for børn med ADHD.
Læs mere her: adhd.dk/projekter/projekt-pust/
Jeg håber du vil klikke ind på indsatserne, og finder du det
relevant så efterspørg det gerne i din kommune og henvis dem
til os, hvis der er behov for mere information eller vejledning.
Tag også gerne handlingsplanen under armen når du skal i
kommunen og hjælpe dem på vej, i så fald at de ikke kender til
alle mulighederne. Det er jo ret omfattende, så forståeligt hvis
ikke alt er kendt for alle.
Du kan finde den nationale ADHD-handleplan i en kort udgave,
som kan være meget nemmere at orientere sig i. God læselyst.
Ps: Her er den Nationale ADHD-handleplan og Pixi-udgaven:
socialstyrelsen.dk – tjek ind under ”udgivelser”.
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Vil du have ro,
retning og
relationer i
undervisningen?
- Tilgange, strategier
og handlemuligheder
i forhold til børn og
unge i skolen

Temadag med psykolog

Ph.d Rasmus Alen

kær
ADHD udfordrer hverda
gen i skoler og institu
tioner – det hører vi oft
På denne dag træder
e.
statistikkerne i baggrun
den og fokus bliver på
de handlemuligheder,
praksis og på
man som professione
l har i arbejdet med bø
ADHD – også i forhold
rn
og unge med
til det, som ikke kun ha
ndler om ADHD.
Der er heldigvis meget
man kan gøre og du kan
starte i morgen. For de
ude på skolerne det ha
t er hverdagen
ndler om; jeres tilgange,
strategier og handlem
skal i spil til glæde for
uli
gheder, som
både børnenes trivsel
og fremtidsmuligheder
egen arbejdsglæde.
– og for din
Kursus nr. 03-18
Tid og sted: 14. marts
2018 kl. 9-15.30, Bastion
en, Nørrevoldgade 63,
Pris: 1.690 kr. pr. pers.
5800 Nyborg.
(dækker kursusmaterial
er og fuld forplejning).
Målgruppe: Lærere, pæ
dagoger og andre som
arbejder med børn og
unge med ADHD.
Læs mere og tilmeld dig
på adhd.dk

Vidste du at...
ADHD-foreningen har stor og alsidig viden om livet med ADHD, og
vi deler den gerne med dig, dine kolleger og med de mennesker, du
arbejder med.
Hos os kan du bestille et kursus eller oplæg, der er tilpasset lige præcis de behov, som du har
i din hverdag- både i forhold til omfanget, formen og indholdet. Og vi holder det naturligvis
gerne på din arbejdsplads
Kontakt: Uddannelseskoordinator Betina Mozart, tlf. 53 72 99 00 / 70 21 50 55 eller bm@adhd.dk

Et udpluk af ADHD-foreningens kurser
til familier med ADHD
Nedenfor kan du se en oversigt over nogle af ADHD-foreningens kurser. Der vil komme flere til
løbende. Læs mere på adhd.dk/kurser
Du er altid velkommen til at kontakte ADHD-foreningen på tlf. 70 21 50 55.
Kursus

Målgruppe

Dato

Sted

Kursus

Pris

Konflikthåndtering
Forældre i familier med
- grundforløb
konfliktfyldt hverdag
		
		
		
		
		

24.-25. marts
Odense
01-18
+ 2.-3. juni			
Kurset består af 2
weekender med
mulighed for tilkøb
af overnatninger
på kursusstedet.

6.750,pr. pers.

ADD – indefra
og udefra

7. april
Haslev
04-18
Kurset er en enkelt dag			

1.690,pr. pers.

21. april +
Aarhus
02-18
26 maj			
Kurset består af
2 enkeltdage

3.290,pr. pers.

Alle (16 år +) med
interesse i egen eller
familiens ADD

ADHD og
impulsivitet

Alle (16 år +) med
ADD/ADHD samt
pårørende
		

Familieliv
Familier med
26.-27. maj
Middelfart
05-18
4.450,med ADHD
9-15-årige børn
eller		
eller
pr. pers.
		
22.-23. september
Haslev
08-18
inkl.
					
overnatning
Teenageliv
Forældre til teenagere
med ADHD
med ADHD
		
		
		
		
		
		

26.-27. maj
Ishøj
06-18
eller			
28.-29 oktober
Middelfart
10-18
Kurset består af
1 weekend med
mulighed for tilkøb
af overnatning
på kursusstedet

3.590,pr. pers.

Konflikthåndtering
– opfølgning

25. august
Fyn
07-18
Kurset er en			
enkeltdag

5.250,pr. pers.

ADHD & Autisme
Forældre til børn med.
Spektrum
både ADHD og ASF
Forstyrrelser		
		
		

1. september
Odense
09-18
og			
6. oktober
Kurset består af
to enkeltdage

3.290,pr. pers.

Basisviden
om ADHD

3.-4. november
Middelfart
11-18
Kurset består af			
1 weekend med
mulighed for tilkøb
af overnatning på
kursusstedet

3.590,pr. pers.

Familier, hvor
forældrene har
været på grundforløb

Forældre med behov
for grundlæggende
viden om ADHD/ADD
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Kan man forstå ADHD som
en tidsforstyrrelse?
Via mit mangeårige arbejde blandt børn og unge med ADHD har jeg erfaret mig, at begreberne tid
og tempo spiller en central rolle i mange af de historier, jeg hører.
Børnene beskrives og opleves hyperaktive, hurtigt talende og zappende fra det ene emne til det
andet. Samtidig keder de sig ofte; nogle af dem hænger ind over bordet ved samtaler hos mig og
spørger: ”Hvor længe skal vi sidde her og snakke”? De unge mennesker med ADHD fortæller, at
de ikke kan følge med i skolearbejdet: ”Hvis bare jeg havde lidt mere tid, kunne jeg sagtens lave
opgaverne”.

AF GITTE VANDBORG RASMUSSEN,
DISTRIKTSSYGEPLEJERSKE I ADHD-KLINIK FOR BØRN
OG UNGE, MASTER I SUNDHEDSANTROPOLOGI VED
ÅRHUS UNIVERSITET.
ANSAT I ADHD-KLINIKKEN FOR BØRN OG UNGE,
BUC, RISSKOV

ADHD-foreningen er glad for at bringe denne
artikel fra Gitte Vandborg Rasmussen. Gitte har
skrevet artiklen på baggrund af sit masterprojekt i sundhedsantropologi. Undersøgelsen er
foretaget i foråret 2017.

Mennesker med ADHD erfarer og oplever tid anderledes

Jeg er ikke i tvivl om, at størstedelen af de mennesker jeg møder
via mit job, og som har en ADHD-diagnose, erfarer og oplever
tid anderledes end mennesker, der ikke har ADHD. Men det kan
være svært at blive klog på, om de, i tanker og handlinger, har
mere eller mindre fart på i sammenligning med omgivelserne?
Og om det er hastigheden i sig selv, der er problemet, eller om
det er mere kompliceret at håndtere og begå sig i tiden end
man umiddelbart skulle tro?

Undersøgelse af sammenhæng mellem tid og ADHD

I foråret 2017 havde jeg mulighed for at undersøge sammenhængen mellem tid og ADHD i fem danske familier, der lever
med ADHD. Jeg har lavet interviews i alle fem familier, i nogle
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familier mere end et interview. Hos en familie fik jeg mulighed for
at komme på besøg ad flere omgange og deltog i hverdagslivet
i familien. Jeg vil i det følgende præsentere nogle af de fund/
pointer, jeg tog med mig fra interviewene.

lov at gå hjem fra skole tidligere end klassekammeraterne. Det
betyder, at han mister undervisningstimer, men til gengæld har
overskud til at gå til fodbold i sin fritid.

Interviews med familier

Med mine interviews og besøg var jeg i øvrigt interesseret i at
undersøge, hvad man gjorde i familierne for at afhjælpe problemerne med tid og tempo.
Hjemme hos Rasmus brugte han en ”Time-Timer” til at styre
tiden med, ligesom æggeure og apps på iPads og mobiltelefoner
i andre familier blev brugt til at holde styr på tiden, og de aktiviteter dagen bestod af. Også piktogrammer eller anden form for
plan/kalender blev præsenteret som en strategi, der kan bruges,
når man har brug for hjælp til at styre og planlægge tiden.
Medicinen blev nævnt som en væsentlig støtte til at regulere
tempoet i kroppen. Når tempoet bliver sat ned, er der flere
andre ting der bliver nemmere, fik jeg fortalt. Det bliver f.eks.
lettere at tænke en tanke til ende eller afslutte en aktivitet, før
man går i gang med den næste. Det har meget stor betydning
for, om man lærer noget i skolen, kan gøre sit arbejde grundigt
nok eller kan være nærværende når ens børn, ægtefælle eller
venner har brug for det.
Pia kunne eksempelvis fortælle, hvordan hun har fået en
meget bedre relation til familie og venner, efter hun er startet
op med medicin. Ved at hendes eget tempo blev sat ned, blev
hun bedre til at sidde stille i en samtale og vente med at stille
spørgsmål, til den anden var færdig med at tale. På den måde
blev hun i stand til at opbygge og blive i relationer, som hun
tidligere ikke kunne fastholde.

Lad mig først kort præsentere de fire familier, jeg vil referere til
i det følgende. Alle navne er opdigtede, og familierne er lovet
fuld anonymitet:
• Pia: 32 år, har ADHD. Alenemor til pige på 4 år
• Caroline: 26 år, har ADHD. Alenemor til pige på 4 år
• Rikke: 32 år, har ADHD, mor til søn på 6 år, der har ADHD. Bor
sammen med sin kæreste Henrik
• Anja og Peter: Forældre til Rasmus på 11 år, har ADHD, og lillesøster Maria på 7 år.
”Kan du fortælle om dine erfaringer med at leve med ADHD?” var
som regel et af mine første spørgsmål, når jeg lavede interviews.
De fleste af svarene knyttede sig til begreberne tid og tempo.
Én præsenterede sig selv som ”hurtigsnakker”, og to svarede
uafhængigt af hinanden: ”Jeg kan ikke holde min kæft ret længe
ad gangen”. Begrebet ”popcorntanker” blev brugt for at illustrere
problemer med at kunne fastholde en tanke lang tid nok, til at
man kan tænke den til ende. Udfordringerne med tempo og tid
kan udgøre en belastning, men kan også være en fordel, fortalte
Pia mig. Hun beskrev, hvordan hun, hvis der er helt ro omkring
hende, kan være fordybet i kreative aktiviteter mange timer i
træk. Pia tænker, at hun på den måde kan være mere effektiv og
angiveligt også mere fordybet, end en person uden ADHD ville
kunne være det. I andre situationer kan hun omvendt have rigtig
svært ved at blive i en aktivitet længe nok til at afslutte den.
Højt tempo kan bringe succes på fodboldbanen for 12-årige
Rasmus: ”Altså han kan løbe heeelt vildt stærkt”, fortæller Rasmus´ stolte mor Anja. Men højt tempo kan også være et meget
alvorligt handicap.
Pia fortæller, hvordan livet, før hun fik medicin, var som at
køre i et tog med en hastighed på 400 km/t – livet susede forbi
hende, uden hun tog del i det.
For mange gør springende tanker det svært at blive ved en
opgave eller at sidde stille, ligesom det høje tempo i kroppen
kan komme til udtryk som voldsom kropslig uro. Det forklarer
Caroline mig på denne måde: ”Jeg har jo aldrig rigtig kunnet
holde til at være i min egen krop. Den har været for flagrende.
Jeg føler jo, der kravler 1000 myrer rundt i kroppen på mig”.

Tempo- og tidsproblemerne har haft alvorlige konsekvenser

Disse tempo- og tidsproblemer har haft alvorlige konsekvenser
i de familier, jeg har besøgt.
For Pia og Rikke har det været svært at fastholde et arbejde,
hvilket har resulteret i dels længerevarende sygemeldinger og
dels flexjob. Derudover perioder med lavt selvværd og fornemmelsen af ikke at slå til.
Caroline havnede i et alvorligt stofmisbrug, inden hun som
voksen fik ADHD-diagnosen. Hun beskriver, at stofferne kunne
sænke kroppens høje tempo og dæmpe uroen. Hun er nu ude
af sit misbrug og håber, at den medikamentelle behandling vil
kunne afhjælpe hendes tempoproblemer.
For Rasmus på 12 år har konsekvensen af hans tids- og
tempoproblemer været, at han har svært ved at holde til en
hel skoledag. Han bliver rigtig træt efter frokost, og har derfor

Hvad gør familierne for at afhjælpe problemer med tid og tempo?

Andre forsøg på at håndtere tid og tempo var:

• Fysisk aktivitet (sport), som blev beskrevet som en slags
regulering af kroppens tempo
• Forældretræningsprogrammer
• Støtte-kontaktperson
• EEG-træning
• Kost uden sukker
• Mindfulness
Afbræk i tiden (pauser) i løbet af dagen og skoledagen blev
alle steder beskrevet som meget vigtige for at holde ADHDsymptomerne på et minimum.

Hvad gør det sociale system?

Jeg fik undervejs i undersøgelsen øje på, at det ikke bare var i
familierne, man gjorde forskellige ting for at sænke tempoet i
kroppen og holde styr på tiden. Også det sociale system kunne
tilbyde tid eller hjælp til tidshåndtering, til de familier jeg kom
hos.
Som nævnt havde Emil reduceret skoleskema og Pia fleksjob.
Man kan sige, at de fik tid foræret fra systemet, som en slags
behandling. På samme måde havde et af børnene aflastningstimer ved en barnepige, og en forælder var i en periode delvist
frikøbt fra sit job for at være hjemme ved sit barn med ADHD. Man
kan sige, at også det sociale system rundt om familien udskriver
”tid på recept” og hjælp til tidshåndtering til disse familier.

Hvad fandt jeg frem til med undersøgelsen?

Overordnet set fandt jeg ud af, at tid og tempo, i disse fem
familier, erfares på en særlig måde. Jeg fik flest beskrivelser af,
at tempoet i den enkelte krop var for hurtigt, og ikke så mange
beskrivelser af det modsatte. Der kan være fordele og ulemper
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ved at have fart på. Ulemperne kan være store, og have store
konsekvenser for den måde det enkelte menneskes hverdagsliv
former sig.
Jeg blev præsenteret for forskellige strategier til at håndtere
tiden i disse familier. Ved hjælp af genstande (iPads, kalendere,
mobiltelefoner), aktiviteter (sport, mindfulness, kostomlægning,
EEG-træning), medicin eller ved hjælp fra andre (forældre, støttekontaktperson, lærer) blev det muligt at begå sig i tiden, således
at tidsproblemerne fyldte mindre i hverdagen.

Hvad nu hvis ADHD er en tidsforstyrrelse –
hvad kan det bruges til?

Ved at omtale ADHD som tids- og tempoproblemer taler vi
et sprog, som de fleste forstår. Tid er ikke et fagligt begreb,
der knytter sig til en enkelt videnskab eller disciplin. Tid er et
fælles anliggende, og ved at tale om tidsproblemer fremfor
ADHD-symptomer bliver det lettere at sidestille de tiltag, man
kan tilbyde som hjælp.

Jeg vil gerne rette en stor tak til de familier, der har deltaget
i undersøgelsen. Jeg er blevet mødt med åbne arme alle
steder. I har været villige til at diskutere mine idéer med
mig, og jeres historier og input har i den grad været med
til at forme det endelige projekt.
Har du spørgsmål, kommentarer eller ønsker du at læse
det fulde masterprojekt kan jeg kontaktes på:
gittersm@gmail.com
Venlig hilsen Gitte Vandborg Rasmussen

Det bliver muligt at anskue medicin, piktogrammer, mindfulness, støtte-kontaktpersoner, forældre-træningskurser, løbeture,
kostomlægning - kort sagt alverdens strategier til tidshåndtering
- som ligeværdige tiltag.

Hvad peger min undersøgelse på?

At kunne håndtere tiden og tilpasse sit tempo til omgivelsernes
tempo havde afgørende betydning for om hverdagslivet lykkedes
i disse fem familier.
Min undersøgelse peger på vigtigheden af, at familier der lever
med ADHD får hjælp til tidshåndtering, det være sig i skolen,
på arbejdspladsen, i hjemmet eller i fritiden. Det kunne være
relevant at lave en større og længerevarende undersøgelse, for
at finde ud af om det også gælder i andre familier, og for at blive
endnu klogere på forholdet mellem tid og ADHD.

Ved at omtale ADHD som tids- og tempoproblemer taler
vi et sprog, som de fleste forstår.

Popcorntanker
inge succes på
Højt tempo kan br
fodboldbanen.
vde lidt mere
”Hvis bare jeg ha
ens lave opgatid, kunne jeg sagt
verne”.
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Om ADHD og stress hos børn
i skolen
AF LOUISE HÜBERTZ POULSEN ,
UDVIKLINGSKONSULENT

På ADHD-foreningens konference i september
2017 kunne man opleve Jerome Schultz, amerikansk neuropsykolog og lærer. Jerome Schultz
har specialiseret sig inden for sammenhængen
mellem ADHD og/eller indlæringsvanskeligheder og stress. I sit arbejde påpeger han, at
der er 30-50% overlap mellem ADHD og indlæringsvanskeligheder, og at der findes forskellige
former for indlæringsvanskeligheder.
Denne artikel fokuserer på det, der omhandler ADHD og stress,
og hvad Schultz mener, vi kan gøre ved det. Schultz mener, at vi
generelt mangler forståelse for, at børn med ADHD ofte befinder
sig i det han betegner som en kronisk stresstilstand. Det skyldes,
at børn alt for ofte oplever (i skolen og andre steder), at blive
sat i situationer, hvor de ikke kan leve op til de krav, der stilles.
Det afføder en konstant følelse af utilstrækkelighed, skam og
manglende følelse af kontrol.

Frys, bekæmp eller flygt..

Schultz mener, at vi skal have øjnene op for de mekanismer, der
er på spil hos børn, som udviser en uhensigtsmæssig adfærd
i skolen.
De børn, der enten ofte er initiativløse, ofte er i konflikt eller
som løber væk(i ordets bogstavelige forstand!), prøver at gøre
det, som mennesket intuitivt gør, når det er under alt for stort
pres. Det beskytter sig selv for den fare, der er på spil. Børns
uhensigtsmæssige adfærd er altså en strategi til at forsøge at
komme væk fra det, som de ikke føler, at de har kontrol over.
Barnet prøver at beskytte sig selv og genvinde kontrol.
Og børn og unge med ADHD er særligt udsatte overfor stress,
fordi de langt oftere oplever ikke at kunne leve op til de krav,
der stilles, og når frustrationerne over ikke at kunne præstere
klumper sig sammen, kan tilstanden blive kronisk og potentielt
skadelig for disse børns udvikling.

Stressbelastning over længere tid

Når mennesket befinder sig en stresstilstand udskilles stoffet
kortisol i hjernen, og det udskilles i store mængder ved vrede
og frygt. Forsimplet sagt, er for meget kortisol over længere tid

skadeligt. Kortisol nedbryder, ved langvarig påvirkning, vores
hjerneceller, og det påvirker bl.a. hukommelsen, indlæringen
og følelserne. Schultz´ budskab er derfor, at det er vigtigt at
arbejde med at nedsætte stresspåvirkninger, og jo tidligere vi
sætter ind, des bedre er børnenes mulighed for at regenerere.
Schultz påpeger, at børn som er stressede og i højt alarmberedskab ikke føler. De kan ikke se, hvad de gør ved
andre. Højt alarmberedskab sætter empatien ud af spil.

DE-STRESS modellen

Schultz pointerer, at vi har brug for mere effektive metoder til at
nedsætte og håndtere stress hos børn med ADHD for at kunne
hjælpe dem. Her påpeger han, at vejen frem er viden, læring
og forståelse.
I forlængelse af det, har han udviklet DE-STRESS modellen,
som er hans svar på, hvordan man kan arbejde med at bryde
den onde cirkel af frygt, angst, stress og lysten til at flygte. Det
handler om at skabe passende miljøer, hvor elever med ADHD
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og/eller indlæringsvanskeligheder kan nå deres fulde potentiale.
Herunder en kort præsentation af DE-STRESS modellen (frit
oversat af artiklens forfatter):
Define (definér): Analysér elevens læringsprofil. Definér ADHDen/
indlæringsvanskelighederne og den indflydelse det har på akademiske, adfærdsmæssige, sociale og emotionelle præstationer.
Educate (oplys): Vis eleven svaret på, hvilken betydning eller
indflydelse ADHDen og/eller indlæringsvanskelighederne kan
have på skolearbejdet og i livet generelt. Undervis voksne, der
arbejder eller bor sammen med barnet omkring barnets individuelle læringsstile og behov.
Speculate (forudse): Hjælp elever ved at se fremad og prøve at
forudse eventuelle forhindringer, som eleven kan støde på, når
det skal møde nye udfordringer. Opfordr barnet til at identificere
de fordele eller styrker de har med sig i alle opgaver samt med
at identificere den hjælp, de kan få brug for fra andre for at
kunne lykkes med det, de skal.
Teach (undervis): Undervis elever i de strategier, teknikker og
fremgangsmåder som vil optimere deres succes og minimere
frustration og fiasko. Undervis dem i, hvordan de kan genkende
og takle stress, og arbejd på evnen til selv-evaluering og til,
hvordan man kan lære af og rette op på fejl.
Reduce Threat (reducér risikofaktorer): Etablér læringsmiljøer
og sociale miljøer som reducerer, fjerner eller neutraliserer
risikofaktorer. Undervis børn i at identificere og uskadeliggøre
”stress triggere”.
Exercise (Motionér): Opbyg muligheder for regelmæssig fysisk
aktivitet – det forstærker hjerne-kapaciteten og reducerer stress.
På linje med den rette ernæring.

Success: Sørg for rigelige muligheder for at lykkes, for at mestre
og dermed opnå succesoplevelser. Undervis elever i at udskifte
italesættelsen af frygt og tvivl på sig selv med tillid til egne
evner, og sørg for at det sprogbrug tages med videre i (resten
af) skolen og i hjemmet.
Strategize (læg en strategi): Brug
hvad du og barnet har lært
om at minimere
og håndtere
stress, og om
sammenhængen mellem stress og
ADHD, til at lave en plan for
fremtiden hvor kontinuerlig
succes er sandsynlig.

Ønsker du at læse mere om DE-STRESS modellen, kan du
finde den i bogen:
”Nowhere to hide – why kids with ADHD & LD hate school
and what we can do about it”
af Jerome J. Schultz, Ph.D., 2011.
ISBN-13: 9780470902981
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Når dit barn ikke vil i skole
Skolevægring

Der kom en rapport før jul fra Institut for Menneskerettigheder. Den handler om skolevægring. Det
er blevet et kæmpe problem de senere år. Der er flere og flere børn, der ikke magter deres skole.
Det er især børn med ADHD og autisme, det går ud over.
Jeg læste hvert ord i den da den kom.
Tre gange har jeg stået med børn med massiv skolevægring. Dengang havde vi det virkelig dårligt
med det. Det er ikke okay, ikke at sende sit barn i skole. Sådan er det i Danmark. Sådan skal det
være.
Men vi kunne jo ikke. Var vi så ikke okay?

AF ANDERS DINSEN
FAR, FORMAND FOR ADHD-FORENINGEN
STORKØBENHAVN OG BORNHOLM
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For nylig, da jeg snakkede om det med en god ven i ADHDforeningen, opdagede jeg, at ordene havde byttet sig om i mit
hoved. Måske havde de tænkt lidt ”bag min ryg”.
Det er ikke ”bare okay”, at passe på sine børn. For at passe på
sit barn og holde ham hjemme, når skolen ikke kan, er faktisk
det helt rigtige at gøre.
Sådan er det med nogle ting. Det, der er rigtigt, kan sommetider vise sig at være forkert. Og omvendt.
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Inklusion går ikke så godt

Problemet omkring skolevægring er selvfølgelig, at inklusion
ikke går så godt som nogle går tror.
Grunden til det er dog temmelig forvirrende. Alle husker
loven, der blev indført i 2012. Der var stor mediedækning. Mange
kritiserer den stadig. Også det, der fulgte i kølvandet på den i
kommunerne. Men problemerne med inklusion startede længe
før. Jeg husker meget tydeligt også tiden før loven blev indført.
I 2007 sad jeg i skolebestyrelsen i mine børns skole i Gladsaxe,
og kommunen indførte inklusion nærmest fra den ene dag til
den anden. Det var en ordre ovenfra: Slut med at så mange kom
i specialskoler – folkeskolerne skulle være rummelige.
I skolebestyrelserne var vi meget bekymrede. Vi samlede faktisk folk i en stor demonstration for de udsatte børn. Vi følte ikke
rigtigt, at man lyttede til os, men i bakspejlet kan jeg se, at vi fik
folk til at forstå, at inklusion var vigtigt, selvom det ikke var let.

De politiske lag

Vi lykkedes også med at bevare kontakter til politikerne. For nok
var vi i perioder frustrerede og ligefrem vrede, men de stoppede
heldigvis ikke dialogen på grund af det.
Trine Græse, der dengang var formand for skoleudvalget, er nu
borgmester og var en af dem, der svarede på ADHD-foreningens
spørgsmål op til valget. Det betaler sig altid at holde fast i en
dialog, også med dem man ikke er enig med.
Men tilbage til historien. For presset på vores børn fortsatte
jo, også uden for Gladsaxe.
I 2009 kom der en stor rapport, der blev læst af mange, som at
specialskoler var dårlige for børn. Den hed Capacent-rapporten,
navngivet efter det firma, der lavede den for undervisningsministeriet. Det er faktisk stadig en interessant rapport. Men
budskabet var overraskende skarpt: Specialskoler hjælper ikke
børn med at få en uddannelse og et godt liv. Det var faktisk
konklusionen.
I ministerierne satte den turbo på kravet om inklusion, særligt
i Finansministeriet. Tina Nedergaard, der var undervisningsminister, midt mens det hele var i bevægelse, fortalte mig om
forløbene da vi mødtes for et par år siden til et valgmøde.

Skolereformen kom

I 2012 var der skiftet ud et par gange på ministerposten, og
ministeren hed nu Christine Antorini.
Hun fik æren af at lancere inklusionsloven, og knapt var den
vedtaget før vi i 2013 fik folkeskolereformen, og den har ikke
gjort det nemmere. Og mange kommuner var stadig håbløst
bagud med at tænke inklusion. Der blev i taget nogle hovedløse beslutninger nogle steder. Beslutninger som en del børn
stadig må trækkes med, ikke blot børn med ADHD og autisme.
Det går generelt ikke ret godt med trivslen i folkeskolen, viser
undersøgelser.

Hvad er skolevægring?

I rapporten ’Ret til uddannelse - Når børn med psykiske
handicap ikke går i skole’ bruges begrebet skolevægring til
at beskrive problematikken omkring børn med autisme og/
eller ADHD, der ikke går i skole i længere perioder, fordi de
ikke er i stand til det i det eksisterende undervisningsmiljø.
Skolevægring handler altså ikke om at ’pjække’ – børnene
vil ofte gerne i skole, men de magter det ikke.
Læs mere på menneskeret.dk

Husk kærligheden, også når dagen er svær

Der er masser af forskning, der viser, hvad der skal til, for at
børn med ADHD klarer sig i skolen. Det handler blandt andet
om struktur, overskuelighed, og at lærerne husker, at børn gør
det godt, når de kan. Og modsat: At det er, når de ikke kan, at
det går galt. Det kræver noget, det er ikke nemt. Det vi, der er
forældre til børn med ADHD. Men så er det heller ikke værre.
ADHD-foreningen taler om Kærlighed i Kaos.
Kaos er noget vi oplever. Kærlighed er noget vi giver. Vi skal
huske kærligheden, også når dagen er svær. Det skal selvfølgelig
også gælde i skolen.

Husk det positive

Institut for Menneskerettigheder har som nævnt udgivet en stor
rapport om børn, der ikke kan magte skolen, fordi den ikke rummer dem. Der er børn i Danmark, der lider rigtig meget, og som
ikke kommer i skole. Jeg kender det alt for godt. Det kan gå, at
presse sit barn i skole. Vi er ikke ”curling-forældre”, og det hører
med til de mere sure pligter. Men når problemet bliver til angst
for skolen, så er man kommet alt for langt ud. Det har jeg oplevet
flere gange. Det er ikke sjovt, men vi skal huske det positive:
At der er forældre, der bryder reglerne, fordi de elsker deres
børn. Det er da ægte kærlighed i kaos. Det negative er, at de
oplever, at de mangler rettigheder og muligheder. Menneskerettighedsinstituttet har foreslået nogle ting, der skal ændre det,
og dem skal vi alle arbejde for bliver til virkelighed. For de er
slet ikke så dårlige endda.

Jeg vil opfordre dig til noget

Jeg synes, du skal gå ind på menneskeret.dk og finde deres
pressemeddelelse om rapporten og sende den til dit lokale
folketingsmedlem og dine byrådspolitikere. Fortæl, hvorfor du
synes det er et problem. Kunne det have været dit barn der var
blevet ramt? Dine børnebørn? Dine venners børn?
Det vigtige er, at vi gør politikerne opmærksomme på problemerne, så de kigger på det gode arbejde, der bliver gjort for at
sikre vores børns gode skolegang i en inkluderende skole – eller
specialskole, om nødvendigt.
For det er ikke bare okay, at holde sine børn hjemme, hvis skolen
ikke kan rumme dem. Det er kærlighed.
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Vi skal
i skolen
elig også gælde
Det skal selvfølg
Med henblik på at fremme det enkelte barns ret til uddannelse anbefaler Institut for menneskerettigheder følgende:
• Tidlig identifikation skal sikres.
• Retten til sygeundervisning skal præciseres.
• Skolelederens rolle som myndighed skal gøres klar, og
klageadgang skal sikres.
• Ventetiden skal nedbringes.
• Sektoransvarlighedsprincippet må ikke hindre støtte til
familierne.
Læs mere på menneskeret.dk
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Nyheder i ADHD-foreningens webshop
MIG og MIN ADHD—Arbejdsbog og vejledning
af Lisbeth Elmgaard Jensen og Martin Bredstrup
Når barnet lærer sig selv bedre at kende, bliver det lettere for barnet at handle på sine udfordringer
– det er grundpillen i denne bog, der er en vejledning til den fagperson, der arbejder med børn med
ADHD, samt en arbejdsbog til barnet.
Blandt de emner, der arbejdes med er:
● Fokus på barnets kompetencer og ressourcer
● Hvad er udfordringerne med ADHD’en?
● Hvordan skal omgivelserne informeres om barnets ADHD?
● Fokus på impulsivitet, koncentration og vredeshåndtering
Barnets arbejdsbog indeholder bl.a.:
● Husketavle – hvad er jeg god til?
● På hvilken måde driller min ADHD mig?
● Skal min klasse vide, at jeg har ADHD?
● Min impulsivitet, Min koncentration
● Hvordan tæmmer jeg min vrede?

Samlet
pris begge
bøger
Kr. 400,-

Materialet henvender sig til børn fra otte år og op. Vejledningen er til alle de fagprofessionelle, der
arbejder med børn med ADHD – f.eks. lærere, psykologer, pædagoger m.fl.

Opdragelse uden skældud
af Ross W. Greene
En bog til alle børnefamilier, der ønsker færre konflikter i hverdagen. Bogen byder på en metode
til at forstå og kommunikere med børn ved at samarbejde frem for at skælde ud.
Vi ved det godt: Skældud virker ikke. Det skader forholdet mellem barn og forælder, og barnet
lærer ikke det, det får brug for som voksen, når du som forælder tromler dine egen vilje igennem.
Men, hvad gør man så, når man ikke vil falde i skældud-fælden?
Det har Ross W. Greene fundet en metode til, som alle forældre
kan lære, og i sin nyeste bog ’Opdragelse uden
skældud’ beskriver han metoden.

Kr. 275,-

ADHD—Armbånd 2017—Miss MultiMedia
Cecilie Dissing deltog i 2017 i Miss Danmark konkurrencen. Hun vandt ikke titlen som Miss
Danmark, men Cecilie blev kåret som årets Miss MultiMedia 2017.
I forbindelse med deltagelsen i Miss Danmark har
Cecilie udviklet et Charity Projekt til fordel for piger med
ADHD i samarbejde med smykkefirmaet by bram. Cecilie
og by bram har sammen designet et armbånd, hvor
overskuddet går til ADHD-foreningen.

Kr. 195,-

Armbåndet måler 18 cm.

Alle nyhederne sælges på ADHD-foreningens webshop, kig ind forbi og se alle vore gode tilbud på adhd.dk/shoppen
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Få styr på din ADHD med
coaching og hjælpemidler
På Kommunikationscentret kan du som voksen
med ADHD få hjælp til at strukturere din hverdag.
Bor du Region Hovedstaden, så ring 45 11 46 00.

Ringstedvej 227 - 4300 Holbæk
henrik@u9k-tv.dk - 5120 2190

TØMRERFIRMAET

www.komcentret.dk

Tømrerfirmaet Mester Jacob ApS
Revl Mosevej 3· 8620 Kjellerup
Tlf: 22 31 32 08· www.mester-jacob.dk

w w w. f o n d e n k r o g e n s b o o g f r i t i d s gå r d . d k
ET OPHOLDSSTED MED EN MENINGSFULD HVERDAG
Krogens Bo- og Fritidsgård er et privat botilbud jf. SEL § 107.
Som opholdssted er vi godkendt til at hjælpe og støtte lettere fysiske og psykiske
udviklingshæmmede samt sent udviklede mennesker.

Teknikvej 15 . 5260 Odense S

Tlf. 66 15 47 33 . E-mail: tes@tes.dk . www.tes.dk

Professionel servicering af bolig og erhvervsejendomme - Døgnvagt!

Leder: Annette Jensen
Lorupvej 40 · 4200 Slagelse · Tlf. 40 47 80 58 · E-mail: krogens@pc.dk

Erhvervslejemål

der matcher dit behov!

Alslevvej 25 . 4850 Stubbekøbing . Tlf. 54
www.mariegrubbeskolen.dk

4333 8100
nordeaejendomme.dk
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73 29 20

Anette’s
Rengøring ApS
Med kost og klud – dit problem jeg fejer ud
Hostrup Kirkeby 16, 6100 Haderslev

Tlf. 20 14 48 26 · www.anetteshjemmeside.com

SKOLETRÆT? MANGLENDE MOTIVATION? BRUG FOR HJÆLP?

Her er plads til alle
Vi kan hjælpe med at finde glæden ved skole, social
samvær, kammeratskab og smil i dagligdagen. Heldagsskolen Lindersvold tilbyder specielt tilrettelagte
programmer, til elevernes unikke behov og ønsker.
Ring eller skriv og lad os få en snak.

Heldagsskolen Lindersvold
Lindersvoldvej 5 . 4640 Faxe . Tlf. 30 54 20 04
marianne@lindersvold.dk

Michael Hansen

Ring og hør
nærmere på

28 25 45 59

byg-mh.dk
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OLE CHRISTENSEN

Service på
MELAG autoclave
Professionel og uafhængig
service på alle MELAG
autoclaves

X-TRON A/S

Kirurgiske Instrumenter

www.x-tron.dk
Håndværkerparken 13 | 4660 Store Heddinge | Tlf. 3617 6517

Odense - Albanigade 27 - 6612 7035
Svendborg - Vestergade 5 - 6220 5035
www.schiang-living.dk

Oles nye Ferrari-trailer kører med
racerbiler og post
Med en ny DAX XF med Super Space Cab sørger
Ole Christensen for, at Ferrari Danmark kommer rundt
til løb med racerbiler i traileren, der også rummer
sovekabine, bad og værksted.

Tlf. 22 72 81 49

www.olestrucking.dk
Tjørnevænget 1 · 4690 Haslev · ole@olestrucking.dk
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ADHD-FORENINGENS LOKALAFDELINGER
Nordjylland
Formand Anny Bech Andersen
Terndrupskovbrynet 9
9575 Terndrup
Tlf. 22 18 00 55
nord@adhd.dk

Sønderborg
Formand Niels J. Smedegaard
Midtkobbel 22
6440 Augustenborg
Tlf. 30 82 64 00
soenderborg@adhd.dk

Midt-Vestjylland
Formand
Lenette Lundsgaard Hansen
Fredenslundvej 3
7480 Vildbjerg
Tlf. 51 21 02 36
vest@adhd.dk

Lolland, Guldborgsund
og Vordingborg
Formand
Chanie Susanna Dybdahl
Kærstrupvej 1
4960 Holeby
Tlf. 60 17 94 54
lgv@adhd.dk

Midt-Østjylland
Formand Søren Zastrow
Kirstinelystvej 15
8300 Odder
aarhus@adhd.dk
Fyn
Formand Lise Lotte Nielsen
Lilleskovvej 50
Tommerup St.
5690 Tommerup
fyn@adhd.dk
Sydjylland
Formand Jens Peter Ravn
Ris Bøge 18, 6640 Lunderskov
Tlf. 26 20 30 81
sydjylland@adhd.dk

Næstved, Fakse og Stevns
Formand
Birgitte Kofoed Nielsen
Runestenen 111
4700 Næstved
Tlf. 28 29 34 51
nfs@adhd.dk

Vestsjælland
Formand Lisbeth Gaarde Kofoed
Møllebækvej 5
4560 Vig
vestsjaelland@adhd.dk
Østsjælland
Formand Mabast Rahman
Tujavej 5
4600 Køge
Tlf. 51 84 29 86
oestsjaelland@adhd.dk
Nordsjælland
Formand Dorthe Nielsen
Fasanvænget 452
2980 Kokkedal
Tlf. 52 99 29 02
nordsjaelland@adhd.dk
Storkøbenhavn og Bornholm
Formand Anders Dinsen
Espegårdsvej 20 A
2880 Bagsværd
Tlf. 28 18 49 25
E-mail: storkbh@adhd.dk

