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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.

Anders Stjernholm Lykke May Andersen Renée Toft Simonsen Sebastian Klein Sune DemantDanni Elmo

ADHD-foreningens ambassadører

Ny national handleplan for ADHD
Den har jeg brugt megen tid på at læse og kommentere i de 
seneste måneder. Planen er detaljeret og indeholder meget 
om mange gode sociale indsatser. Den fokuserer på særligt 3 
pejlemærker. 

Du finder handleplanen i sin fulde længde men også i en 
lettilgængelig pixi-udgave på Socialstyrelsens hjemmeside.

Ovennævnte er for mig eksempler på, hvor vigtigt det er, at 
vi får koordinerede og ensartede indsatser på ADHD-området. 
Du har sikkert også en række eksempler fra din hverdag. Et af 
mine helt store ønsker og mål for ADHD-foreningens arbejde 
i de kommende år er, at vi kan skabe og udvikle et landsdæk-
kende videnscenter for ADHD og lignende vanskeligheder. Et 
center, som udover at hjælpe medlemmerne med viden og 
værktøjer også kan blive stedet hvor regioner, kommuner og 
fagprofessionelle også kan få sparring og vejledning. Tænk, hvis 
netop dette videnscenter kan hjælpe regioner og kommuner til 
at bruge ”best practice” og lære af hinanden. Vi kan spare en 
masse omveje og fejlslagne forsøg på at hjælpe. 

Der er meget at tage fat på, så vi fortsætter arbejdet med at 
gøre ADHD til håb og handlekraft. Denne gang kan du i ADHD 
Magasinet blandt andet se tilbud om ADHD-konference, camp 
for unge, sommerlejr, sejltur og meget andet. 

Med din deltagelse på det kommende landsmøde, kan du få 
indflydelse på foreningens arbejde i de kommende to år – jeg 
håber du griber chancen, så på gensyn den 6. maj i Middelfart!

Dorte Vistesen

I skrivende stund er jeg netop kommet hjem fra dette års sid-
ste lokale generalforsamling. Det har været positive og gode 
oplevelser. Hvis det ikke lige var fordi en skiferie stod i vejen, 
havde jeg gerne besøgt endnu flere. Heldigvis har gode folk fra 
sekretariatet budt ind. Jeg vil her benytte lejligheden til at byde 
alle nye frivillige i lokalforeningerne hjerteligt velkommen til 
ADHD-foreningen, og jeg håber, at jeg får mulighed for at hilse 
på jer til frivilligdag og landsmøde i maj.

En meget stor del af det arbejde, der hver dag udføres i 
ADHD-foreningen, er frivilligt arbejde. Det er dejligt at opleve 
det engagement, som blomstrer lokalt. Skulle du sidde og få 
lyst til også at bidrage med en indsats, så er jeg overbevist om, 
at der også er plads til dig i din lokalafdeling. Bestyrelsen er 
naturligvis valgt på generalforsamlingen. Men til enkeltstående 
aktiviteter eller udvalgte opgaver kan der altid bruges hænder. 
Jo flere vi er, jo flere aktiviteter kan vi få gennemført til glæde 
og gavn for medlemmer og andre interesserede. 

Københavnere får bedre information
om ADHD end sønderjyderne
Er en af de overskrifter, som har været fremme i de seneste 
måneder. Bag overskrifterne ligger en dokumentanalyse, hvor 
man har set nærmere på alle de ADHD-dokumenter, regionerne 
har gjort tilgængelige for offentligheden. I den medlemsunder-
søgelse, som ADHD-foreningen gennemførte ultimo 2017, ser 
vi også at indhentning af og søgning efter viden om ADHD og 
lignende vanskeligheder, er vigtigt for vores medlemmer. 

DORTE MØLLER VISTESEN
FORMAND
FOR ADHD-FORENINGEN
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Her bestemmes retningen for ADHD-for-
eningens arbejde de næste år. 

Tilmelding:
Uden stemmeret senest den 22. april her:
adhd.dk/kursus/landsmoede-2018
Tid og sted: Søndag den 6. maj 2018 kl. 10-16, Brogaarden, 
Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart.
Læs mere på adhd.dk

Hvad er ADHD rent biologisk?
Hvordan fungerer hjernen anderledes ved mennesker med 
ADHD, og kan vi ud fra den neurologiske synsvinkel sætte fin-
geren på de særlige behov mennesker med ADHD kan have?

V. professor Albert Gjedde der er leder af Institut for Neuro-
videnskab 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 samta-
leteknik.

En god grund til at deltage i Landsmøde 2018

Frivilligdag i
ADHD-foreningen

Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Drøftelse og vedtagelse af foreningens målsæt-

ningsprogram.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af formand for ADHD-foreningen.
6. Valg af fire repræsentanter til hovedbestyrelsen.
7. Eventuelt.

Landsmøde 2018

Praktiske oplysninger
Tid og sted: Lørdag den 5. maj fra kl. 10–18, Brogaarden · 
Abelonelundvej 40 · DK-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.
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Et kig i mestringsbanken 

Måske er du lidt af en tidsoptimist? Du tænker ofte om opgaver 
(hjemme og på arbejdet), at de hurtigt kan ordnes, og du vurderer 
dem til at tage kortere tid, end de reelt tager. Dine morgener er 
måske stressede, fordi du gang på gang må sande, at det tager 
længere tid for dig at blive klar til at komme ud af døren, end du 
tænkte, da du satte vækkeuret aftenen før. Måske undervurderer 
du også jævnligt rejsetiden og tænker, at du kan komme hurtigere 
frem end andre (og din GPS) vurderer. Resultatet bliver, at du 
kommer for sent til arbejde, aftaler, familiefester mm. 

Men hvad kan hjælpe dig til at blive bedre til tid? At blive god 
til tid og få mere styr på éns tid er ikke let for dig, som har ADHD 
og ADD. Det kræver en bevidst indsats fra dig - og at du beslut-
ter for at have tid og dit eget forhold til tid i fokus i en periode.

Tidsrealisme
Du kan godt blive mere realistisk omkring tiden, hvis du har 
fokus på det. Begynd at tage tid på nogle dine daglige opgaver 
og rejser og find ud af, hvor lang tid ting egentligt tager. 

• Hvor lang tid tager det at tage et bad? 
• At lægge make up? 
• At barbere sig? 
• Smøre en madpakke? 
• Spise aftensmad? 
• Støvsuge hele huset? 
• Putte børnene? 
• Køre på arbejde eller hjem til bedsteforældrene? 

Sæt luppen på opgaverne og få alle delelementerne med, for 
fejlvurdering af opgavens omfang handler også ofte om, at man 
har overset delelementer i en opgave.

”Det kom i lang tid bag på mig, at tøjvask kunne være et heldags-
projekt. I udgangspunktet tænkte jeg, at det tager 5 minutter, 
max, at putte tøj i maskinen og tænde. Og så ved jeg godt, at 
jeg måske skal vaske mere end 1 vask. Men da jeg gav mig til 
at tænke bevidst over, hvad jeg egentligt gjorde, når jeg vasker 
tøj, så kunne jeg godt se, at regnestykket så helt anderledes ud:

• Samle vasketøj sammen fra børneværelser, soveværelse, bade-
værelse og køkken (20 min). 

• Sortere alt vasketøjet (10 min). 
• Sætte første vask over + tage tøj ud og hænge op (20 min). 
• Sætte anden vask over + tage ud og putte i tørretumbleren 

(10 min). 

Er du også udfordret på tid?
Mennesker med ADHD har ofte udfordringer knyttet til tid. Udfordringerne kan være flere og have 
forskellige årsager. Måske oplever du, at du altid har for lidt tid, at ting tager længere tid end plan-
lagt, og du har planlagt for meget i løbet af en dag? Måske oplever du sommetider, at tiden bliver 
væk, uden at du rigtigt kan sige, hvad du brugte tiden til? Måske flyver tiden bare for dig, og det, 
du oplever som 5 minutter, er i virkeligheden 5 timer. Og når tiden ikke flyver, så snegler den sig 
afsted, og når du synes, at du har siddet med en opgave i en evighed, er der i virkeligheden kun 
gået 10 minutter. Den uvished gør det svært for dig at sidde stille og svært at fastholde fokus og 
koncentration i længere tid.

AF TINE HEDEGAARD 
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN



9

• Sætte tredje vask over + tage ud og putte i tørretumbleren (10 
min). 

• Lægge alt det tørre tøj sammen (45 min). 
• Lægge tøjet på plads i skabene (20 min).

I alt bruger jeg 135 minutter (2 timer og 15 minutter) på at vaske 
tre vaske, hvilket er noget mere end 3 gange 5 minutter.”

Ugeplanen
At lave en ugeplan kan også hjælpe dig til at få et bedre overblik 
over din tid. Lav en plan over din uge som et gammeldags skole-
skema med ugedage og tidspunkter. Sæt dit arbejde, aftaler og 
opgaver ind i ugen og få på den måde et visuelt overblik over, 
hvor meget eller hvor lidt tid du har. Er din uge fyldt til briste-
punktet og måske endda overfyldt? Eller er der tid til overs til at 
gøre nogle af de ting, som du går og drømmer om at finde tid til? 
Ugeplanen kan bruges som en øvelse til at skabe overblik, men 
mange bruger den også fast som et struktureringsværktøj. Når du 
bruger ugeplanen fast, laver du en ny eller redigerer ugeplanen 
hver uge, så den altid indeholde dine aktuelle opgaver og aftaler.

Mellemtiden
Mellemtidsstrategien går ud på at udregne tidspunktet for, hvor-
når du skal tage sko og jakke på og gå hjemmefra. Mellemtid er 
god at bruge, når du har en fast aftale (fx være på arbejde eller 
uddannelse), som du ofte kommer for sent til, fordi du kommer 
for sent ud ad døren. Du udregner din mellemtid ved at regne 
baglæns fra det tidspunkt, hvor du skal være fremme på din 
arbejdsplads eller på dit uddannelsessted. Lad os sige, at du 

møder kl. 8.00. Du vil gerne være der 5 minutter før (7.55). Det 
tager 15 minutter at cykle derhen (7.40). Det tager 5 minutter at 
gå ned ad trappen og låse cyklen op (7.35) og det tager 5 minut-
ter at tage sko og jakke på (7.30). Det vil sige, at din mellemtid 
hedder 7.30. Kl. 7.30 skal du gå hjemmefra, og inden 7.30 skal 
alt andet være ordnet. Det vil sige, at du skal være oppe, være 
i tøj, have smurt madpakken og pakket tasken. 

Du kan i øvrigt bruge samme regne-baglæns-teknik til at 
finde ud af, hvornår du skal stå op, for at kunne være klar kl. 
7.30. Her hjælper det dig, hvis du allerede har haft luppen på 
din morgen og fået noteret alle de ting, som du skal nå i løbet 
af en morgen og har taget tid på dem. På den måde har du alt, 
hvad du skal bruge til at udregne dit tidsforbrug om morgenen. 

”Jeg møder ikke på samme tidspunkt hver dag, men jeg ved, 
at det tager mig 45 minutter at gå i bad, tage tøj på, sætte 
hår og lægge makeup. Dertil kommer 15 minutter til at spise 
morgenmad, og 30 minutter til at komme hen på skolen, så jeg 
har brug for at stå op 1,5 time før jeg skal møde. Hvis jeg er for 
træt til at lave madpakke og pakke tasken aftenen før, så skal 
jeg have ekstra tid næste morgen, og så sætter jeg vækkeuret 
til at ringe 2 timer før.”

Time Timer og påmindelser
Brug de hjælpemidler der fin-
des til at minde dig om tiden. 
Time Timeren er et stopur, 
som visuelt viser, at tiden går 
(bliver mindre). På den måde 
kan du se, hvor lang tid der 
er tilbage af fx mødet eller 
undervisningslektionen – og 
det bliver nemmere at sidde 
stille og bevare koncentratio-
nen, selvom éns tidsfornem-

melse er dårlig. Time Timeren findes også som en app og i 
en bordmodel, som kan være god ved selvstændigt arbejde, 
lektielæsning eller andet, hvor man skal sidde stille og bevare 
koncentrationen ved en opgave. Du beslutter dig på forhånd for, 
hvor længe du vil sidde ved opgaven, før du må holde pause 
og give dig selv en belønning. Beslut også hvor lang pausen må 
være. Vær realistisk og sæt ikke uret på et meget højt minuttal, 
men hellere lidt lavt, så du kan være sikker på en succesople-
velse. Start fx med 20 minutters arbejde, 5 minutters pause, 20 
minutters arbejde og så videre. Mange vil opleve, at de bedre 
kan koncentrere sig og blive siddende, når de kan se tiden gå 
(blive mindre) på Time Timeren.

Du kan også bruge telefonens eller din elektroniske kalenders 
alarm/påmindelsesfunktion til at fortælle dig, at du har en 
opgave eller en aftale.

Mestringsbanken
Læs mere på adhd.dk/mestringsbanken. Her kan du finde 
mange strategier og redskaber.
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Camp for unge voksne 
For unge mellem 18-25 år
Nyt tidspunkt og ny lokation

Bare rolig! 
ADHD-foreningens årlige camp for unge voksne afhol-
des selvfølgelig også i år.
Nærmere bestemt den 29. juni - 2. juli 2018 på et af 
Danmarks mest naturskønne steder.
Tilmelding kommer senere på foråret, så hold øje 
med adhd.dk og ADHD Magasinet.

Tid og sted: 29. juni - 2. juli 2018,
Houens Odde, 6000 Kolding

Har du ADHD/ADD, er du mellem 18 og 25 år og har lyst til at 
vide mere, så kan du tjekke ADHD-foreningens hjemmeside 
og læse om tidligere camps på adhd.dk under menupunktet 
”Vores arbejde.”  Du er også velkommen til at kontakte os 
på tlf. 70 21 50 55

Sejltur for teenagere
For 14-18-årige landkrabber og søulke

Nu har du igen mulighed for at komme med på ADHD-
foreningens sejltur i Århus-Bugten med skibet Klitta. 
Er du mellem 14-18 år og har lyst til 2½ dag til søs, 
så er det nu, du kan sikre dig en af de få pladser 
ADHD-foreningen udbyder på sejltur 2018.
Skibet er booket fra den 30. juni til den 4. juli, der 
vil blive udbudt 2 ture i denne periode.

Tid og sted: 30. juni - 4. juli 2018

Praktisk
• Vi starter og slutter på træskibshavnen i Århus.
• Prisen er 300 kr. for børn af medlemmer og 600 kr. for 

andre. Prisen dækker deltagelse med fuld forplejning 
under sejladsen, havnepenge og skibsleje. Rejsen til og 
fra Århus står du selv for.

• Læs mere om Spejderskibet Klitta på www.klitta.dk 
• Læs mere og udfyld ansøgning på hjemmesiden
 adhd.dk/kurser  
• Vil du vide mere, kan du kontakte os på tlf. 70 21 50 55.

Sommertilbud til hele familien
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Sommerlejr for hele familien
For forældre og børn med ADHD 6-13 år og søskende 6-18 år
Nu er der mulighed for at tilmelde sig ADHD-foreningens sommerlejr 2018

Hvornår er det: Uge 28 2018, mandag den 9. juli kl. 12.00 – fredag den 13. juli kl. 15.00

Hvor skal vi hen? Houens Odde, Houens Odde 14-20, 6000 Kolding. 
 Stengaarden samt lejrplads/shelter.           
 Se mere på www.houensodde.dk

Hvem kan deltage? Forældre og deres børn med diagnosen ADHD i aldersgruppen 6-13 år
 samt søskende mellem 6-18 år.

Hvad koster det? Medlemmer: Voksen kr. 600,- pr. person, børn kr. 300,- pr. person
 Ikke medlemmer: Voksen kr. 900 pr. person, børn kr. 300,- pr. person

Hvad dækker prisen? Opholdet i lejren, aktiviteter for både børn og voksne samt fuld forplejning.
 Familierne skal selv medbringe telt eller campingvogn til overnatning.

Hvad med Fido? Husdyr må ikke medbringes.

Tilmelding? Tilmeld jer på adhd.dk under kursuskalender, kategorien ”Lejr”. 
 Fristen for seneste tilmelding er den 26. maj 2018. 
 Udvælgelsen af deltagere til sommerlejren foregår ved lodtrækning senest
 den 31. maj 2018. Alle får direkte besked.

Yderligere oplysninger
Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte Mette Skou, mes@adhd.dk - telefon 70 21 50 55.

Læs mere og se billeder fra tidligere sommerlejre 
adhd.dk under menupunktet ”Vores arbejde – familielejre”.

Sommertilbud til hele familien
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Teenageliv med ADHD

Samtidig kommer den naturlige trang til selvstændiggørelse 
og løsrivelse fra far og mor, men det er den unge med ADHD 
måske slet ikke klar til endnu. Børn og unge med ADHD antages 
nemlig at have en modenhed socialt, der ofte er 2-4 år bagud 
for deres jævnaldrende.

Samtidig er forældrene ofte mere bekymrede og forvirrede 
end andre forældre og har et højere stressniveau og en større 
følelse af magtesløshed. De har sværere ved at finde ud af, 
hvordan og hvornår de skal give slip og give støtte, hvordan 
de skal kommunikere med den unge og opstille passende krav.

Ros, anerkendelse og støtte
Unge med ADHD har ligesom børn med ADHD brug for ros og 
anerkendelse for de værdifulde mennesker de er, og for alt 
det, der går godt. Mange af dem er nederlagsprægede efter 
en opvækst med meget skæld ud, en svær skolegang, følelse 
af ensomhed og af at være forkert. De har i den grad brug for 
kærlig støtte og vejledning.

Nogle gange er der kommet en del afstand mellem den 
unge og forældrene, og den unge optræder måske afvisende og 
fjendtligt. Prøv at se bag om den uhensigtsmæssige opførsel og 
tænk over, hvad der mon presser dit barn så meget, at han eller 
hun må reagere voldsomt eller fjendtligt. Måske kan I sammen 
finde en måde at lette det pres på.

Sæt grænser for uhensigtsmæssig opførsel, men vær desuden 
fleksibel, vælg dine kampe med omhu og bliv ved med at holde 
hånden frem. Det vigtigste er at bevare en tæt og god kontakt 
med den unge.

Byg nære, varme bånd
De voksne må arbejde på så tidligt som muligt at opbygge og 
vedligeholde nære, varme bånd til barnet og den unge – også 
selvom hverdagen kan være aldeles konfliktfyldt. Fortæl dit 
barn igen og igen, at du holder af ham, vil støtte ham og være 
der for ham ALTID.
Interessér dig i øvrigt for hans verden. Sørg fx for at:
• Lytte til hans musik.
• Lære hans venner at kende.
• Støtte ham i at dyrke sine interesserer og stærke sider.
• Hjælpe ham med lektier.
• Hente ham fra aktiviteter og fester.
• Spørge og være nysgerrig på hans liv.
• Inddrage ham i dine dagligdags aktiviteter.

Læs mere om håndtering af børn/unge med ADHD, anerkendelse 
og selvværd under Børneliv med på adhd.dk

➾

Unge med ADHD kan have det sværere end andre unge. Oveni den almindelige pubertet, identitets-
søgen og frigørelsestrang slås de med deres ADHD-vanskeligheder og er mere umodne end deres 
jævnaldrende. Alligevel udsættes de som regel for samme krav og forventninger, som de andre 
unge. Løsningen bør findes i ekstra støtte, anerkendelse, interesse og kærligt nærvær.
Med alderen stiger kravene til, at man selv kan planlægge og holde styr på sin hverdag og overskue 
mange ting på én gang. Det er en udfordring for alle unge, men er særlig svært for dem med ADHD.
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Positiv kommunikation
Sørg også for at være ekstra opmærksom på, hvordan der tales 
til den unge. Hvis der er mange konflikter og den unge har et 
slidt selvværd, så betyder valget af kommunikationsform mere, 
end man aner. En anerkendende og positiv kommunikations-
form kan åbne op for samarbejde, nærvær og troen på sig selv.

Læs en lille artikel fra ADHD Magasinet om kommunikation 
med din teenager på adhd.dk under menupunktet ”Livet med 
ADHD”.

Unge og behandling af ADHD
Nogle unge i medicinsk behandling smider deres ADHD-medicin 
i teenageårene, fordi de ikke vil være anderledes end de andre, 
og de vil gerne mærke, hvem de selv er uden medicinen. Det 
er forståeligt, men det er også noget, som de unge, deres for-
ældre og behandlere skal være særligt opmærksomme overfor. 
Ungdomsårene indeholder mange udfordringer, der kan være 
sværere at håndtere, hvis man måske er et impulsivt, ungt men-
neske med en lav selvfølelse.

Det er vigtigt at overveje, om den unge kan tilbydes anden 
behandling i form af en pædagogisk indsats og ved evt. at blive 
fulgt af en fagperson.

Desuden er der for unge med ADHD en øget risiko for brug 
af rusmidler og for evt. at ende i misbrug, fordi det kan blive et 
middel til fællesskab med andre unge, en form for selvmedici-
nering eller en måde at finde indre ro på.

Læs mere om ADHD og risikobetonet adfærd på adhd.dk 
under menupunktet ”Livet med ADHD”.

Uddannelse
For mange unge er det svært at begynde og ikke mindst færdig-
gøre en uddannelse. Kun 19 % af unge med ADHD begynder på 
en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Og vi ved, at unge 
med ADHD har sværere ved at finde og bibeholde en læreplads 

end andre unge. Her er det af afgørende betydning, at den unge 
får hjælp og støtte fra forældre og fagfolk til at vælge og til at 
gennemføre en uddannelse.

Læs mere om Støtte på uddannelse på adhd.dk under menu-
punktet ”Social indsats”.

Søskende
Mange børn og unge med ADHD har søskende, som føler sig i 
klemme i familien. De føler sig måske overset af forældrene, 
fordi den med ADHD kræver meget tid og opmærksomhed. Eller 
de er frustrerede og kede af det over familiens konfliktniveau.

Har du brug for at få viden om denne nye fase af dit barns 
liv, så er dette kursus noget for dig. Livet som forælder til en 
teenager med ADHD kan være vanskeligt. Unge med ADHD er 
generelt mere umodne end deres jævnaldrende kammerater, 
og der opstår således ofte problemer, idet den unge udsættes 
for krav og forventninger, som han eller hun ikke er moden nok 
til at opfylde.

Læs mere om søskendeliv med ADHD og se nogle små film 
om unge med ADHD på adhd.dk under menupunktet ”Livet 
med ADHD”.

Vil du klædes på til at forstå
og støtte din teenager?
- Så er dette kursus for dig.

Teenageliv med ADHD
Tid og sted: 26.-27. maj 2018, Danhostel Ishøj Strand, Ishøj 
Strandvej 13, 2635 Ishøj.
Tilmelding: adhd.dk/kurser
Læs mere på side 31 her i ADHD Magasinet.
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Regeringen vil straffe
12-årige børn, der har diagnoser 

- den burde hjælpe dem

Regeringen vil kriminalisere børn, der for en dels 
vedkommende har langt mere brug for omsorg 
og behandling af deres diagnoser

Regeringen har fremlagt en reform til indsatsen mod ungdoms-
kriminalitet, som hedder ”Alle handlinger har konsekvenser”. Den 
handler om ”unge i fødekæden til den hårde kerne af kriminelle”, 
som ”vender det store fællesskab ryggen”. Med reformen vil 
regeringen indføre en ”ungelavalder”, som betyder, at børn ned 
til 12 år skal kunne stilles for et nyt ungdomskriminalitetsnævn. 
Ca. 700 børn og unge på 12-17 år angives at være i fødekæden 
til den hårde kerne af unge kriminelle.

Forslaget ser i sin enkelthed således ud: Når en ung under 
den kriminelle lavalder bliver pågrebet og mistænkt for krimi-
nalitet af politiet, skal politiet vurdere, om den unge er et led 
i fødekæden. Hvis ja, stilles den unge hurtigt for nævnet, som 
sjovt nok også består af en fra politiet samt en fra kommunen og 
en dommer. Nævnet vurderer skyldsspørgsmålet (uden advokat 
eller bisidder) og fastsætter konsekvensen, som kan være alt 

fra vask af brandbiler (dog ikke politibiler) og fjernelse af graf-
fiti til fjernelse fra hjemmet og ophold på en sikret institution. 

Jeg mener vi bør stoppe op og se på, hvad det er for nogle 
børn og unge mennesker, der er tale om. De ca. 700, som rege-
ringen vil stille til øget ansvar med det nye kriminalitetsnævn, 
må forventes at være blandt de allermest udsatte børn og 
unge i Danmark. Mange er omsorgssvigtede, har mislykkede 
skoleforløb, brudte familierelationer, overgreb og fattigdom i 
bagagen. De har ofte afhængighedsproblemer og diagnoser. Det 
vil således formentlig i høj grad være børn og unge fra meget 
alvorlige mangelfulde og afvigende omsorgsmiljøer – børn som 
er født til en svær opvækst. Det er ikke børn og unge, der vender 
fællesskabet ryggen, som forslaget skriver. Det er børn, der har 
stået udenfor fællesskabet hele deres liv. 

Det betyder selvfølgelig ikke, at de må begå kriminalitet. Men 
det betyder i høj grad noget for, hvordan vi skal gribe ind. Om vi 
er omsorgsfulde og forebyggende i vores tilgang til denne gruppe 
– eller om vi er kolde og sanktionerende. Børn og unge holdes 
ikke ude af kriminalitet ved at vi sætter mere straffende ind i 
en tidligere alder. Børn og unge holdes ude af kriminalitet ved 
at vi sætter mere støttende ind i en tidligere alder. Det gælder 
især for dem med ADHD.

Generelt er unge med ADHD overrepræsenterede i alle de 
kedelige statistikker: Manglende uddannelse, arbejdsløshed, 
teenagegraviditeter, trafikulykker, misbrug, osv. Og det gælder 
selvfølgelig også for kriminalitet. Jeg tør derfor godt at antage, 
at børn og unge med ADHD vil være stærkt overrepræsenteret 
i blandt de 700 på 12-17 år. Diagnosticeret eller udiagnosticeret.

AF ANNA FURBO REWITZ,
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN

➾
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Undersøgelser fra Sverige og andre lande har vist, at 30-50% 
af de indsatte i fængslerne opfylder diagnosekriterierne for 
ADHD. Mennesker med ADHD har en nedsat mængde og virkning 
af nogle af signalstofferne i hjernen. Det gør, at de er mere uop-
mærksomme, mere hyperaktive og mere impulsstyrede end andre 
mennesker. De har problemer med at overskue sammenhængen 
mellem årsag og virkning. De er ofte rastløse, stressbelastede 
og har svært ved at holde fokus. ADHD er således et usynligt 
handicap.

Det antages, at 3-5 % af en børneårgang har ADHD. ADHD er 
medfødt, og arveligheden fra forælder til barn er høj. Børn og 
unge med ADHD har en forsinket modning af hjernens kogni-
tive funktioner og kan være op til 4 år bagud i deres mentale 
udvikling. De har ofte svært ved at indgå i skolen, og familien 
kan være meget konfliktfyldt. Mange børn med ADHD vokser op 
med manglende forståelse for deres vanskeligheder og adfærd 
og får masser af skæld ud og nederlag. 85 % af børn med ADHD 
har mindst én ekstra diagnose, mens ca. 65 % har mindst to. 
Det er primært adfærdsforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder, 
søvnforstyrrelser og angst.

På grund af deres mange vanskeligheder føler mange børn 
med ADHD sig ensomme, anderledes og forkerte. De har ikke 
nogen at være sammen med i frikvartererne og efter skole, 
og de passer ikke ind i fritidsaktiviteterne og ungdomsklub-
berne. VIVE lavede i 2011 en undersøgelse blandt børn med 
funktionsnedsættelser og fandt, at 11-årige med ADHD har 50 
gange lavere odds end deres jævnaldrende for at have mindst 
én god ven. Det skyldes ifølge forskerne, at ”børn med ADHD 
er markant mindre vellidte blandt kammeraterne pga. deres til 
tider afvigende adfærd”. 

Er der noget at sige til, at de kan ende med at finde anerken-
delse og fællesskab i marginaliserede miljøer? Og hvad hjælper 
det så at vaske brandbiler? Eller blive sendt på institution? Det 

er stærkt bekymrende, at forslaget til reformen ikke nævner 
viden om diagnoser eller behovet for udredning og pædagogiske 
indsatser som et vigtigt led i at få de unge på rette spor.

Hvis vi stiller mennesker ned til 12 år til ansvar foran et krimi-
nalitetsnævn, sanktionerer og kriminaliserer vi børn, der endda 
for nogles vedkommende er endnu yngre rent kognitivt. Som 
måske er børn med et usynligt handicap, nogle opvækstbetin-
gelser og nogle symptomer, der er medvirkende årsag til, at de 
er endt i kriminalitet. Børn som bør beskyttes ekstra i forhold 
til menneskerettigheder og børnekonventionens bestemmelser.

Hvis vi vil nedbringe antallet af ungdomskriminelle, er der 
brug for noget andet. Vi skal bruge pengene på forebyggelse i 
familierne og på tidlig opsporing. På at udbrede viden om diag-
noser og de rette redskaber på seminarierne og i skolerne. Og 
vi skal satse mere på psykosociale indsatser rundt om børnene 
og deres familier – fx i form af forældretræningsindsatser. Alt 
sammen noget, der også hjælper de kommende generationer, 
som ikke er født eller fyldt 12 år endnu.

Retorikken i forslaget viser en tankegang om, at børn gør 
det godt, når de vil. Nej, børn gør det godt, når de kan. Og hvis 
de ikke kan, skal de voksne hjælpe. Og det gør man ikke ved at 
skrue op for konsekvenser og straf og ned for omsorg, hjælp 
og retssikkerhed. Endda overfor en børnegruppe ned til 12 år, 
der kæmper med svigt og diagnoser. Så er det nogle helt andre 
store fisk, der æder de unge, end dem regeringen tænker på.

Artikel skrevet af Anna Furbo Rewitz, udviklingskonsulent i ADHD-
foreningen. Udgivet i Politiken mandag d. 22. januar 2018.
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Det er ganske alvorligt, når vi finder, at der behov for, at der 
bliver handlet på en koordineret indsats for mennesker med 
ADHD. Det er hjerteskærende og yderst skræmmende, at vi ikke 
har styr på en bedre koordineret indsats på tværs af faglighed, 
på tværs af sektorer, ja og også på tværs af kommuner og regio-
ner. Det er på mange forskellige områder, vi ser, at der er store 
udfordringer med at koordinere forløbene, indsatserne eller blot 
kommunikationen. Og det udfordrer mennesker med ADHD på 
en helt unødvendig måde og gør ofte, at forløbet, hvad end det 
handler om udredning, behandling eller en anden indsats eller 
forløb, trækker i langdrag, og at der opstår unødvendig forvirring 
og unødvendig ventetid. 

Når mennesker med ADHD sættes i spidsen for at koordinere 
egen indsats, ofte i et spændingsfelt mellem praktiserende læge, 
psykiatri, kommune og dertil kommer måske barnets skole eller 
egen arbejdsplads, alt imens man skal håndtere en svær hverdag, 
så stiller det store krav til overblik, struktur og planlægning; alt 
sammen noget man kan være udfordret af, når man har ADHD. 

Når vi gentagne gange hører, og selv kan se, at jo bedre man er 
til at begå sig i systemet, strukturere de mange samtaler og holde 
styr på de mange kontaktpersoner, jo bedre og hurtigere forløb 
modtager man. Det er uacceptabelt og har store omkostninger 
for dem, det handler om. Det skaber unødvendige bekymringer 
og alt for lange meningsløse ventetider. 

Vi spurgte byrådskandidaterne
Da vi spurgte de mange opstillede byrådskandidater tilbage i 
november 2017 om deres prioritering af en koordineret indsats, 
svarede 93,8%, at det var noget, de ville prioritere (hvis de blev 
valgt ind). Så vi venter spændt på at se det ske!  

Jo, jo, vi ved det godt
Jo, jo vi, i ADHD-foreningen, ved da godt, at der er gode takter 
at spore, eller i hvert fald intentioner om at forløbene skal være 
bedre. Og både socialstyrelsens Nationale ADHD-handleplan og 
sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer sætter fokus på tilret-
telæggelse, koordination og tværfagligt samarbejde i forhold 
til mennesker med ADHD. Tålmodigheden er dog ved at være 
godt brugt op, så vi har brug for, at det bliver til andet end gode 
intentioner og hensigter. 

ADHD-foreningen søger jobbet som ADHD-koordinator, og vi 
mener, at vi har viden, erfaring og evner til at hjælpe kom-
muner og regioner med at koordinere indsatsen til gavn for 
mennesker med ADHD. 

Behovet er stort. 

Med intens hilsen
Camilla Louise Lydiksen

Se ADHD-foreningens ansøgning på side 27 og 28.

Kære medlemmer

CAMILLA LOUISE LYDIKSEN,
DIREKTØR
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Håber du med stor interesse har læst ADHD-foreningens ansøgning om jobbet som ADHD-koor-
dinator i de 98 kommuner. Håber du har læst den med et smil på læben og alligevel rammes af 
ansøgningens fulde alvor. For mening og indhold mener vi i fulde alvor. Vi vil have bedre koordi-
nering. Lad mig sætte lidt flere ord på.
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ADHD-FORENINGENS
LOKALAFDELINGER

Arbejdet i lokalafdelingerne foregår på frivillig basis og i 
fritiden. Derfor kan du ikke altid forvente at træffe besty-

relsen i dagtimerne. Mails bevares løbende, og hvis dit 
telefonopkald ikke besvares straks, så prøv igen senere. 

Her 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.



På adhd.dk under lokalafdelinger kan du se, hvilke tilbud, der 
er i dit område. 

Venlig hilsen Bestyrelsen

Café i Silkeborg
Er du voksen med ADHD – eller pårørende til en voksen med 
ADHD? Så kom og besøg vores ADHD-café.
Tid og sted: Den første onsdag i hver måned, kl. 18.30-20.30, Fri-
villig Center og Selvhjælp Silkeborg, Estrupsgade 4, 1. sal, 8600 
Silkeborg - www.selvhjaelpsilkeborg.dk

Venlig hilsen Bestyrelsen

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

MIDT-VESTJYLLAND

FORMAND: ANNY BECH ANDERSEN
TERNDRUPSKOVBRYNET 9 . 9575 TERNDRUP . TLF. 22 18 00 55
E-MAIL: NORD@ADHD.DK

NORDJYLLAND

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

MIDT-ØSTJYLLAND

Generalforsamlingen er vel overstået. Der var ca. 30 medlemmer, 
som bl.a. godkendte regnskab og budget. Den ny bestyrelse blev 
valgt. Se den nye bestyrelse på hjemmesiden. 

ADHD og selvkontrol
Aftenarrangement med Jan Have Odgaard fra JHO Consult.
Du får forståelse for, hvordan mennesket med ADHD i daglig-
dagen støder ind i problemer og her forsøger at styre sig selv, 
men ofte ender med at miste overblik og rolig adfærd. 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 mulighed 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, Paludan 
Møllers Vej 110, 8200 Århus N.
Pris for medlemmer kr. 75,- og ikke medlemmer kr. 150,-.
Tilmelding: Send mail til adhdkursus@hotmail.com

Danni Elmo: ”Succes i kaos & fuld gas i frigear”
En beretning om et liv på kanten med ADHD som trofast følge-
svend på godt og ondt.
Danni Elmo er musiker, sanger og sangskriver, og har diagnosen 
ADHD. Han fortæller åbent og ærligt om sit liv med ADHD – på 
kanten, på toppen og på bunden. Han er i dag 31 år og har 
været anbragt på forskellige institutioner fra 9-års alderen og 
har kæmpet mod koncentrationsbesvær og impulsstyring. Han 
har været udsat for psykisk omsorgssvigt og overgreb, og har 

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

være indfanget i forskellige former for misbrug. Han har deltaget 
i dansk Melodi Grand Prix med stor succes, for så bagefter at 
havne i depression, da festen var forbi. Han har levet det gængse 
liv med kæreste, barn og hus, men mistede alting og endte som 
hjemløs. Op og ned, op og ned, op og ned – hele sit liv.
Foredraget varer ca. 90 minutter med efterfølgende 30 minut-
ters spørgetid.
Tid: Torsdag den 24. maj 2018 kl. 19-21.
Sted: Åby bibliotek, den store sal, Ludvig Feilbergs Vej 7, 8230 
Åbyhøj.
Pris: Kr. 75,- for medlemmer. Kr. 150,- for ikke medlemmer.
Tilmelding: adhdkursus@hotmail.com

Vi gør opmærksom på, at der på hjemmesiden 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

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

FYN



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

SYDJYLLAND

Den årlige generalforsamling er afholdt, og vi kan med stor glæde 
fortælle, at bestyrelsen har fået vokseværk

Vi siger velkommen til: Jesper Vera Christensen, Mette Jensen, 
Lone Bech Hansen.

Bestyrelsen består af:
Jens Peter Ravn, Line Arlind Lysholt
Kirstine Nørgaard Klavsen
Linda Rosenvold 
Birthe Mikkelsen 
Jesper Vera Christensen
Mette Jensen
Lone Bech Hansen
Bestyrelsen konstitueres på næste bestyrelsesmøde.

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.

Venlig hilsen Bestyrelsen

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

SØNDERBORG

Netværksgruppe for voksne med ADHD/ADD
Sidste tirsdag i hver måned fra kl. 19.00 til kl. 20.45 på Sund-
hedscentret, 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

Eventyrmesse 
Formanden for ADHD-foreningen -  lokalafdeling Lolland-Guld-
borgsund-Vordingborg har set i krystalkuglen, og kan berette, at 
der igen i år kommer en fantastisk Eventyrmesse med spændende 
og gratis aktiviteter for børnefamilier. Eventyrmessen er skabt af 
bestyrelsen i lokalafdelingen med hjælp fra en masse frivillige 
voksne og unge med ADHD og deres pårørende.
Der er gratis entre, gratis aktiviteter og en masse konkurrencer 
med chancen for at vinde gode præmier.
Der er igen i år besøg af både hekse, troldmand, Fe Gudmor, 
Askepot og hendes prins, Bell og Udyret, Pippi, Anna fra Frost, Den 
store indianer Høvding med sin stamme, Rollespillere, Lolland 
Falsters Veteranklub og en masse andre spændende deltagere.
Har i lyst til at opleve en eventyrlig god dag, så er Eventyrmessen 
helt sikkert et besøg værd.
Formanden udtaler, at det nu er på tide at Eventyrmessen 
kommer til Lolland. De første 2 messer var i Langebæk Hallen i 
Vordingborg Kommune, de efterfølgende 4 messer blev afholdt 
i Eskilstrup Hallen i Guldborgsund Kommune, og nu er turen så 
kommet til Lolland Kommune.

Tid og sted: Lørdag den 16. juni, kl. 12 -17, Holeby Hallen, Vester-
vej 126, 4960 Holeby. Det er ganske tæt på motorvejsafkørsel, 
og via tog til Maribo går der lokalbusser. Der vil blive lagt kør-
selsvejledning op på Facebook siden, Eventyrmessen og siden 
ADHD-foreningen Lolland-Guldborgsund-Vordingborg. 
Entré: Gratis.

ADHD netværkscafe Maribo
Alle er velkomne. Vi byder på kaffe, hjemmebag, hygge og gode 
snakke.
Tid og sted: Sidste tirsdag i hver måned i følgende måneder: 
Februar-marts-april-maj-august-september-oktober-november. 
Frivilligcenter Lolland, Maribo afdeling, Sdr. Boulevard 82, ved 
vandrerhjemmet, kl. 19-21.

ADHD netværkscafe Stege
Alle er velkomne.  vi byder på kaffe og kage samt hygge og gode 
snakke.
Tid og sted: Første mandag i hver måned i følgende måneder: 
marts-april-maj-juni-september-oktober-november-december. 

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

LOLLAND, GULDBORGSUND
OG VORDINGBORG



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

ØSTSJÆLLAND

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 
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 udfor-
dringer, 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

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

NORDSJÆLLAND

På adhd.dk under lokalafdelinger kan du se, hvilke tilbud, der 
er i dit område. 

Venlig hilsen Bestyrelsen

FORMAND: ANDERS DINSEN
ESPEGÅRDSVEJ 20 A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 28 18 49 25
E-MAIL: STORKBH@ADHD.DK

STORKØBENHAVN OG BORNHOLM

forældre med børn og torsdage for voksne med ADHD. Kon-
taktperson: 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

ADHD Café Vestsjælland
Tid og sted: Hver tirsdag mellem kl. 16 - 20, forbehold for ændring 
i ferier, Spejderhytten, Hovedgaden 38, 4420 Regstrup.
Vi er frivillige fra ADHD-foreningen, lokalafdeling Vestsjælland, 
som byder velkommen til alle, der på nogen måde har ADHD inde 
på livet. Det kan være et familiemedlem eller dig selv, måske er 
det naboens barn, der har ADHD, så du bare gerne vil vide hvad 
det er. Her er der mulighed for at møde andre og dele erfaring.
Der er altid en ansvarlig og en frivillig i caféen. Her er plads til 
både børn og voksne. Vi er næsten altid klar med noget hyg-
geligt, vi kan lave. Vi har både lavet julehjerter og lysestager og 
meget andet (gratis).
Vi laver mad til - eller sammen med cafégæster. Pris: 20 kr. for 
voksne, 10 kr. for børn dog max 50 kr. pr. familie at spise med, 
derfor kræver det tilmelding. Kaffe og te er altid gratis.
Flere oplysninger og tilmelding i facebookgruppen: ADHD Café 
Vestsjælland - eller på mail til: cafe@adhd-vestsj.dk

Sommer
Vi er ved at planlægge en 5-dages campingtur i uge 32 sam-
men med lokalafdeling Nordsjælland. Vi har også planer om at 
gentage succesen i Sommerland Sj.

Venlig hilsen Bestyrelsen

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

VESTSJÆLLAND

Oplysninger om aktiviteter: Se adhd.dk under lokalafdelinger 
eller følg os på facebook: ADHD-foreningen - lokalafdeling NFS.
 

Venlig hilsen Bestyrelsen 

Ved Møns museum, Storegade 75, Stege, kl. 19-21. - Gå ind i gården 
-  det er bag huset.

Følg aktiviteter på caféens side på Facebook: adhd cafe 4780 Stege.

Venlig hilsen Bestyrelsen

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

NÆSTVED, FAKSE OG STEVNS

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 
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Jeg har igennem en længere periode fulgt jeres arbejde for at skabe gode indsatser og højne livskvalitet for 
borgere med ADHD. Det pirrer min nysgerrighed, og jeg vil så gerne lære endnu mere om det, I gør, og det I 
finder vigtigt. Samtidig er jeg overbevist om, at jeg kan bidrage med mere viden om mennesker med ADHD, 
målrette de indsatser, der er nødvendige for dem og hjælpe jer med at koordinere arbejdet i kommunen. 
 
Jeg ved, at 60.000 danske børn og 100.000 voksne hver dag står op med ADHD-symptomerne uopmærk-
somhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Jeg ved, at der ikke findes behandling, der kan kurere ADHD. Jeg 
ved, at I møder ADHD i dagligdagen, og at I har behov for mere målrettede og koordinerede indsatser og 
værktøjer. Kun på den måde kan I forebygge tilstødende problematikker - hvilket er et vigtigt mål for men-
nesker med ADHD og for samfundet. Ubehandlet ADHD hos voksne koster samfundet 2,8 mia. kr. om året.

Jeg ved, at Socialstyrelsen netop har udgivet ”National ADHD-handleplan” hvor også fire af mine indsatser 
bliver beskrevet. Samt at Sundhedsstyrelsen i slutningen af 2017 udgav ”Forløbsprogram for børn og unge 
med ADHD”. Jeg vil gerne hjælpe til i din kommune med at få netop de 2 værktøjer bragt i spil. 

Under kommunalvalget i 2017 spurgte jeg 669 byrådskandidater, og 94,2 % af dem ville prioritere en tidlig 
koordineret kommunal indsats for mennesker med ADHD. Derfor synes jeg, tiden er inde til igen at påpege 
vigtigheden af at skabe rammer og muligheder, der sikrer, at det er menneskene med ADHD, og ikke diag-
nosen, der styrer deres valg i livet. Og tiden er inde til at opfordre jer i kommunerne til at prioritere den 
koordinerede indsats for mennesker med ADHD. Man skal kunne få koordineret støtte og faglig vejledning 
både tidligt, forebyggende og rettidigt.

Jeg finder stillingen som ADHD-koordinator interessant, og ved jeg kan bidrage med mine mange års 
erfaring med at arbejde med – og for – mennesker med ADHD. Jeg har bidraget til at udvikle indsatser for 
både børn, unge, voksne og deres pårørende igennem mit 35 år lange arbejdsliv. Derudover arbejder jeg 
både tværfagligt, tværsektorielt og tværkommunelt og jeg ved, at netop den koordinerende tilgang har 
betydning for en ordentlig indsats for mennesker med ADHD. 

Jeg har vedlagt mit CV, så I kan se lidt nærmere på, hvad jeg kan bruges til i jeres arbejde med en koordi-
neret indsats til mennesker med ADHD.

Jeg glæder mig til at høre fra dig, så vi sammen kan gøre ADHD til håb og handlekraft.

Vedlagt: Curriculum Vitae for ADHD-foreningen

Kærlig hilsen

Pakhusgården 50 · 5000 Odense C · Tlf. 70 21 50 55 · info@adhd.dk · CVR: 12 77 19 75 ·  www.adhd.dk

ADHD-foreningen søger jobbet som 

ADHD-koordinator

➾
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Når bare rammerne er der, rykker mennesker med ADHD. Ofte mere end de selv og andre troede muligt. 
Derfor har jeg dedikeret mit arbejde til at ruste dem. Så det er dem og ikke diagnosen, der styrer deres 
valg i livet. 

ORGANISERING
Stærkt formål, flad struktur og høj medbestemmelse er vigtige værdier for mig. Sådan har det været i over 
35 år. Jeg har 6.000 medlemmer og arbejder for alle med ADHD sammen med mine:
• 12 lokalafdelinger, der dækker Danmark med nære aktiviteter.
• 200 frivillige entusiaster, som hver dag yder en stor indsats for mennesker med ADHD.
• 13 dedikerede medarbejdere på sekretariatet i Odense med samlet set 128 års erfaring inden for ADHD.

KOMPETENCER OG ERFARING
Jeg ved, at netværk, rådgivning, redskaber og en koordineret indsats gør en verden til forskel for mennesker 
med ADHD og deres pårørende. Og at professionelle har gavn og udbytte af, at jeg har: 
• udviklet og effektmålt forældretræningsprogrammet Kærlighed i Kaos® 
• udviklet og afprøvet mestringsforløb Mening og Mestring for unge og voksne med ADHD for at få dem 

tættere på uddannelse eller job
• udviklet og afprøvet Netværket i Spil for unge med ADHD for at skabe model for netværksinddragelse 
• skabt og afholdt den nationale indskolingskampagne Vild og Stille 
• udviklet og afprøvet mestringsforløb PUST for skolebørn med ADHD 
• afholdt 21 internationale ADHD-konferencer og afholder årligt ca. 16 kurser
• rådgivet ca. 2000 børn, unge, voksne med ADHD hvert år
• årligt afholdt familielejre, ungecamps, workshops og løbende lokale aktiviteter
• metodeudviklet og udgivet håndbøger til professionelle

VIDEN OG FORMIDLING
Det er nødvendigt at engagere vidt og bredt, når mennesker med ADHD skal lykkes med det, de ønsker. 
Derfor arbejder jeg helhjertet og helhedsorienteret og prioriterer, at vi får en koordineret ADHD indsats 
i Danmark. Mit fundament er stor viden om ADHD og de mennesker, der er berørt. Men min tilgang er, at 
det ikke er viden, der virker. Det er det, vi bruger den til, måden vi formidler den på, og hvordan vi koor-
dinerer den i praksis. 

NETVÆRK OG FRIVILLIGT ARBEJDE
Jeg har igennem mit arbejdsliv altid været aktiv både i relevante netværk og igennem frivilligt arbejde. 
Lige nu er jeg bl.a aktiv i 
• Regeringens inklusionseftersyn (nu ledet af KL)
• Sundhedsstyrelsens ”Arbejdsgruppe for forløbsprogram for børn og unge med ADHD”
• Socialstyrelsens styregruppe for ”Bedre hjælp til Unge og Voksne med ADHD”
• Styrelsen for Undervisning og Kvalitets satspuljeinitiativ for ”Mestring af skoledag og hverdagsliv for 

elever med ADHD og autisme”
• Odense Universitetshospitals styregruppe for Forskningscenter for udviklingspsykopatologi

REFERENCER
www.google.com - søg på ADHD-foreningen

- eller ring til Camilla Louise Lydiksen, direktør i ADHD-foreningen på 70 21 50 55 eller mail: cl@adhd.dk

Curriculum Vitae for ADHD-foreningen



Diabetes og ADHD er en 
alvorlig dobbeltdiagnose
KILDE: DIABETESFORENINGENS MEDLEMSBLAD ”DIABETES”

Børn og unge med både type 1-diabetes og ADHD 
har større risiko for at have en dårligt reguleret 
diabetes end deres jævnaldrende.

Det kan være alvorligt både at have type 1-diabetes og ADHD. Det 
findes ikke ret meget forskning på området, men et tysk studie 
fra 2016 tyder på, at for børn og unge med begge diagnoser er 
det sværere at styre deres diabetes.

Børn og unge, der er dobbeltramte, har således dobbelt så 
stor risiko for at få den livstruende tilstand syreforgiftning, de 
har større risiko for akut lavt blodsukker og de bruger mere 
insulin i det daglige end jævnaldrende med type 1-diabetes, 
der ikke har ADHD.

En god diabetesegenomsorg, som er vigtig når man har diabe-
tes, kræver alt det, som et menneske med ADHD har svært ved, 
fortæller Tina Linaa, seniorfaglig rådgiver i Diabetesforeningen.

Mennesker med ADHD er styret af deres impulsivitet og er 
let afledelige. De når ikke altid at tænke over konsekvenserne 
af deres handlinger. Deres stressniveau kan være forhøjet, og 
der er problemer med korttids-og arbejdshukommelsen. ADHD 

giver derfor store udfordringer i hverdagen og er svært foreneligt 
med diabetes, forklarer Tina Linaa.

Bedre samarbejde
Det tyske studie konkluderer, at det er nødvendigt, at diabe-
teslæger og -behandlere på den ene side og psykologer og 
psykiatere på den anden side bliver bedre til at samarbejde for 
at forbedre børnenes diabetestilstand. 

Det er vigtigt, at de voksne omkring et barn med ADHD er 
klar over, at der i højere grad er brug for støtte, siger Tina Linaa.

Derfor har ADHD-foreningen i samarbejde med Diabetesfor-
eningen udarbejdet information om ADHD til sundhedsprofes-
sionelle på ambulatorier, personale på skoler mv. for at gøre 
dem opmærksomme på problemstillingen.

Du kan finde information her: adhd.dk/adhdogdiabetes
Læs mere her: Hilgard et al.: ”Comorbidity of attention 
deficit hyperactivity disorder and type 1 diabetes in children 
and adolescents: Analyses based on the multicentre DPV 
registry” Pediatr Diabetes: 2016.
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HVAD TILBYDER VI? 
Vi ved, at netværk, rådgivning og redskaber gør en verden til forskel for dem, der har ADHD 
og deres pårørende. Og at professionelle har stort udbytte af vores konferencer, undervisning 
og guidelines. 

● Vil du vide mere om ADHD/ADD, hjælp og støtte, struktur, søskendeproblematik,
    den gode arbejdsplads?
● Måske har du brug for et oplæg på din arbejdsplads - eller noget helt andet? 

Kontakt: Betina Mozart på telefon 70 21 50 55 / 53 72 99 00 eller mail: bm@adhd.dk og få en 
snak om netop dine behov.

Når du er kollega, arbejdsgiver, lærer, kæreste, forælder, til én med ADHD – (eller måske har 
du selv ADHD), så ved du, at det ikke altid er uden udfordringer. Forståelse af livet med ADHD 
er viden og mestring.
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Unge med ADHD kan have det sværere end andre unge. Oveni den almindelige pubertet, identitets-
søgen og frigørelsestrang slås de med deres ADHD-vanskeligheder og er mere umodne end deres 
jævnaldrende.
Nogle aspekter af ADHD, f.eks. impulsiviteten, kan sammen med de sociale udfordringer, ADHD ofte 
giver, medvirke til, at unge med ADHD finder sig selv i risikable og måske ulovlige situationer. Med 
dette kursus bliver du klædt på til at forstå og støtte din teenager og til at arbejde sammen med 
ham/hende om et godt ungdomsliv med ADHD.
Teenageliv med ADHD 
Tid og sted: 26.-27. maj 2018, Danhostel Ishøj Strand, Ishøj Strandvej 13, 2635 IshøjTilmelding: adhd.dk/kurser
Læs også artiklen på side 13 her i ADHD Magasinet.

På dette kursus lærer hele familien i 
fællesskab om, hvad ADHD er, hvilke 
udfordringer det kan give, og hvor-
dan forældre og søskende bedst 
muligt kan hjælpe barnet med 
ADHD. Læs meget mere på adhd.dk

Familieliv
Kurset er for hele familien. (Børn 
med ADHD (9-15 år), søskende over 
9 år og forældre. 
Tid og sted: 2.-3. juni 2018, Brogår-
den, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 
Middelfart 
Tilmelding: adhd.dk/kurser

AD(H)D konferencen den 26. april 2018 byder blandt andre 
gode ting på læring om redskaber og strategier til men-
nesker med AD(H)D. Oplægget “guide til redskaber og 
strategier til mennesker med ADHD” vil være ”hands-on”, 
og målet er at give dig inspiration til en bred vifte af 
strategier, som du kan tage med hjem. Der vil også være 
fokus på, ”hvordan man lykkes med mestring”.

AD(H)D konference 2018
Konferencen spænder bredt, bl.a. med det formål at binde 
ny viden sammen med de aktuelle samfundsmæssige 
behov. 
Kom og hør Sandra Kooij, Holland og Brooke Molina, US.
Tilmelding: adhd.dk/kursus/adhd-konference-2018
Læs meget mere om AD(H)D konferencen på adhd.dk

ADHD er her - og bliver her

Vil du klædes på til at forstå og støtte din teenager?- Så er dette kursus for dig

Har I udfordringer
i familielivet?

AD(H)D
Konference
26. april 2018

Her får du redskaber og strate-
gier til mennesker med ADHD
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Et udpluk af ADHD-foreningens kurser
til familier med ADHD

Nedenfor kan du se en oversigt over nogle af ADHD-foreningens kurser. 
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

Familieliv Familier med 2.-3. juni Middelfart 13-18 4.450,-
med ADHD 9-15-årige børn eller  eller pr. pers.
  22.-23. september  Haslev 08-18 inkl.
     overnatning

Teenageliv Forældre til teenagere 26.-27. maj Ishøj 06-18 3.590,-
med ADHD med ADHD eller   pr. pers. 
  27.-28 oktober Middelfart 10-18
  Kurset består af
  1 weekend med
  mulighed for tilkøb
  af overnatning
  på kursusstedet

Konflikthåndtering  Familier, hvor 25. august Fyn 07-18 5.250,-
– opfølgning forældrene har Kurset er en   pr. familie
 været på grundforløb enkeltdag

ADHD & Autisme Forældre til børn med 1. september Odense 09-18 3.290,-
Spektrum både ADHD og ASF og   pr. pers.
Forstyrrelser  6. oktober 
  Kurset består af
  to enkeltdage

Basisviden Forældre med behov 3.-4. november Middelfart 11-18 3.590,-
om ADHD for grundlæggende Kurset består af   pr. pers.
 viden om ADHD/ADD 1 weekend med
  mulighed for tilkøb
  af overnatning på
  kursusstedet

ADD – indefra Alle (16 år +) med 17. november Middelfart 15-18 1.690,-
og udefra interesse i egen eller Kurset er en enkelt dag   pr. pers.
 familiens ADD

ADHD-foreningen

Pakhusgården 50

Tlf. 70 21 50 55

e: info@adhd.dk

5000 Odense C

CVR: 12771975

adhd.dk

|

|

|
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ADHD-foreningen blev klogere

Den fornødne hjælp
Undersøgelsen gjorde det endnu en gang tydeligt, at ikke alle 
oplever at modtage den fornødne hjælp i forhold til ADHD/ADD. 
Kun 12% har svaret, at de har modtaget den fornødne hjælp i 
forhold til ADD/ADHD, mens 34,6% har svaret ja. Desværre er 
der også 34,6 % som ikke har modtaget den fornødne hjælp. 

Nogle af de uddybende svar lyder: 
• ”Kun medicinsk behandling. Ikke hjælp til at kunne mestre 

hverdagen.”
• ”Det er et lotteri, om man får den rette hjælp. Det handler 

ikke om strategier i kommunen eller skoleregi, men udeluk-
kende om man får en sagsbehandler, specialpædagog, lærer 
mm, som evner at løfte opgaven. Der er alt for mange, der har 
mennesker med ADHD inde på livet, som intet ved om, hvad 
der skal til for at hjælpe.”

• ”Vi har kæmpet for at få hjælp til vores søn, siden han var 3 
og startede i børnehave. Her så vi de første tegn på, at noget 
ikke var godt for ham i almindelige institutionsrammer. Ingen 
hjælp fra pædagoger. Han var blot uopdragen. Vi valgte efter-
følgende en friskole for at give ham et mindre og trygt miljø. 
De magtede ikke opgaven. Nu har vi en angst dreng med 
udpræget ADHD. Først der fik vi kontakt til PPR og hjælp til at 
komme i udredning i psykiatrien. Han er lige blevet 7! Hvorfor 
skal det være så besværligt? Er det ren kassetænkning. Det er 
dyrt at have et barn i kommunen med en diagnose...”

Det som hjælper mest
De tre forhold, som har hjulpet mest i forhold til ADHD/ADD, 
har været: viden og selvforståelse, korrekt medicin og netværk.

Eksempelvis skriver én, at det vigtigste ”Har været forståelsen 
af, hvorfor jeg er, som jeg er”. Og en anden eksemplificerer med 
”At lære om ADHD. Hvilken betydning den har i hverdagen og 
hvordan det skal håndteres. At finde strategier og lære at mærke 
efter, hvilken påvirkning og indflydelse diagnosen har, både på 
mig selv, samt familielivet og det sociale. Medicinen har også 
haft en god påvirkning. Men den kan ikke gøre det alene, uden 
alt det andet indover”.

At den korrekte medicinering har stor betydning bliver nævnt 
i mange besvarelser, men medicinen står ofte ikke alene, lige-

som i kommentaren ovenfor bliver den en del af noget mere: 
”Medicin og selvindsigt”, ”medicin og viden” ” Medicin og struktur, 
forståelse og psykolog”.

ADHD-foreningen skal være bedre til 
Deltagerne i undersøgelsen blev spurgt om, hvad ADHD kunne 
være bedre til at dække. Her var holdningerne mange. 
• Én skrev: ”Når livet ikke lykkes. Jeg er SÅ træt af mælkebøtte-

historier. I mediebilledet, i aviser, fjernsyn osv. Mennesker som 
skal så meget igennem før de til sidst ser lyset, tager skeen 
i den anden hånd, ved egen eller andres hjælp rejser sig fra 
asken og bliver en succes. Jeg savner at høre fra mennesker 
som lever i og med den fiasko de er. Uha nej, vi må endelig 
ikke kalde os selv for en fiasko. Det er ikke godt for selvværdet. 
Men ved I hvad, det er heller ikke godt for selvværdet at føle 
sig som den eneste værste mor i verden, den eneste fiasko i 
familien, den eneste på årgangen som ikke kom videre efter 
en fin eksamen, eller hvad det nu er for en fiaskofølelse, folk 
står med. 

 For mig, og mange andre med psykiske udfordringer, div. 
diagnoser og lign. er det udmattende hele tiden at skulle 
forholde sig til dem som lykkes, når vi i årtier, måske i hele 
livet, må leve med mindre. Må leve med et brudt liv. Så brug 
lidt spalteplads på dem, som slider og lider med et svært liv. 
Uden at pynte kagen med et lyserødt strejf af succes.”

• Mens en anden mener at: ”De gode historier. Det, at man kan 
leve et næsten normalt liv”.

Der blev nævnt emner som ADD, ADHD/ADD i skolen, unge med 
ADHD, sendiagnosticerede, samtidig var der ønske om, at ADHD-
foreningens kurser skulle være billigere. Svarene i dette spørgs-
mål vil blive taget med i udarbejdelsen af ADHD-foreningens 
målsætningsprogram for 2018-2020.

Heldigvis var der også en del, som gav udtryk for, at ”ADHD-
foreningen gør et fantastisk stykke arbejde”.

AF TINA VAARNING
STRATEGI OG FORANKRING, ADHD-FORENINGEN

630 valgte at svare på ADHD-foreningens brugerundersøgelse i slutningen af 2017. Det er vi meget 
taknemlige for, idet undersøgelsen gør os klogere på vores arbejde og på, hvad der rører sig blandt 
medlemmer og brugere. Spørgeskemaet spurgte ind til forskellige aspekter ved livet med ADHD 
tæt på. Denne artikel er skrevet på baggrund af de 630 besvarelse og en kort gennemgang af den 
indsigt undersøgelsen har givet.

Besvarelserne 
Besvarelserne vil blive brugt i ADHD-foreningens frem-
tidige arbejde med at gøre ADHD til håb og handlekraft.
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Et aktivt fritidsliv kan give større livskvalitet, også når man har 
ADHD. Individuelle sportsgrene er ofte mere overskuelige at 
deltage i.

Alle har behov for at indgå i fællesskaber med andre, og fysisk 
aktivitet og oplevelsen af at indgå i fællesskaber giver generelt 
en bedre livskvalitet.

Mange mennesker med ADHD oplever, at fysisk aktivitet har 
en positiv effekt på deres ADHD-symptomer. Hos nogle kan fysisk 
aktivitet dulme uro i kroppen og noget af det tankemylder, som 
mange med ADHD oplever er til stor gene i dagligdagen.

ADHD-venlige fritidsaktiviteter
Ofte foretrækker personer med ADHD individuelle sportsgrene 
som svømning, skydning, skak, cykling, kampsport eller at spille 
på et instrument, da det kan være svært at overskue holdsport.

Nogle sportsgrene er, også uden særlige hensyn, nemmere at 
indgå i på lige fod med andre, når man har ADHD. Men i mange 
foreninger, organisationer og musikskoler findes der hold med 
særlige forhold, som eksempelvis mindre antal deltagere.

Tag kontakt til din lokale sportsforening eller musikskole og 
forhør dig om mulighederne.

Arbejdet med at skabe et bedre fritidsliv
ADHD-foreningen arbejder på at skabe et bedre fritidsliv for 
personer med ADHD. Herunder kan du læse om projekter, som 
foreningen er involveret i.

Fokus – ro og koncentration gennem skydeidræt
Er et projekt under DGI skydning (tidligere De Danske Skyttefor-
eninger). Man har i skytteforeningerne positive erfaringer med 

børn med ADHD bl.a. i kraft af den tætte kontakt mellem barn 
og instruktør. ADHD-foreningen har været medvirkende til at 
uddanne instruktører i at håndtere børn med ADHD.

Du kan læse mere om skydeidræt og projektet FOKUS på www.
dgi.dk. Her kan du også læse om en ung pige, som har gået til 
skydning i 6 år. ”Et FOKUS-forløb har gjort en forskel”.

Metodekatalog med pædagogiske redskaber
til arbejdet med unge i fritiden
Projektet ADHD-inkluderende klubber har udviklet et metodeka-
talog til dig, som arbejder i fritids-, ungdomsklub, ungdomsskole 
eller på en efterskole, hvor du møder børn og unge med ADHD. 
Her kan du søge viden og konkrete pædagogiske redskaber. 
Kataloget er udviklet og udgivet af ADHD-foreningen. Du kan 
købe metodekataloget i ADHD-foreningens webshop under 
menupunktet ”Håndbøger og manualer”, og du kan downloade 
det på adhd.dk under ”ADHD Materialer”.

Fritidsliv med ADHD

Fritidsliv
Læs mere her på adhd.dk under menupunktet ”Livet med 
ADHD”. 
Her kan du også se filmen ”Kender du det”, om Dicte der 
spiller fodbold.

MODELFOTO



Alle til idræt er en ny undervisningsvejledning, der giver svar 
på, hvordan man kan tilrettelægge inkluderende undervisning 
i faget idræt i folkeskolen. Bogen er en hjælp til idrætslærere 
og pædagogisk personale, som ønsker mere viden om, hvordan 
elever med funktionsnedsættelser kan deltage aktivt i idræts-
undervisningen. Materialet indeholder eksempler på aktiviteter 
til et helt skoleår fra 1.–9. klasse med tilpasninger til elever i 
forskellige typer af vanskeligheder

Alle til idræt indeholder bl.a. vejledning om elever i kogni-
tive vanskeligheder, bl.a. ADHD. Den tager afsæt i Folkeskolens 
Formålsparagraf, Fælles Mål for idræt og fagformålet og præ-
senterer, hvordan man kan skabe inkluderende undervisning 
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fra planlægningens begyndelse til udførelsen og evalueringen 
af aktiviteterne. Samtidig giver den teoretisk baggrundsviden, 
som kan inspirere til at udfolde den inkluderende tænkning, så 
den kan bidrage positivt til skolens kultur.

Alle til idræt
Købes i ADHD-foreningens webbutik. 
Pris: 275 kr. inklusiv forsendelse.
Forfattere:  Tine Soulié, Birgit Flygstrup og Jette Selmer.

Alle
til
idræt
- inkluderende
idrætsundervisning
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Køb ADHD-foreningens Bullet Journal Kit og skab 
din helt egen strukturerede kalender.

Hvad går det ud på? 
I sin enkelthed går bullet journaling ud på at føre kalender og tage 
noter på en struktureret facon. En Bullet Journal indeholder, som 
udgangspunkt, helsidesoversigter over hver måned, og mindre 
oversigter for hver enkelt dag. Med et indeks, nummererede sider 
og de særlige symboler, der bruges i oversigterne, er systemet 
særdeles effektivt og kan give dig både overblik og sindsro. 

ADHD-foreningens Bullet Journal kit består af:
1 stk. Leuchtturm 1917 A5 notesbog med prikker i assorterede 
farver
1 sæt Viking Colibri Brush tusch i 24 farver
1 stk. loop penneholder i ass. farver
1 stk. Fisher Space Pen Cap-O-Matic kuglepen i assorterede farver
Divers stickers, Post-it samt 1 stk. malebog med skabeloner
Introduktion til bullet Journal
Det hele leveres i en Viking Solid multiboks A4.

 
Alt dette får du for kun kr. 595,-
Købes i ADHD-foreningens webshop:  
adhd.dk/shoppen/paedagogiske-vaerktoejer/kampagne/bullet-
journal

Bullet Journal
- Tag styring, skab overblik
   og hold fokus

Læs om Bullet Journaling i ADHD-foreningens mestrings-
bank på adhd.dk under ”Livet med ADHD” -  tjek ind under 
mestringsbanken-strategier – ” Planlægning og overblik”.
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Gode råd til et godt møde med din sagsbehandler
På mødet med sagsbehandleren kommer mange 
vigtige informationer, så skriv ned, spørg ind, 
bed om at få det repeteret og tag evt. en bisid-
der med.

Lav en liste over spørgsmål
Før du tager til mødet, kan du forberede dig ved at skrive en 
liste over de ting, som du vil spørge om. Det er en god ide, for 
under mødet kan du godt glemme noget, som du havde tænkt 
på hjemmefra. 

Måske kender sagsbehandleren ikke til ADHD
Det er også værd at forberede en beskrivelse af dig eller dit barns 
funktionsnedsættelse. Du kan ikke være sikker på, at sagsbe-
handleren kender til ADHD og de vanskeligheder dette kan give.

ADHD Guide
I ADHD-foreningens ADHD-Guide, kan du få inspiration til at lave 
din egen ADHD-profil, som du kan have med til mødet. Down-
load ADHD-guiden på adhd.dk under menupunktet: Materialer/
unge og voksne.

Skriv ned
Det er en god ide at skrive støttemulighederne ned under sam-
talen. Lige når de bliver sagt, kan du måske godt huske det, men 
der kommer mange andre informationer under et møde. Derfor 
er det godt at have noget på skrift efter mødet til at hjælpe 
hukommelsen på vej.

Hvis der skal involveres flere offentlige personer i en støt-
teordning, er det vigtigt, at du får deres navne og telefonnumre. 
Du kan også bede om at få oplyst, hvem der er koordinator, og 
hvem der kan kontaktes, hvis der sker noget uforudset.

Spørg, spørg og spørg
Det er vigtigt, at du har forstået, hvad det er sagsbehandleren 
fortæller dig. Derfor må du hellere spørge én gang for meget 

end én gang for lidt. Så stil derfor meget gerne uddybende 
spørgsmål både til de muligheder du selv har fundet, men også 
til de muligheder sagsbehandleren måske nævner.

Repeter til slut
Afslutningsvis på mødet kan du bede om, at I kort repeterer, 
hvad mødet har omhandlet og hvilket aftaler, som er indgået. 
På den måde får du et overblik over aftalerne.

Du kan også bede om at få tilsendt et referat
Tag en bisidder med
Det er altid en mulighed at tage en bisidder med til mødet. Det 
kan være godt med ekstra hjælp til at huske, hvad der bliver 
sagt. Og efter mødet kan du vende mødet med din bisidder.

Du bestemmer selv, hvem din bisidder skal være. Det kan 
være en god ven, et familiemedlem eller en helt tredje. Nogle 
organisationer tilbyder frivillige bisiddere.

Du er altid velkommen til at kontakte ADHD-foreningens 
socialrådgiver Elisa Ferrari.

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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Kærlighed i Kaos®
kan også komme
til din kommune
Kunne I også bruge mere kærlighed i mindre kaos hos 
familier med ADHD i dit lokalområde?

ADHD-foreningen kører i øjeblikket det 44. Kærlighed 
i Kaos kursus, denne gang på en behandlingsskole på 
Islands Brygge i København. Her underviser de frivillige 
psykologer, Stine og Anna hver onsdag aften 7 forældrepar 
i forståelse af ADHD, at se bag om adfærd, skabe struktur 
og forudsigelig, bruge positiv kommunikation og styrke 
nærheden og relationerne i familien.

Kærlighed i Kaos (KiK) er ADHD-foreningens eget foræl-
dretræningsprogram (3-9 år), der er udviklet til en dansk 
kontekst og målrettet ADHD. KiK er en tidlig og forebyg-
gende indsats, der er blevet evidensbaseret af Statens 
Nationale Forskningscenter for Velfærd (VIVE) i 2013-2014.

Alle kommuner og institutioner kan købe et KiK kur-
sus til deres borgere via ADHD-foreningen. KiK har lave 
omkostninger pr. familie og er let at rekvirere til afhol-
delse i eget regi. Hvis du som forælder er interesseret i 
at komme på KiK, så efterspørg kurset i din kommune.

KiK er en del af Socialstyrelsens ADHD-handleplan 
som en anbefalet foregribende indsats til familier. Læs 
mere om KiK på adhd.dk/kaerlighed-i-kaos.

Vil du have de seneste nyheder
Tilmeld dig “Nyt om ADHD”

Nyt om ADHD er et digitalt nyhedsbrev, som bringer nyt 
fra ADHD-området i form af fx. ny litteratur, forskning og 

projekter samt debatindlæg fra pressen.
Målgruppen for nyhedsbrevet er fagpersoner som fx 

psykiatere, pædagoger, lærere samt alle med interesse 
for, hvad der rører sig på ADHD-området.

Nyt om ADHD udkommer ugentligt - undtagen i ferier.
Tilmeld dig på forsiden af adhd.dk her: 

adhd.dk/foreningen/nyhedsbrev

Savner du at tale med 
andre i samme situation?
Så er du velkommen
i ADHD-foreningens samtalefora
Vi byder dig velkommen til vores samtalefora, og håber du vil 
få glæde af det. Her har du mulighed for at udveksle erfaringer 
og oplevelser med ADHD.
Samtaleforum er et ”behageligt” sted at udveksle erfaringer, få 
råd og debattere. 

Tjek ind her: adhd.dk/forum

Behandlingsskolerne har valgt at tilbyde forældre 
til børn på deres skole et forældretræningsforløb, 
og har derfor indgået et samarbejde om forløbet 
med  ADHD-foreningen.

Yderligere information 
Kontakt Tina Vaarning, ADHD-foreningen for yder-
ligere information om kurserne ”Kærlighed i Kaos” 
Mail: tva@adhd.dk 
Telefon 53 72 99 12
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