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ADHD-foreningen  
arbejder for at  forbedre forholdene 

for mennesker med 
ADHD og lignende 
vanskeligheder  – samt deres  pårørende.

ADHD-foreningen  
gør ADHD til håb  og handlekraft.

FORMÅL

Alle med ADHD har ret til et værdigt liv, hvorfor ADHD-

foreningen involverer sig i samfundsmæssige og politiske 

debatter for at skabe lige forhold for alle.

Alle med ADHD skal have adgang til en tidlig og fore-

byggende indsats, hvorfor ADHD-foreningen arbejder  

for tilgængelige løsninger, brugerne selv kan  

anvende rettidigt.Kognitiv tilgængelighed skal være en selvfølge både i 

hjemmet, daginsitutionen, skolen, på arbejdspladsen og i 

samfundet generelt, hvorfor ADHD-foreningen arbejder for, 

at dette placeres på lige fod med fysisk tilgængelighed.

Vores arbejde styrkes gennem frivilliges indsatser og 

partnerskaber, hvorfor ADHD-foreningen arbejder for at 

styrke den frivillige indsats og etablere stærke relationer.

ADHD-FORENINGEN 
MENER AT

Vi sætter sammen  
retningen for ADHD- 
foreningen og har  
indflydelse på  ADHD i samfundet.Vi har brug for din  

stemme og støtte.
Gør som 5.500  andre og meld dig  

ind i vores fællessag  
på www.adhd.dk/ 
foreningen/bliv-medlem 
eller støt os med et bidrag 
på www.adhd.dk/donation.
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1
AD

HD
-M

AG
AS

IN
ET

NUMMER 5    

OKTOBER
2018



Aflastningstilbud for børn med ADHD

Se mere på www.cesa.dk under aflastningstilbuddet Fristedet

Aflastningstilbuddet Fristedet er et weekend- og hverdagsaflastningstilbud 
for børn med ADHD og lignende adfærdsmæssige forstyrrelser i alderen 
7-18 år. Tilbuddet planlægges fleksibelt og individuelt for den enkelte unge/
familie i professionelle og hjemlige rammer ved Ørbæk på Fyn.

Et socialt ”Frirum” fra hverdagens krav,
med fokus på små individuelle sejre.

For mere information kontakt pædagogisk leder:
Carsten P. Clausen · Tlf. 6122 3915 · cc@cesa.dk

... til dine kunder 
eller medarbejdere?

Brug koden ”STØT ADHD” og få 25% i rabat på den første ordre 
på KLASK med firmalogo på. Skriv til os på logo@klask.me

KLASK er et sjovt familiespil, hvor det gælder om at 
få kuglen i hullet på modstanderens banehalvdel ved 
hjælp af styrepinden. Styrepinden styres ved hjælp 
af magneter og når man skyder, skal man samtidigt 
passe på de hvide magneter på spillepladen. Et spil 
som hele familien kan spille derhjemme eller på 
arbejdspladsen, når der er brug for en pause.

25%
I RABAT

 Meget stor beboertilfredshed  En høj etisk standard

 Smukke rammer og omgivelser  Nærværende medarbejdere

 Gode udfoldelsesmuligheder  Glæde ved årets traditioner

 Et givende fællesskab  Tillid Åbenhjertighed

 Barmhjertighed  Kærlighed

Et bosted med fantastisk kvalitet!

Ønsker du en plads hos os, så kontakt:  

Pædagogisk leder/visitator Inger Stoksbjerg 

Tlf. 23 28 46 82 • Mail: is@bostedetinyrup.dk 

Skovvej 7 •  Nyrup - 4262 Sandved • Tlf.: 55 42 19 00 • Mail: bosted@bostedetinyrup.dk • www.bostedetinyrup.dk
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annoncer bedes rettet.

Udebliver bladet?
Så ring 70 21 50 55 eller 
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REDAKTØR
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Redaktionen modtager gerne artikler 
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ADHD-foreningen
Pakhusgården 50
5000 Odense C
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Mandag, onsdag, torsdag og
fredag kl. 9-12 og 12.30-14
Tirsdag 10-12 og 12.30-14

RÅDGIVNING:
Socialrådgiver
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ADHD STÅR FOR
Attention Deficit Hyperactivity
Disorder. Diagnosen findes i det 
amerikanske diagnosesystem 
DSM-IV. ADHD indebærer, at der 
er afvigelser inden for områ-
derne opmærksomhed, aktivitet 
og impulsivitet.
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ADHD-FORENINGENS
HOVEDBESTYRELSE
DORTE M. VISTESEN
Anette Troelsen
Trish Nymark
Kasper Ejlertsen
Kasper Nizam
Anny Bech Andersen
Lenette Hansen
Søren Zastrow
Jens Peter Ravn
Birgitte Kofoed Nielsen
Niels Hass
Greta Autrup
Dorthe Nielsen
Anders Dinsen
Tine Hedegaard
Kirsten Højsgaard Fogh

ADHD-FORENINGENS
FORMANDSKAB
Formand Dorte M. Vistesen
E-mail: dv@adhd.dk
Næstformand Trish Nymark
E-mail: trishnymark@trishnymark.dk

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

Nordisk møde
Apropos inspirere, så havde jeg fornøjelsen af at være sammen 
med nordiske kolleger i to dage i Island i slutningen af august. 
Ud over et interessant besøg hos den islandske præsident, 
brugte vi masser af tid på at tale om forskellige projekter og ikke 
mindst frivilligt arbejde rundt om i Norden. Igen bliver jeg rigtig 
stolt, når jeg kan fortælle om de mere end 200 frivillige, som 
arbejder for os. Du kan læse mere om mødet med de nordiske 
organisationer inde i bladet på side 21.

Brug ”Pyt-knappen”
 Min tur til Island fik mindet mig om, at frivilligt arbejde rigtig 
meget handler om fællesskaber, og at fællesskaber også betyder, 
at flere personer indimellem skal blive enige. Enighed kan kræve 
kompromisser og et par tryk på ”pytknappen”. Fællesskabet er 
en vigtig del af mit frivillige arbejde. Jeg nyder at være sammen 
med andre, som brænder for samme sag som jeg – uanset om 
det er her hos os i ADHD-foreningen, i den lokale boldklub eller i 
skolebestyrelsen. Rigtig god fornøjelse med det frivillige arbejde 
– nyd det og brug pytknappen, hvis det spidser til!

Giv en gave 
ADHD-foreningen får kun 21% af indtægterne fra det offentlige, 
og skal hvert år godkendes som en velgørende organisation. Du 
kan hjælpe os ved at give et gavebeløb på 200 kr. eller derover. 
Du kan læse mere om, hvordan du gør på side 43. Tusinde tak 
for dit bidrag! 

Du sidder med et blad i hænderne, som indeholder viden 
fra konferencen ”ADHD i Bevægelse”, nye idéer fra mestrings-
banken, og ikke mindst kan du på midtersiderne finde en del 
af de mange aktiviteter, som bliver afholdt i lokalafdelingerne 
rundt i landet. Så nyd din læsning og tilmeld dig et af de mange 
tilbud. Vi ses derude!   

Vi har netop afholdt hovedbestyrelsesmøde, og er kommet 
godt fra start med nye folk om bord. Der er masser af ting at 
tage fat på ”oppe i min helikopter”, så jeg er rigtig glad for, at 
Trish Nymark har takket ja til at være næst-
formand og dermed være ”2.pilot” i arbejdet 
med at gøre ADHD til Håb og Handlekraft. 

Rigtig god læselyst!

Den fantastiske sommer ligger bag os
Den fantastiske sommer ligger bag os, og det gør en lang række 
store og små events også. Events, hvor mange af jer har ydet en 
frivillig indsats til glæde og gavn for rigtig mange mennesker. 
Og måske har du det også som jeg, at du oplever, at du lærer 
noget og får fyldt rygsækken op hver gang.

Sommerarrangementer
Sådan var det også, da jeg i starten af sommerferien sammen 
med Lars indtog køkkenregionerne på årets familielejr. Jeg lærte 
at brygge kaffe, hvor hurtigt 10 kæmpe vandmeloner forsvinder 
i store og små maver, når solen skinner fra en skyfri himmel 
og hvor effektiv 3 mænd er i opvasken i forhold til 5 kvinder 
(undskyld søstre...). 

Det vigtigste, jeg har taget med mig er dog det kæmpe enga-
gement og den  begejstring, som alle frivillige bidrog med hele 
ugen. Der har været folk i gang hele sommeren, på sejltur på 
Århus Bugten, på lokale sommerlejre og ved andre aktiviteter 
rundt i landet. I gør en kæmpe forskel, tusinde tak for det. 

Hverdagen har meldt sig 
Nu har hverdagen meldt sig, men det betyder jo ikke, at det 
frivillige arbejde er gået i dvale, tværtimod, nu skal der afholdes 
møder, planlægges og arrangeres rundt om i lokalafdelingerne. 

I disse dage udkommer det målsætningsprogram, som vi i fæl-
lesskab satte sammen på landsmødet i maj. Vi har lagt os i selen 
for at formulere jeres bidrag, enkelt og klart. Målsætningspro-
grammet beskriver, hvad ADHD-foreningen sætter fokus på i de 
kommende to år. Jeg håber derfor programmet kommer til at 
guide og inspirere ude lokalt. Læs om målsætningsprogrammet 
på side 8 her i magasinet.

DORTE MØLLER VISTESEN
FORMAND
FOR ADHD-FORENINGENLE

DE
RE

N
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Et Kik bag om KiK Nu!

Egmont Fonden har støttet udviklingen af net-
baseret undervisning til forældre til børn med 
ADHD eller lignende vanskeligheder. Forældrene 
skal have viden og redskaber til hverdagen med 
ADHD.

Vi tester Kik Nu!
”Hvis bare jeg havde vidst det noget før”. Maria kigger op fra 
skærmen. ”Hvis bare vi havde splittet os op, når vi skulle på 
familietur, så havde vi haft mange flere gode udflugter. Hvorfor 
er det, man tror, at man som familie skal lave alting sammen? 
Når det nogle gange bare er bedre, at far og de andre børn 
tager i Tivoli, mens mor og drengen med ADHD bliver hjemme 
og nørder LEGO?” 

Maria er ved at teste KiK Nu! Et e-læringsprogram, som skal 
give viden og redskaber til forældre til børn med ADHD. Maria 
har selv været på ”Kærlighed i Kaos”, som er ADHD-foreningens 
forældretræningsprogram. Så hun bidrager med mange gode 
idéer og råd. Det er modul 2, Maria tester. Seks forældre har 
testet modulerne i KiK Nu! Og har budt ind med råd, kommen-
tarer og meninger. 

Maria vil gerne have, at deltagerne på KiK Nu! får lige så meget 
med sig, som hun gjorde, da hun deltog i Kærlighed i Kaos-for-
løbet. Hun er meget opsat på, at forældrene bliver rustet til den 
gode, men også store opgave, det er, at have et barn med ADHD.

Samarbejde med skolen
I alt skal KiK Nu! bestå af 12 moduler, hvor der vil blive undervist 
i ADHD, anerkendelse, belønningssystemer, struktur og positiv 
kommunikation.

Til forskel fra det oprindelige program ”Kærlighed i Kaos”, har 
e-lærings-versionen også et modul, som handler om samarbej-
det mellem skole/børnehave og hjemmet. Her er der fokus på 
vigtigheden af at være åben omkring barnets vanskeligheder, 
men også om de stærke sider.

”Det gik bare slet ikke. Hver dag kom Linus hjem fra skole, og de 
havde pillet en lille smule mere af ham. Han var bare ikke den 
glade dreng mere, som vi første dag havde sendt af sted i skole” 

Michael er tydelig berørt af at huske tilbage på dengang, 
Linus stadig gik i den almindelig folkeskole. ”Heldigvis kom der 
en løsning”. Michael er ved at blive filmet til KiK Nu! han er en 
af de 6 forældre, som fortæller om hverdagen med et barn med 
ADHD eller lignende vanskeligheder.

Modulerne
Filmene bliver klippet samme og brugt som indledning til modu-
lerne. Modulerne består af animationsfilm, cases, spørgsmål 
og korte lydoptagelser. Alt dette for at gøre KiK Nu! varieret og 
lettilgængelig også for dem, som kan have svært ved at læse 
lange tekster.

Hvad siger forældrene?
Michael har ligesom Maria fået rigtigt meget godt ud af at deltage 
på ”Kærlighed i Kaos”. Han har især nydt godt af det netværk, 
forløbet gav. Det har været befriende at møde andre forældre, 
som var i samme båd eller som måske i perioder havde det 
værre end en selv. 

Derfor vil Michael gerne bidrage til KiK Nu! så andre foræl-
dre bliver klar over, at de ikke er alene, og at der findes mange 
redskaber og erfaringer, som kan være til gavn, når familielivet 
er presset på grund af konflikter og nederlag.

KiK Nu! til alle
Alle som har lyst, kan deltage i KiK Nu!, som er klar i starten 
af 2019. Prisen bliver 100 kr. for at deltage i de 12 KiK moduler. 
I prisen er der også adgang til en chat, som bliver bemandet 
nogle timer om ugen med en konsulent fra ADHD-foreningen. 

AF TINA VAARNING, ADHD-FORENINGEN

KiK Nu! er målrettet forældre til børn med ADHD eller ADHD-
lignende vanskeligheder i alderen 3-9 år.

Hvis bare jeg havde

vidst det noget før.

Der er mange redskaber, som kan være 

til gavn, når familielivet er presset på 

grund af konflikter og nederlag
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En stærk og meningsfyldt retning
- ADHD-foreningens målsætningsprogram 2018-2020

På landsmødet sættes retnin-
gen for ADHD-foreningens virke 
i den kommende 2-årige peri-
ode. I år var ingen undtagelse, 
og et ambitiøst, stort og allige-
vel bund jordnært program blev 
enstemmigt vedtaget. 

Et målsætningsprogram, der skal intensivere 
foreningens eksisterende arbejde og alligevel 
søge mod at øge foreningens rækkevidde. For 
vi har brug for at være til gavn for flere, vi har 
brug for at bedre forhold, vi har brug for flere 
muligheder – og netop derfor har vi brug for, 
at vi står sammen. 

Jeg er stolt af at være en del af det hold, 
som skal arbejde for at gøre ADHD-foreningens 
målsætningsprogram til virkelighed. 

Camilla Louise Lydiksen, direktør

Uddrag fra ADHD-foreningens målsætningspro-
gram 2018-2020. Læs eller download hele målsæt-
ningsprogrammet på adhd.dk under menupunktet 
” om os”. 
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     I er super seje - vedholdende, fokuserede 

og værdiskabende, sådan helt op på politisk 

niveau og helt ned på dagligdagsniveau. 

Love it!
(Kommentar til ADHD-foreningens målsætningsprogram) 

VORES BAGGRUND
Stærkt formål, flad struktur og høj medbestemmelse. Det er 
ADHD-foreningen. Sådan har det været i over 30 år. Hver dag 
støtter vi stadigt flere ADHD-berørte. Det er kun muligt i kraft 
af vores omkring 200 frivillige ildsjæle og 6.500 medlemmer. 
Samt vores politiske og økonomiske støtter i samfundet. 
Tak, fordi I gør ADHD til håb og handlekraft sammen med 
os. Så endnu flere kan gøre det samme.

HVORFOR OS?
Når bare rammerne er der, rykker mennesker med ADHD. 
Ofte mere end de selv og andre troede muligt. Derfor har 
vi dedikeret vores arbejde til at ruste dem. Så det er dem 
og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet. Lad os sam-
men gøre ADHD til håb og handlekraft. Fra mennesker med 
ADHD til deres pårørende. Over professionelle og politikere. 
Til foreningens frivillige og ansatte.
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Alle med ADHD har ret til et værdigt liv, hvorfor ADHD-

foreningen involverer sig i samfundsmæssige og politiske 

debatter for at skabe lige forhold for alle.

Alle med ADHD skal have adgang til en tidlig og fore-

byggende indsats, hvorfor ADHD-foreningen arbejder  

for tilgængelige løsninger, brugerne selv kan  

anvende rettidigt.

Kognitiv tilgængelighed skal være en selvfølge både i 

hjemmet, daginsitutionen, skolen, på arbejdspladsen og i 

samfundet generelt, hvorfor ADHD-foreningen arbejder for, 

at dette placeres på lige fod med fysisk tilgængelighed.

Vores arbejde styrkes gennem frivilliges indsatser og 

partnerskaber, hvorfor ADHD-foreningen arbejder for at 

styrke den frivillige indsats og etablere stærke relationer.

ADHD-FORENINGEN 

MENER AT

2 Vi bekæmper 
fordomme om 
ADHD.

Vi tillader ikke 
diskriminerende 
forhold.

Vi formidler de 
gode og stærke 
historier.

VI BEKÆMPER STIGMATI-
SERENDE ADFÆRD OVER 
FOR MENNESKER MED ADHD

HVAD?

ADHD-foreningen 
har ikke accepteret 
tvivl om, hvorvidt 
ADHD findes.

ADHD-foreningen 
har arbejdet aktivt 
for lige livschancer.

Vi er væk fra 
billedet af 
drengene, der 
kravler på væggen.

HVORDAN?

3Vi identificerer hvor 
der er behov for 
udvikling af indsats.

Vi udvikler indsatser 
målrettet mennesker 
med ADHD.

Vi vil have indsatser 
der er tilgængelige 
rettidigt.

Vi ved at der er behov 
for specialviden om 
ADHD.

VI UDVIKLER TILGÆNGE-LIGE INDSATSER TIL  MENNESKER MED ADHD
HVAD?

ADHD-foreningen har 
skabt politisk fokus på 
udvalgte områder.

ADHD-foreningen har 
skabt landsdækkende 
ADHD indsats.

ADHD-foreningen har 
arbejdet for ”indsats og støtte uden ventetid”.

ADHD-foreningen har 
sikret tilgængelighed til specialviden om ADHD.

HVORDAN?
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Et kig i mestringsbanken 

Søvn betyder meget på vores trivsel og funk-
tionsniveau i hverdagen. Hvis du sover dårligt, 
kan det gøre dine udfordringer endnu større. 
På den anden side vil god søvnkvalitet og til-
strækkelig søvn gøre det nemmere for dig at 
overskue ting, holde fokus og lære nyt. Der er 
derfor gode grunde til at arbejde på at få bedre 
søvn, så du får mere overskud til at få dit hver-
dagsliv til at fungere.

Søvnproblemer følger ofte med ADHD
Flere undersøgelser har vist, at mennesker med ADHD oftere 
end andre har søvnproblemer.

Nogle har svært ved at falde i søvn pga. uro i kroppen eller 
tankemylder. Andre sover uroligt, vågner hyppigt og er derfor 
trætte om morgenen og uoplagte i løbet af dagen. Men søvnen 
har ikke kun betydning for, om vi føler os friske eller trætte, 
den har også væsentlig indflydelse på vores hverdag og trivsel.

Søvnbehovet er meget forskelligt fra menneske til menneske 
og varierer igennem livet. Som en tommelfingerregel kan følgende 
timetal pr. døgn anvendes:
• En 3-årig: 10–14 timer
• Førskolebørn: 10–12 timer
• Skolebørn (6-12 år): 9-12 timer
• Teenagere (13-15 år): 9-10 timer
• Unge (fra 15 år): 8-9 timer
• Voksne: 7-8 timer

Kortlæg dine søvnproblemer
Hvis du har søvnproblemer, kan det være en god idé i en periode 
at skrive en søvndagbog, så du får kortlagt, om der er ting, der 
påvirker din søvnkvalitet. Her kan du fx skrive:
• Hvornår du er gået i seng
• Hvad du har lavet i de sidste par timer op til sengetid
• Hvad du har spist og drukket efter aftensmaden
• Hvornår du er faldet i søvn
• Hvordan kvaliteten af nattens søvn har været
• Hvor mange opvågninger du har haft
• Hvor længe de vågne perioder har varet
• Hvornår du er stået op
• Eventuelle spekulationer, bekymringer, problemer eller andet, 

som kan have påvirket din søvn.

Når du har gjort det i 14 dage, kan du muligvis vurdere, om der 
er særlige forhold, der påvirker din søvn. Herefter kan du forsøge 
at ændre på de ting, der synes at give en dårligere søvnkvalitet.

Gode råd og regler for en bedre nattesøvn
• Sørg for faste sengetider – også i weekender og ferier
• Hav fx en fast aftenrutine, som skaber ro og gør dig afslappet 

og klar til at sove
• Brug en kugle- eller kædedyne til at give ro i kroppen
• Hav en notesbog ved siden af sengen. Her kan du skriver tan-

ker og ting, som du skal huske næste dag – så kan du bedre 
slippe tankerne og slappe af.

• Lyt til en mindfulness-øvelse, når du har lagt dig i sengen
• Sørg for en behagelig seng med en god madras
• Luft ud og sænk temperaturen i rummet inden sengetid
• Gør rummet relativt mørkt evt. med mørklægningsgardiner
• Sluk computer, iPad og TV mindst en time før sengetid
• Dyrk ikke sport eller andre voldsomme aktiviteter lige inden 

sengetid. Fysisk træning tidligere på dagen forbedrer derimod 
søvnen

Gør noget ved dine søvnproblemer

AF TINE HEDEGAARD 
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN
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• Gå ikke sulten i seng, men undgå store måltider lige før sen-
getid.

• Undgå alkohol og koffeinholdige drikke som kaffe, Cola, ener-
gidrikke og te om aftenen. Nogle har behov for at undgå koffein 
allerede fra hen på eftermiddagen.

• Sov ikke i løbet af dagen, selv om du er træt og føler trang til 
en lur. Det gør det svært at falde i søvn om aftenen og kan 
betyde, at din døgnrytme bliver vendt om.

Overvej hvilke af ovenstående råd og regler, du kan indføre for 
at bedre nattesøvnen, og prøv en enkelt eller to af ad gangen.

Vær tålmodig, når du indfører nye søvnvaner
Hvis du gennem længere tid har haft søvnproblemer, så vær 
tålmodig. Man får sjældent skabt gode søvnvaner fra den ene 
dag til den anden. Ofte må man arbejde på gradvist at ændre 
sengetiden. 

Det kan du gøre ved, at du starter med at gå i seng, når du 
reelt føler træthed – også selv om det er sent. De fleste vil da 
opleve hurtigt at falde i søvn – helst inden for et kvarters tid. 

Når det er afprøvet med held nogle aftener, kan du gradvist 
fremrykke sengetiden med fx 15 minutter ad gangen, indtil du 
har nået en passende sengetid, der svarer til dit søvnbehov.

Tal med lægen, hvis intet har hjulpet
Hvis du har vedvarende søvnproblemer, der ikke bedres trods 
forsøg på at indføre gode søvnvaner, så tal med din læge om 
andre muligheder for hjælp. ADHD-medicin påvirker søvnen hos 
nogle mennesker. Hvis du har fået søvnproblemer efter, at du 
er startet på medicin, kan du tale med lægen om muligheden 
for at ændre på dosis, tidspunkt på dagen eller evt. præparat.

Vær tålmodig, når du 

indfører nye søvnvaner
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Vi er alle SKÆVE er vi alle

Plakaterne er døbt ” Skæve”
Lars har døbt plakaterne ”Skæve”. Den ene ses nederst på 
denne side, og da jeg spurgte ham, hvorfor plakaterne hedder 
”SKÆVE”, svarede han:

”Jeg er tit blevet kaldt “SKÆV”. Det synes jeg, er dejligt. Hvis 
det vil sige, at ham eller hende og dem, som mener dette, er 
“NORMALE”, så er jeg ekstra glad for den betegnelse, og synes 
faktisk det er et plus.

Tænk sig – man bliver betragtet som “SKÆV”, når man ikke 
orker eller magter bimlende og bamlende telefoner, computere 
eller tablets hvert øjeblik. Eller fordi man ikke sætter særlig stor 
pris på usund stress.  Hele tiden at blive revet ud af noget vigtigt, 
man er i gang med, noget man gerne vil gøre rigtigt første gang, 
ja så er det helt fint at blive kaldt for “SKÆV”.

Jeg er på mine ældre dage blevet så doven, at jeg gerne vil 
gøre det rigtigt første gang. Tidligere var jeg mere bevidst om 
at gøre det hele ad flere gange, doven skulle ingen kalde mig. 

Om få år er alle de nu “NORMALE” nok brændt ud, så vakler 
de rundt som zombier, i et blåt skarpt skær i deres eget dagslys. 
Som junkier tømmer de kontoen til strøm og data, og i en rus 
af like’s og elsker dig, glædes de nu, og døde da”.

Hvorfor vil Lars støtte ADHD-foreningen? 
Jeg kan godt fornemme, at Lars elsker at lege med ordene, men 
hvis jeg ikke stopper ham her, så fortsætter han ud af én tangent, 
og taber mig helt. Det vil ikke være særlig hensigtsmæssigt, 
for jeg vil jo også gerne vide, hvorfor han vil støtte lige præcis 
ADHD-foreningen?

”Gennem livet har jeg mødt mange andre skæve mennesker, 
unge som gamle, piger og drenge. Måske havde de diagnosen 

ADHD, eller måske var de bare skæve som mig. De var der jo 
også i min egen folkeskoletid, men der var der ikke noget, der 
hed ADHD, desværre, så de fik ikke nogen former for hjælp.

I nyere tid, med en ny skolereform, de lange skoledage, og 
det stigende pres der er på alle unge mennesker, må det være 
meget udfordrende at være ung med ADHD, men så sandelig også 
at være forældre. Og hvis jeg kan bidrage med et par tegninger 
og ord, så bliver jeg kun rigere.

Derfor har jeg valgt at støtte op om ADHD-sagen med salg 
af mine ”SKÆVE” plakater”.

Vi er stolte over Lars´s støtte til ADHD-foreningen
Vi er stolte over Lars’s støtte og nu kan du både som privatperson 
og som virksomhed støtte ADHD-sagen med en ”SKÆV” plakat. 
Plakaterne fås i forskellige størrelser og for hver solgte plakat, 
går der et beløb til ADHD-foreningen. 

Giv den i julegave, adventsgave eller bare som en gave til dig 
selv. Som virksomhed kan man desuden få virksomhedsnavn 
på plakaten og få den leveret indrammet. Lige til at hænge op 
i virksomheden.

Plakaterne sælges på www.dengodesag.dk

AF INGE REFER,
KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER
I ADHD-FORENINGEN

 
LYRIK AF LARS REX / IDÉ OG GRAFISK DESIGN LARS REX / COPYRIGHT LARS REX

ALL RIGHTS RESERVED | LARSREX.NU

VI ER ALLE 

SKÆVE
ER VI ALLE

Lars Rex fra Svendborg svinger en dag forbi ADHD-foreningens sekretariat, fordi han har noget, han 
gerne vil støtte ADHD-sagen med. Lars har igennem mange år arbejdet med grafik som en hob-
bybeskæftigelse, og nu har han lavet to plakater, som han gerne vil støtte ADHD-foreningen med.

Hvis jeg kan bidrage med 

et par tegninger og ord, så 

bliver jeg kun rigere
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ADHD-foreningens efterårskonference 2018 
fandt sted på Comwell i Kolding den 6. sep-
tember 2018. Ca. 150 fagfolk havde fundet vej 
til en spændende dag omkring titlen ADHD i 
bevægelse. 

Så er vi klar og spændte
Konferencen blev åbnet af foreningens direktør Camilla Lydiksen, 
som gik på scenen med kloge ord om, hvordan vi i fællesskab 
arbejder for at gøre ADHD til håb og handlekraft. Og hvordan 
vi skaber bevægelse i den gode udvikling omkring viden, støtte 
og indsatser på ADHD-området.

Børns mentale sundhed
Dagens første oplægsholder var Carsten Obel, der er profes-
sor i mental børnesundhed. Hans præsentation hed En dansk 
designmodel til at mindske mistrivsel for mennesker med ADHD-
fænotypen i et livsforløb. Er det muligt og hvordan? Carsten 
præsenterede sin forskning og sine synspunkter under fire 
overskrifter: 
• Hvad er mental sundhed?
• Hvordan udvikles den? 
• I hvilke kontekster? 
• Hvad er motivationen? 

Carstens overordnede fokus var på, hvordan man laver gode 
fællesskaber, hvor alle børn kan trives og have det godt – og 
hvordan mange aktører i samfundet bør arbejde sammen om 
at skabe det gode livsforløb.

Børn og angst
Den næste oplægsholder var Barbara Hoff Esbjørn, som er 
professor ved Center for Angst under Københavns Universitet. 
Hun fortalte, at hvis man har ADHD, så har man en 3-fold øget 
risiko for at udvikle angst. Blandt skolebørn med svær ADHD har 
25-31% også angst, i voksenalderen er det op mod 47%. Barbaras 
overordnede fokus handlede om, at angst kan forebygges og 
angst kan behandles. Barbara er medforfatter til: Fri af angst – 
en forældrehåndbog.

ADHD i tal
Inden frokosten havde ADHD-foreningens udviklingschef Lene 
Buchvardt fået 15 minutter til at levere fakta og tal omkring 
ADHD i Danmark. Det blev et nedslående kvarters tid, mens 
Lene præsenterede forskellig forskning om, at mennesker med 
ADHD er overrepræsenterede i en lang række negative stati-
stikker. Fx har 30-50% med ADHD i løbet af deres ungdom og 
tidlige voksenalder været involveret i kriminalitet mod 10-12% 
blandt resten af befolkningen. Tallene er også højere hvad angår 
misbrug, manglende uddannelse, anbringelser på institution, 
teenagegraviditeter, ulykker og overgreb. 

Vi sank tallene fra seneste oplæg og frokosten
Da vi havde sunket tallene og frokosten, skulle deltagerne ud 
på én af fire forskellige sessioner:
1. ADHD og sen sprogtilegnelse af ph.d. Justin Markussen-Brown 

og ph.d. Marit C. Clausen.
2. ADHD i skolen af Louise Hübertz Poulsen og Anna Furbo 

Rewitz, udviklingskonsulenter i ADHD-foreningen. Om viden 

ADHD i bevægelse -
ADHD-foreningens efterårskonference

AF ANNA FURBO REWITZ,
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN

ADHD-foreningens direktør 
præsenterer ADHD-forenin-
gens målsætningsprogram 
for 2018-2020.
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og redskaber til voksne omkring børn med ADHD og lignende 
vanskeligheder.

3. Mestringsstrategier til de unge af Tine Hedegaard, udvik-
lingskonsulent i ADHD-foreningen. Om de mange ting, man 
kan gøre, for at hjælpe et ungt menneske med ADHD med at 
håndtere hverdagens udfordringer.

4. Ny forskning i ADHD som en institutionel kategori af Thyge 
Tegtmejer, ph.d. og lektor på UC SYD.

Udvikling af ADHD-symptomer
Efter kaffe og kage var det blevet tid til at høre Niels Bilenberg, 
som er ph.d., overlæge og professor på Syddansk Universitet. 
Niels gav os indblik i forskningen under projektet SAFARI: Stu-
die Af Førskole ADHD Risiko Indikatorer. Studiet er et delstudie 
under Odense Børnekohorte, der følger gravide fra årene 2010, 
2011 og 2012. I SAFARI søger man viden om hvilke faktorer, der 
betyder noget for udvikling af tidlige tegn på ADHD – så man 
i fremtiden kan forebygge eller sætte ind der, hvor risikoen er 
størst. Projektet følger 2700 mødre og deres børn fra børnene 
lå i livmoderen og frem. 

Projektet får løbende mange resultater på sammenhængen 
mellem børnenes ADHD-symptomer og faktorer som mødrenes 
rygning, familiens livsstil, pesticider, hormonforstyrrende stof-
fer og stresshormoner i moderens blod under graviditeten. Høj 
ADHD-score hos børnene ved 2,5 år var associeret med yngre 
mødre, rygning i graviditeten, lav uddannelse, højt BMI og foræl-
dre med psykiatriske diagnoser. Niels lærte os, at alder ved start 
i pasning udenfor hjemmet intet betyder for risikoen for ADHD-
symptomer. Det samme gælder type af pasning, hvor institution 
eller dagpleje ikke påvirker risikoen for ADHD-symptomer. Vi 
hørte også, at graden af barnets søvnforstyrrelser og testosteron-
niveauet hos moderen var associeret med højere ADHD-score. 
Og at høje niveauer af D-vitamin i navlesnorsblodet og amning 
over 6 måneder begge var associeret med lavere ADHD-score.

Hvordan er det nu med det der ADHD?
Sidste oplægsholder på konferencen var svenske Björn Ros-
lund, der er speciallæge i børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri. 
Under overskriften Hvordan er det nu det er med det der ADHD, 
og hvorfor er det nu det er det? fortalte han om hjernens kom-
pleksitet, og hvordan forskellige dele af hjernen er påvirket, når 
man har ADHD.

Tak for i dag og på gensyn
Kl. 16.00 sagde Camilla Lydiksen tak for i dag og sendte alle godt 
hjem i det dejlige sensommervejr. 

Tak for denne gang
Vi håber, alle deltagere fandt dagen relevant, og at alle fik ny 
viden, gode idéer og konkrete redskaber med hjem. Dagens 
oplæg findes her: adhd.dk/konference

Her er også korte resumé fra udvalgte oplæg, og du kan se 
nærmere på udstillere fra løsningsgalleriet. 

 
 Vil du have mere viden om ADHD? 
Vi anbefaler, at du gør som 11.000 andre og skriver dig op til 
at modtage ADHD-foreningens nyhedsmail på adhd.dk under 
menupunktet ”nyhedsbrev”.

Så vil du modtage nyeste viden om ADHD, inspiration til 
dit arbejde og henvisninger til konkrete redskaber til brug i 
dagligdagen.

Opmærksomme tilhørere.

Husk at vi holder konference igen den 4. december 2018 i Kolding. Også det vil du høre mere om, hvis du modtager vores nyhedsmail.
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Kære medlemmer

Kender du det? 
Hvilken følelse får du i kroppen, når du læser ordene oven for? Er 
det genkendelse? Er det fortvivlelse, eller er det afmagt? -  Eller er 
det en rysten på hovedet godt krydret med dårlig samvittighed?

Jeg lammes ofte af, at jeg selv kommer til at forsøge at få 
livet til at se fint ud på overfladen, og at jeg har et indre billede 
af, hvordan jeg ønsker, at min familie, mit liv og jeg selv bliver 
opfattet af andre. 

I mit forsøg på at ingen bliver udstillet, og at folk ikke kigger 
for meget og sender negative tanker (eller skulende øjne), kom-
mer jeg også indimellem til at bede om noget, som min familie 
ikke nødvendigvis kan honorere. Eller ønsker at honorere. Hvor 
tankerne om, hvordan det nok bliver, og hvad jeg forventer, 
der skal ske og vil ske, på ingen måde stemmer overens med 
virkeligheden. 

Altså den virkelighed, der leves uden for de sociale medier, 
du ved dér, hvor ”rigtige mennesker” mødes og ikke kan skjule 
fejl, eller ikke kun dele veltilberedte og opstillede billeder. 

Det er der, hvor den total mislykkede og sammenfaldne souf-
flé bliver set af andre, og hvor man er nødsaget til at udstille, 
at noget ikke lykkes som forventet, (ikke at jeg har prøvet at 
lavet en soufflé). 

Den virkelige verden
Av, ja den virkelige verden kan være benhård og helt uden filter. 

Men jeg kan nu altså bedst lide den virkelige verden, selv om 
det kan være svært at vise andre, at livet kan være svært, og at 

børnene ikke opfører sig som i amerikanske serier, men mere 
som i ”The Adams Family”. 

Og at min mand ikke konstant ligner Brad Pitt (faktisk aldrig) 
og husker at være galant og holde døren for mig. Min virkelighed 
byder nemlig mest på rod i håndtasken, snavs i køkkenskuffen, 
og at jeg har glemt min aftale ved tandlægen.

De sociale medier 
For en helt almindelig hverdag indeholder vel egentligt flest 
af de der helt vildt almindelige og kedelige små uinteressante 
oplevelser (altså for andre end én selv) og færrest af de der 
øjeblikke, hvor solen skinner perfekt, skaber lyserød himmel, 
lige nøjagtig imens hele familie står tæt sammen, total happy, 
iklædt tøj i samme nuancer og smiler helt op i øjnene med 
kridhvide tænder – på én og samme tid. Og med hvide tænder. 

Altså et af de der SOME-billeder, der virkelig lægger pres på 
at skabe den perfekte familie, hvor mor, far og børn er i konstant 
flow og lever livet med bredt smil og sænkede skuldre. 

Dagens udfordring til dig og til mig
Dagens udfordring til dig og til mig. Lad os dele mere af det 
rigtige levede liv. Der hvor ups og hovsaløsninger kan være en 
særdeles fremragende strategi til at overleve hverdagen alt i 
mens vasketøjsbunken vokser, og en grundig omgang støvsugning 
ville være særdeles godt at få gjort. 

Der, hvor vi er, som vi er. Der, hvor forskellighed er en styrke 
og deling af mindre rosenrøde moments bliver til 
god vidensdeling. 

Er du med?

Lad nu som om du har styr på det hele
 ”Lad som om du er rolig. Lad nu som om, du har styr på det. Lad nu som om, at du godt kan lide at 
gå i skole. Lad nu som om, at du har styr på dine ting. Lad nu som om, at vi har haft en god mor-
gen. Vær sød at lade som om, at vi er en familie, der har styr på tingene. Vil du ikke godt lade være 
med at blive sur og råbe? Vil du ikke nok lade som om, at du har lyst til at være her. Jeg beder dig 
søde skat, bare i dag, vær til stede, snak pænt og deltag i aktiviteterne. Det vil jeg så gerne have.”
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Klar til nordisk samarbejdsmøde.

ADHD-dage i Reykjavik

Det var med en vis skepsis og sommerfugle i maven, jeg satte 
mig i flyet mod Islands hovedstad Reykjavik. Kunne det nu 
”betale sig” at bruge penge på billet og dage væk fra arbejde 
og familie? Lad det være sagt med det samme, det var både 
tid og penge værd. Sjældent har jeg taget del i noget, hvor jeg 
kunne bidrage med så meget samtidig med at få endnu mere 
med hjem. Vi kom langt omkring med statusrapporter fra alle 
deltagerne, diskussion af forskellige udfordringer og ikke mindst 
formidling af de aktiviteter, der arbejdes med. 

Møderne
Vores møder blev afholdt i et kommunalt hus, som hver dag er 
samlingssted og et tilbud til mennesker med psykiske handicaps. 
Det var rigtigt spændende at se og høre om fritidstilbud til børn, 
fællesskab for unge og støtte til voksne på arbejdsmarkedet i 
ét og samme tilbud og hus. 

Fælles interesser og masser af muligheder
På de fælles møder kunne jeg vise ADHD-foreningens nyeste 
håndbog til børn og unge frem ”Styr dit eget skib” og ikke mindst 
fortælle om, at Kærlighed i Kaos er på vej online. De forskellige 
præsentationer viste, at vi arbejder med forskellige emner og på 
forskellige niveauer. Men også at vi har fælles interesser og ikke 
mindst masser af muligheder. En del af vores møder handlede 
om et tættere nordisk samarbejde. Her glæder det mig rigtig 
meget, at jeg har de nordiske landes opbakning til at sætte gang 
i mit ønske om at arbejde med at udbrede viden og værktøjer 
om ADHD på Færøerne og i Grønland. 

Besøg hos den islandske præsident
To travle og tætpakkede dage sluttede med et besøg hos den 
islandske præsident, hvor vi havde en interessant snak om 
især børn, familie og ADHD. Jeg lover jer, at præsidenten og 
hans sekretær kan huske ordene forældretræningsprogram og 
Kærlighed i Kaos!   

Jeg ser store fordele ved et tættere nordisk samarbejde, er glad 
for jeg brugte tiden og glæder mig til at gå foran i samarbejdet.

AF DORTE VISTESEN
FORMAND FOR ADHD-FORENINGEN

Jeg lover jer at præsidenten og hans 

sekretær kan huske ordene forældre-

træningsprogram Kærlighed i Kaos!

ADHD-foreningens formand har tilbragt et par dage på 
Island i forbindelse med de nordiske ADHD-foreningers 
samarbejde, og deler her oplevelserne med læserne.

Hos den islandske præsident.

Det har været en regnfuld sommer på Island, men midt i august brød solen igennem. Og netop da 
havde jeg fornøjelsen, for første gang, at skulle mødes med kolleger fra søsterorganisationerne 
i Norden.
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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, 
Frivillig 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

ADHD-messe
For 5. år i træk afholdt vi ADHD-messe: ”Vejen til en lettere hver-
dag med ADHD”. Vi havde tilmeldinger fra 14 firmaer, og flere 
ønskede at få muligheden for at deltage i 2019.

Hvad kan DUKH bruges til? 
Vi har inviteret Inga Petersen, socialfaglig konsulent fra DUKH, 
til at komme og fortælle om, hvad DUKH kan bruges til. Hun vil 
også komme ind på sagsbehandlings – og klageregler. 
Se programmet på hjemmesiden og i facebookgruppen. 
Tid og sted: 25. oktober 2019, kl. 19.00-20.30, Århus Firma Sport, 
Paludan Müllers Vej 110, 8200 Aarhus N.
Pris: 50,- for medlemmer og 100,- for ikke medlemmer.

ADD og Autisme
Viden-holdning-håndtering
Kursusdag med Jan Have Odgaard, JHO-Consult. Dette kursus giver 
viden om ADD og autisme, og beslægtede diagnoser, herunder 
NLD, GUU og GUA, indefra og udefra. 
Deltagerne forholder sig løbende til, hvilken betydning, denne 
viden har, og hvilken håndtering det kræver. Der undervises i 
den indre forståelse, og der hjælpes til metoder for at skabe 
selvstændig motivation ved ADD og autisme, samt til at vedli-
geholde denne. Man får metoder til at kompensere for nedsat 
koncentration og/eller udfordringer med bevarelsen af relevant 
fokus, fx under læring, eller under løsningen af opgaver. 
Man lærer også om metoder til håndtering af det sociale liv: at 
kunne føre gensidige samtaler, at fastholde relationer, bedre 
forstå egne behov, og kunne imødekomme andres. Da angst 
ofte er en væsentlig del af de udfordringer, livet med ADD og 

autismerne bringer med sig, bliver der undervist i forståelse og 
begyndende håndtering af dette.
Tid og sted: Lørdag den 24. november 2018, kl. 10-16, Hornslet 
Kultur- og Idrætscenter, Stadionvej 4, 8543 Hornslet.
Pris: kr. 300,- for medlemmer og kr. 600,- for ikke medlemmer.

Netværksgrupper
Vi gør opmærksom på, at der på hjemmesiden er oplysninger 
om de netværksgrupper, vi har kendskab 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
Ud over hjemmesiden, har vi både en facebook-gruppe ADHD 
Midt-Østjylland og en facebook side ADHD-foreningen, lokalafd. 
Midt-Østjylland. Vi håber, I vil give os et like.

Venlig hilsen Bestyrelsen

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

SYDJYLLAND

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 Café Kolding.

Kommende arrangementer:
Hold øje med adhd.dk og facebook.com/Groups/adhd.fyn

Caféer
Kvinder med ADHD/ADD
Cafégruppe hver 2. tirsdag – ulige uger. Tid og sted: Kl. 16-18, 
Bolbro Brugerhus, Indgang G, Stadionvej 50, 5200 Odense V.

Voksne med ADHD/ADD inde på livet
Cafégruppe, hvor pårørende også er velkomne. Lige uger. Tid 
og sted: Kl. 16-18. Bolbro Brugerhus Indgang G, Stadionvej 50, 
5200 Odense M.

Low arousal
v/ John Bertelsen 
• Low arousal 1, 8. oktober 2018 - Tid og sted følger
• Low arousal 2, 5. november 2018 - Tid og sted følger

Generalforsamling
19. februar 2019, indbydelse følger.

Venlig hilsen Bestyrelsen

FORMAND: KIRSTEN HØJSGAARD FOGH
MARGRETHES ALLÉ 4, 5250 ODENSE SV
E-MAIL: FYN@ADHD.DK

FYN



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

SØNDERBORG

Familiedag
Som medlem inviteres du og din husstand samt bedsteforældre 
til en hyggelig familiedag. 
Vi mødes i Frivilligcenteret i Maribo, hvor der bydes på lidt at 
spise og drikke, frugt, kaffe og kage.
Der er mulighed for afslapning og spændende aktiviteter, bl.a. en 
tur ved skønne Maribo sø, en ADHD Walk and Run tur, hvor der 
vil være planlagte ruter på 1 km, 2.5 km, og 5 km. I vælger selv, og 
børnene har mulighed for at få et flot deltagerbevis med hjem.

Hvad gør vi?
I møder op på frivilligcentret, kan evt. snuppe lidt til maven, 
få udleveret en rutetur, få en dejlig tur til søen, komme retur, 
drikke kaffe/saft og spise et stykke kage, hygge lidt med de andre 
aktiviteter, så længe I lyster. Det er helt op til jer selv, hvad tid 
i kommer og hvornår i kører hjem, bare det er i tidsrummet fra 
kl. 13 til 16.

Hvor og hvornår?
Søndag den 28. oktober, kl. 13 til 16.  på Frivilligcenteret i Maribo, 
Sdr. Boulevard 82, 4930 Maribo.
Pris: Arrangementet er gratis.
Tilmelding: Til formanden på 60 17 94 54 via sms. Oplys navn på 
medlem og hvor mange I kommer.
Vel mødt til en hyggelig eftermiddag.

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

LOLLAND, GULDBORGSUND
OG VORDINGBORG

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

NÆSTVED, FAKSE OG STEVNS

Generalsamling og foredrag
Foredrag om ADHD og stress med Eva Zelander.
Eva Zelander er uddannet narrativ psykoterapeut, mindfulness-
instruktør og stresscoach. Eva har skrevet forord til bogen: ”Kvin-
der med ADHD”, og hun har også udgivet bøger, der omhandler 
stress. 
”Mange mennesker med ADHD får i perioder stress tæt ind på 
livet. Det sker, når de over længere tid yder alt, hvad de kan, 
og nogle gange mere, end de kan tåle, for at leve op til de krav, 
som de oplever, der bliver stillet til dem, eller som de stiller 
til sig selv. Et godt liv med ADHD uden stress er et liv i balance 
mellem krav og ressourcer. Det er det, jeg kan hjælpe dig med”.

Tid og sted: Onsdag den 6. februar 2019, oplysning om sted flg. 
senere. 
• Generalforsamling kl. 17.30-18.30 
• Foredrag kl. 19.00-21.00

Tilmelding på mail: nfs@adhd.dk eller sms 28 29 34 51.

Yderligere oplysninger om aktiviteter: Se adhd.dk under lokalaf-
delinger eller følg os på facebook: ADHD foreningen-Næstved/
Faxe/Stevns.

Venlig hilsen Bestyrelsen

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

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

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

Venlig hilsen Bestyrelsen

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



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. Kontakt-
person: 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

Fra sans til samling 
Om hjerne, krop, bevægelse, læring og ro 
v/ Peter Thybo
Samspillet mellem hjerne, krop og bevæ-
gelse er det dynamiske bindeled mellem 
den ydre og indre verden. Processen fra 
sansning til motorisk handling involverer 
samtidig en række hjernefunktioner, der 
har stor betydning for læreprocesser. 
I foredraget giver Peter Thybo en guidet 

oplevelsestur på kryds og tværs i hjernens neurale netværk, og 
kommer også ind på hjernens arbejde i forhold til ADHD. Samtidig 
stilles der skarpt på læringsstile, især med fokus på kroppens 
og bevægelsens betydning for læring, og hvordan man gennem 
kroppen kan finde ro.

Om Peter Thybo:
Peter Thybo, er uddannet fysioterapeut, PD. i almen pædagogik 
og er den første fysioterapeut i Danmark som er specialistgod-
kendt af Danske Fysioterapeuter inden for sundhedsfremme og 
forebyggelse. Har været med til at udvikle og udbrede neuropæ-
dagogik samt teorier om motorik (Movement Science) i Danmark.

Tid og sted: 10. november, kl. 13-16 i Ringsted.
Pris: Medlemmer kr. 50,- 
Ikke-medlemmer kr. 100,- 
Tilmelding: adhd-vestsj.nemtilmeld.dk

ADHD Café Vestsjælland
Tid og sted: Hver tirsdag mellem kl. 16-20, forbehold for ændring 
i ferier, Spejderhytten, Hovedgaden 38, 4420 Regstrup.
Gratis entre, aktiviteter, kaffe mm. Dog koster det lidt at spise 
aftensmad. Alle, der har ADHD inde på livet, er velkomne.
Flere oplysninger og tilmelding i facebook gruppen: ADHD Café 
Vestsjælland eller på mail til: cafe@adhd-vestsj.dk

Venlig hilsen bestyrelsen

Medlemsaften ”Værd at vide”
Værd at vide om ADHD/ADD og ADHD-foreningens arbejde.
Denne aften er der oplæg ved formanden, Dorthe Nielsen, om 
nogle af de spørgsmål, overvejelser og dilemmaer, mennesker 
med ADHD/ADD løber ind i, når der kommer en diagnose ind 
i livet. 
Der bliver informeret om ADHD-foreningens arbejde for menne-
sker berørt af ADHD/ADD og forslag til, hvordan du som medlem 
kan få glæde af foreningen.
Du får også mulighed for at møde frivillige fra bestyrelsen og 
danne netværk med andre medlemmer. Denne aften er for alle 
grupper af medlemmer. 

Tid og sted: Onsdag den 7. november kl. 19.30 til 22.00, Hillerød 
frivilligcenter, Fredensvej 12, 3400 Hillerød
Tilmelding:  via hjemmesiden. 
Der bydes på kaffe, te, frugt og kage.
Vi glæder os til at se dig.

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.
Læs mere på hjemmesiden under Lokalafdelinger.

Café for voksne med ADHD 
Første torsdag i hver måned kl. 19.00-21.30.
Læs mere på hjemmesiden under Lokalafdelinger.

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

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

ØSTSJÆLLAND

Peter Thybo

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

VESTSJÆLLAND
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Læsehesten
Rabalder i børnefamilien
Af Bo Hejlskov Elvén og Tina Wiman
En bog til forældre om at håndtere 
børn med stærke følelser.
RABALDER I BØRNEFAMILIEN tager 
afsæt i en række velkendte hver-
dagssituationer i børnefamilien, 
og viser, hvad man helt konkret 
kan gøre, når en konflikt er under 
opsejling. Bogen bygger på en 
nytænkende metode og måde at 
forholde sig til konflikter og rela-
tioner på, som kaldes low arousal. 

Hvad gør man, når konflikten raser? Hvordan undgår man det 
næste sammenstød – uden magtkamp med vindere og tabere? 
Hvordan håndterer man børn med stærke følelser?

Nogle af bogens gode råd er at få styr på, hvem der egentlig 
har et problem, justere forventningerne til, hvad barnet kan klare, 
og øve sig i at holde hovedet koldt og hjertet varmt. 

Læs mere i denne konkrete og inspirerende bog om kon-
flikthåndtering for forældre og andre, der er tæt på børn med 
stærke følelser.

Kort og godt 
Af Per Hove Thomsen
Hvad er ADHD? Hvad sker der, når 
man har ADHD? Hvorfor får man 
ADHD? Hvordan stilles diagnosen? 
Hvordan foregår behandlingen? 
Hvad kan man selv gøre? Og hvor-
dan kan man hjælpe, hvis man er 
forældre eller tæt på et menneske 
med ADHD?
Kort & godt om ADHD henvender 
sig til dig, der har ADHD eller er 
tæt på et barn, ung eller voksen 
med ADHD og gerne vil have mere 
at vide om emnet, hvordan behandlingen foregår, og hvad man 
selv kan gøre.

I bogen finder du kort og klar viden om ADHD, om symptomer, 
årsager og behandling, særlige forhold for børn, unge og voksne 
med ADHD, og om hvordan man kan forholde sig til ADHD i 
hverdagen. Bogen indeholder viden og råd om opmærksomhed, 
hyperaktivitet, impulsivitet og andre vanskeligheder som søvn- 
og spiseproblemer mv.

Bogen er også relevant for lærere, pædagoger, behandlere, 
ledere og andre, der er i kontakt med mennesker med ADHD.

Et liv i kaos – om voksne med 
ADHD 
Af Per Hove Thomsen og Dorte 
Dahm (2. udgave)
Det er en udbredt opfattelse, 
at ADHD kun er en tilstand, der 
rammer børn. Men børn med 
ADHD bliver voksne, og de fle-
ste vil fortsat i voksenlivet have 
ADHD eller ADHD-lignende pro-
blemer.

Voksne med ADHD er meget 
forskellige med vidt forskellig 

prognose, livsmuligheder og eventuelle komplicerede vanske-
ligheder. Nogle er behandlingskrævende, andre ikke.

Bogen belyser tilstandens mange aspekter i voksenlivet: 
fra det kliniske udtryk og prognose, neuropsykologiske aspek-
ter og behandlingsplanlægning, til den voksnes møde med 
behandlingssystemet, med de sociale myndigheder og med 
kriminalforsorgen.

Målgruppen for bogen er primært personer, som i deres 
arbejde kommer i berøring med ADHD, dvs. voksenpsykiatere, 
peykologer, socialrådgivere, pædagoger og praktiserende læger, 
men den er også rettet mod voksne med ADHD samt deres 
pårørende.

ADHD-foreningen har friske tilbud på kurser vedrørende 
ovenstående emner på de næste sider.
Læs om “Familieliv med ADHD”, “ADHD- Hvad Nu?” og 
“Hvordan passer jeg på mit voksne barn – og mig selv?” 
på de næste sider.

Bøgerne kan købes i ADHD-foreningens webbutik. 
Tjek ind på adhd. dk under menupunktet
webshop, eller på denne adresse:
adhd.dk/shoppen/
Du kan også bruge denne kode.:
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Kom og vær med! 
Mange oplever, at selv om deres børn har været diag-
nosticeret allerede i barndommen, har flere af de unge 
en årrække, hvor de ikke vil erkende og acceptere deres 
diagnose og dens betydning for deres liv. Dette gør, at de 
unge kommer i forskellige vanskeligheder. Nogle drop-
per ud af uddannelse og arbejde gentagne gange, nogle 
bliver involveret i kriminalitet og misbrug, nogle optager 
lån på lån, og andre igen har mange konflikter, idet de 
unge nægter at lytte til forældrenes råd og grænser, som 
er nødvendige for forældrene for at kunne have de unge 
boende hjemme. Forældrene er overbelastede og oplever 
sig magtesløse. 

Formål
Formålet med at deltage på dette kursus er at give dig 
redskaber ift. kommunikation med de unge, og at møde 
de unge som voksne med de funktionsnedsættelser, 
de har. Mødet med andre forældre i samme situation, 
giver også en større forståelse af de udfordringer, der til 
dagligt opleves.

Du lærer om, hvordan du både passer på dig selv og dit 
voksne barn. (Man kan ikke hælde fra en tom kop). Og du 
får oplysninger om, hvilke muligheder der er for hjælp i 
det offentlige system.

Hvad får jeg ud af kurset? 
• Redskaber til bedre kommunikation med de unge
• Redskaber til at forebygge og håndtere konflikter
• Du lærer, hvordan du kan passe på dig selv og dit voksne 

barn. 
• Du lærer, hvordan du kan give råd til den unge og sætte 

grænser

Hvordan passer jeg på mit voksne barn med ADHD – og mig 
selv?  
Tid og sted: 16. marts 2019, kl. 9-16
Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S 
Tilmeld og læs mere: adhd.dk/kurser

Hvordan passer jeg på mit voksne 
barn med ADHD - og mig selv?
Kurset er for forældre til unge voksne (18-25 år) 
med ADHD

Kurset ”Familieliv” er for familier 
med børn (børn med ADHD (9-15 
år), søskende over 9 år og forældre.

Hvad får vi ud af kurset? 
• Mulighed for at styrke et positivt 

sammenhold i familien 
• Redskaber til en mindre konflikt-

fyldt hverdag for hele familien
• Viden om brugbare værktøjer til 

at organisere hverdagen
• Familien arbejder sammen om 

at skabe konkrete forbedringer 
i hverdagen

Familieliv med ADHD
Tid og sted: 9.- 10. marts 2019 
Kursuscenter Brogaarden, Abelo-
nelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart
Tilmeld og læs mere på adhd.dk/
kurser.

Har dit barn fået diagnosen ADHD? 
Kurset er for forældre til børn og 
unge, der har fået diagnose ADHD.

Hvad får du ud af kurset? 
• Viden om forekomst og årsager 

til ADHD hos børn og unge og om 
behandlingsmuligheder

• Præsentation af mulighederne 
for støtte derhjemme, i skolen 
og fra det offentlige 

• Fokus på familiens samlede triv-
sel og mulighed for erfarings-
udveksling med både eksperter 
og med forældre med lignende 
udfordringer

 
ADHD diagnose - Hvad nu? 
Tid og sted: Lørdag den 6. april 2019 
og søndag den 7. april 2019 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. 
Færgevej 30, 7000 Fredericia. 
Tilmelding og læs mere: adhd.dk/
kurser

Familieliv med ADHD

ADHD diagnose
- hvad nu?
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Et udpluk af ADHD-foreningens kurser til familier med ADHD

Har du brug for viden og redskaber til livet med ADHD? Tjek ind på adhd.dk/kurser
ADHD-foreningens kurser omhandler både diagnoserne ADHD og ADD

 Kursus   Målgruppe Dato Sted Kursus  Pris

 Kursus   Målgruppe Dato Sted Kursus  Pris

   Teenageliv Forældre til teenagere 27.-28 oktober 2018 Middelfart 10-18 3.590,-
   med ADHD med ADHD    pr. pers. 

   ADD – set indefra, Alle (16 år +) med 17. november 2018 Middelfart 15-18 1.690,-
   udefra og interesse i egen eller    pr. pers.
   rundt omkring familiens ADD

   Familieliv Familier med 9.-10. marts 2019 Middelfart  03-19 4.450,-
   med ADHD 9-15-årige børn    pr. pers.
 søskende over 9 år     inkl.
     overnatning

   ADHD Diagnose – Forældre til børn og unge 6.-7. april 2019 Fredericia 04-19 3.590,-
   Hvad nu? der har fået diagnosen    pr. person

   Hvordan passer jeg Forældre til unge voksne 16. marts 2019  Odense 01-19 1.690,-
   på mit voksne barn  (18-25 år) med ADHD    pr. person
   med ADHD – 
   og mig selv?

   Konflikthåndtering Forældre til børn 23.-24. marts 2019 og Odense  02-19 6.750,-
   med ADHD med ADHD. 1.-2. juni 2019   pr. pers.
   - Grundforløb Andre (voksne)     
 familiemedlemmer er    
 også velkomne

   Konflikthåndtering Familier med ADHD 24. august 2019 Odense  08-19 5.250,-
   med ADHD (børn fra 7 år)    pr. familie
   - Opfølgning      
   for hele familien 

ADHD-foreningen

Pakhusgården 50

Tlf. 70 21 50 55

e: info@adhd.dk

5000 Odense C

CVR: 12771975

adhd.dk

|

|

|

2018

2019

Har du brug for viden og redskaber 
til livet med ADHD?

Tjek ind på adhd.dk/kurser

Se flere kurser på adhd.dk
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Sanser på overarbejde
Vi har alle forskellige måder at bearbejde vores sanser på. Nogle 
af os reagerer over for høje lyde eller bestemte lugte. Og selvom 
det måske ikke altid er helt bevidst, har de fleste af os som 
voksne fundet en måde at bearbejde vores sensible sanser på. 
Det kan være, at storrumskontoret er blevet udskiftet med et 
alene-kontor. Eller at makrel-i-tomat er blevet bandlyst indenfor 
hjemmets fire vægge. 

Men når man er et barn med ADHD, er sanserne ofte på over-
arbejde – på en helt anden måde end hos os andre. Samtidig 
er man 200 dage om året ”tvunget” ned i de faste rammer, som 
der er i dagens folkeskole. Børn har ikke de samme muligheder 
som voksne for at vælge til og fra. Og derfor bliver deres over-
levelsesstrategi nogle gange at stikke af.

Se den enkeltes udfordring
Vi kan nok alle sammen huske de drenge fra vores egen folke-
skoletid med krudt i rumpen, der blev sat til at løbe 10 gange 
rundt i skolegården for at få brændt noget energi af. Men det er 
ikke altid, at det er det, der skal til. Nogle gange, så er det bedre 
at få beroliget sanserne – at give de urolige drenge en sækkestol 
og nogle hørebøffer med rolig musik, så de kan komme helt ned 
i gear og være klar til at sætte sig ned og lære.

Det kræver en faglig viden om sanserne at forstå, hvordan 
det enkelte barn bliver udfordret, og hvordan vi bedst hjælper 
dem til at få hverdagen i skolen til at fungere. For selvom Ida 
og Oliver begge har en ADHD-diagnose, så kan det være vidt 
forskelligt, hvordan sanseindtrykkene påvirker dem. 

Tre bud på tilpasninger i skolen
Udover at afdække den enkeltes sanseproblemer, er det også 
nødvendigt at indrette folkeskolen anderledes end i dag, for at 
gøre det lettere for Ida og Oliver at gå i skole og for at lære noget. 

Her er tre bud:
1. Tilpas klasselokalet 
 Der er rigtigt mange ting, man kan gøre, for at tilpasse klas-

selokalet. Det kan være alt fra at sætte en skillevæg op, der 
skaber ro, til at købe en stol, der kan vippe.

2. Tænk sansestimulering ind
 Der er mange måder, hvorpå den uro i kroppen, der ofte følger 

med en ADHD-diagnose, kan dæmpes gennem berøring eller 
ved små aktiviteter. Det kan være alt fra elastikker omkring 
stolene, der kan bruges til at yde modstand, små bolde der 
klemmes, til fidget-spinners eller kædeveste. 

3. Strukturér dagen anderledes
 Det kan også være, at dagen kan struktureres anderledes. 

Måske er det en god ide, at Ida kan få lov til at komme fem 
minutter senere ind i klassen end de andre, fordi hun ikke 
kan klare den larm, der er i klassen lige efter det har ringet 
ind fra frikvarter. 

En skole for alle
Det er vigtigt, at de tiltag, der bliver taget i klassen, ikke bliver 
set eller forstået som stigmatiserende – hvor det er de børn, der 
har ADHD, som bliver set som de ”anderledes”. Derfor er det helt 
afgørende, at det bliver hele klassen, der involveres. For selvom 
man ikke har diagnosen ADHD, så kan det jo sagtens være rart 
at have noget at dimse med eller at lukke sig helt inde med et 
par hørebøffer på.

Folkeskolen er bedre i dag end den var, da vi gik i skole. Men 
vi er endnu ikke i mål med en skole for alle. Vi har derfor det 
ønske til folkeskolen, at den åbner endnu mere op for forskel-
lige fagligheder omkring opgaven, så vi sammen kan hjælpe 
børnene bedst muligt på vej.

En skole for alle –
også dem med sanseudfordringer

ADHD-foreningen og Ergoterapeutforeningen har i fælles-
skab sendt dette debatindlæg til ”Pressen”

AF CAMILLA LOUISE LYDIKSEN, DIREKTØR I ADHD-FORENINGEN OG 
LOTTE LAGONI, NÆSTFORMAND I ERGOTERAPEUTFORENINGEN

Børn handler oftest rationelt på de situationer, de placeres i. De reagerer, hvis det bliver for meget 
for dem at være i et klasselokale på grund af støjniveauet. De flytter sig væk fra situationen. Kravler 
ned under bordet. Løber ud af klasselokalet. Mange gange handler det om, at deres sanser er på 
overarbejde. Men det forstår vi ikke altid, og derfor anser vi alt for ofte børnene som uopdragne.



33

Den fysiske inklusion og ADHD
Den fysiske inklusion handler om, at barnet er fysisk til stede i 
klassen, i stedet for at tilbringe noget af tiden et andet sted på 
skolen. Det handler også om at indrette klasserummet, så eleven 
får de bedste betingelser for at kunne følge med i undervisnin-
gen. Og så handler det om at tilrettelægge undervisningen med 
den struktur og forudsigelighed, som kan være afgørende for, 
at barnet kan overskue sin skoledag.

Den faglige inklusion og ADHD
Den faglige inklusion handler om at skabe gode betingelser for 
læring i forhold til det enkelte barns udfordringer og kompe-
tencer. Dvs. at undervise differentieret i et fælles lokale, hvor 
alle deltager aktivt i den samme slags aktivitet, men på deres 
individuelle niveau.

Vidste du?
Vidste du… at du på ADHD-foreningens hjemmeside kan finde 
forslag til at lette hverdagen for børn og unge i skolen? 

”Værktøjskasse” til skolestart kan du finde 
ved at klikke ind på adhd.dk under menuen 
”Livet med ADHD” – skole – inklusion. Her 
har Jenny Bohr, ADHD-konsulent, forfatter og 
underviser, mange flere forslag til at lette 
skoledagen for børn og unge.  

De 10 H’er
1. Hvad skal jeg lave? (indholdet)
2. Hvordan skal jeg lave det? (metoden)
3. Hvorfor skal jeg lave det? (meningen)
4. Hvor skal jeg lave det? (placeringen)
5. Hvornår skal jeg lave det? (tidspunktet)
6. Hvor længe skal jeg lave det? (tidshorisont)
7. Hvem skal jeg lave det med? (andre/voksne)
8. Hvor meget skal jeg lave? (mængden)
9. Hvad skal jeg så? (hvad kommer bagefter)
10. Hvorhen skal jeg? (Målet)

Elever med ADHD i den 
inkluderende skole
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Af Renée Helmig Toft Simonsen

Elever med ADHD kan have udfordringer inden for det kognitive, det sociale og/eller det adfærds-
mæssige. Derfor kræver elever med ADHD ofte en anderledes indsats end andre jævnaldrende.
Men med den rette støtte og hjælp kan størstedelen af børn med ADHD inkluderes i den almene 
skole. Når man arbejder på at skabe en inkluderende skole, er der flere områder, det enkelte 
barn skal opleve sig som en aktiv deltager i. Det fysiske, det faglige og det sociale.

Er der brug for et klassesæt i skolen? 
Det kan du netop nu købe på tilbud i ADHD-foreningens webshop. 
Klik ind på adhd.dk i webshoppen under kategorien ”kampagne”. 
Her finder du et tilbud på et helt perfekt klassesæt, som består af 
Tangles, Vennespil samt minibøger.

Samlet pris for hele pakken inkl. forsendelse er kr. 595,-
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Vrå Højskole har de seneste to år været basen 
i 23-årige Jonas Grotum Johansens liv. Han har 
ADHD, og føler sig for første gang klar til at gå 
i gang med en uddannelse

Vrå Højskole og Jonas Grotum Johansen blev sat sammen ved en 
tilfældighed. Jonas var egentlig på jagt efter en idrætshøjskole, 
hvor han kunne bruge sin krop og havde udset sig en skole, 
hvor der er masser af sport på højskoleskemaet. Men da Vrå 
lancerede et særligt tilbud, der hed ”Højskolen som genvej til 
uddannelse”, kom Jonas på rundvisning på den nordjyske skole 
- og efter kort betænkningstid var han klar:

- Jeg havde på det tidspunkt kokset noget rundt i uddan-
nelsessystemet. Jeg havde næsten gennemført en 10. klasse 
på VUC i Frederikshavn, men sprang fra, fordi tingene blev for 
meget for mig. Så Vrå blev på mange måder en ny start, fortæller 
Jonas, der udover at starte på højskole også besluttede sig for 
en anden stor ting i sit liv:

- Jeg stoppede med min ADHD-medicin, kort før jeg star-
tede med højskolen. Jeg var træt af bivirkningerne, træt af de 
føleforstyrrelser jeg fik, og træt af de mange mentale udsving. 
Medicinen gav mig en følelse af ikke at være mig, siger Jonas, 
der har prøvet mange forskellige former for medicin. Men det 
har ikke fungeret for ham:

- På et tidspunkt blev jeg helt i tvivl om, hvem jeg selv var. 
Jeg havde svært ved at skelne mellem, hvad der var bivirkninger, 
og hvad der var mig.

Hjem til musikken
I dag ved Jonas, hvem han er, og han kan mærke sig selv igen. 
To år efter sin højskolestart er han fortsat fri af medicinen. Han 
har han fået styr på, hvad han vil - og han har fået masser af 
plads undervejs til sin meget personlige rejse:

- Det fine ved at være på højskolen er, at jeg har fået lov til at 
være mig selv og til at gøre tingene i mit tempo. Jeg har tidligere 
i mit liv oplevet, at alt skulle være på en bestemt måde og i et 
bestemt tempo. Jeg har både prøvet at blive smidt ud eller møde 
andre store konsekvenser, hvis jeg fejlede. Det skete ikke i Vrå, 
og det har virkelig gjort højskolen til min hjemmebane. Jeg er 
blevet tryg her, fordi der også er plads til en som mig, siger Jonas.

I stedet for den oprindelige højskoleplan om idræt i Søn-
derborg blev det musikken i Vrå, der blev Jonas’ store passion. 
I løbet af sine to år i højskoleverdenen har han haft fokus på 
spil og sang, og det var på mange måder som at vende hjem:

- Musik har i store perioder - og især i min barndom - haft en 
enorm plads i mit liv. Lige fra jeg var helt lille, gik jeg til baby-
bongo. Siden blev jeg trommeslager, og senere nørdede jeg med 
guitar. Jeg har altid sunget, men det var først på højskolen, at jeg 
for alvor fik sat musikken forrest igen, siger Jonas, der ligesom 
de fleste andre på ”Højskolen som genvej til uddannelse” har 
fundet frem til netop den retning, deres studie skal gå. 200 unge 
har været igennem forløbet i de tre år, projektet har varet. Over 
75 procent af dem er kommet i uddannelse. Én af dem er Jonas:

- Jeg er startet på et særligt HF-musikforløb i Aalborg, og 
det passer mig rigtig godt. Jeg var aldrig blevet parat og havde 

Højskolen er virkelig blevet 
min hjemmebane
AF HELLE MØLLER RIIS,
PR & JOURNALISTIK, VRÅ HØJSKOLE
FOTOS: VRÅ HØJSKOLE
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aldrig klaret det, hvis det ikke havde været for højskolen. Jeg er 
så taknemmelig for den støtte, jeg har fået, siger Jonas.

En fast plads i to år
Selvom Jonas nu er fløjet fra højskolereden, så har han fortsat 
adressen i Vrå. Højskolen har en række pladser til udeskole-
elever: Tidligere højskoleelever, der studerer i eksempelvis 
Hjørring eller Aalborg, men bor hjemme på højskolen i samme 
univers som de øvrige højskoleelever. En kombination, der pas-
ser perfekt til Jonas:

- Det gør mig enormt tryg, fordi der er en særlig rytme her 
på højskolen, som passer ind i det system, jeg har lavet for mig 
selv. Jeg har eksempelvis siddet det samme sted i spisesalen i 
to år. Det er min plads, og jeg kan godt blive en lille smule ude 
af flippen, hvis andre sætter sig der, siger Jonas, der samtidig 
har brug for den spontanitet og energi, der er på højskolen:

- Lige så meget som jeg har brug for min egen rytme, der skal 
gentages dag for dag - og uge for uge, lige så meget har jeg også 
brug for, at nogen sparker til den og udfordrer mig. På det punkt 
er jeg en ret sammensat person. Jeg vil gerne de faste rutiner, 
men jeg vil også gerne ruskes i og prøve noget nyt. Jeg ved godt, 
at mange forsøger at proppe os med ADHD ned i samme kasse 
og gøre os helt ens. Men det er altså ikke sådan, det fungerer. 
Vi er ikke kun udadreagerende, har behov for systemer eller 
meget aktive. Det er langt mere sammensat og komplekst - og 
det oplever jeg selv. Jeg indeholder mange ting, ligesom jeg tror, 
alle andre mennesker gør.

ADHD som drivkraft
Jonas har før i tiden været flov over sin ADHD og næsten skam-
met sig over sin baggrund. I løbet af sin højskoletid har han 
gjort den til sin drivkraft:

- Det er ikke sådan, at jeg løber rundt og fortæller alle, at 
jeg har ADHD. Tværtimod. En diagnose er for mig bare et stykke 

papir, som kan komme til at spænde ben for dig, hvis den bliver 
brugt forkert. Men jeg er heller ikke bange for den - og betrag-
ter den ikke som en sygdom, som jeg måske gjorde før i tiden. 
Diagnosen har i stedet givet mig et utrolig godt kendskab til mig 
selv, siger Jonas, der i flere sammenhænge har hjulpet andre, 
der har ADHD med at forstå sig selv og lytte efter sin krop og 
sine behov - i stedet for at undertrykke dem:

- Det gælder om at finde sine egne veje og metoder. På et 
sted som en højskole kan det eksempelvis være vildt svært at få 
alenetid og ro, som især jeg behøver. Derfor har jeg brugt meget 
tid med høretelefoner i ørerne. De har skærmet mig for lyde, 
men de har også givet mig ro, siger Jonas, der gerne anbefaler 
højskole til andre med ADHD:

- Det er selvfølgelig igen individuelt og passer ikke til alle, og 
det er vigtigt, at man VIL det. For mig har det været altafgørende. 
For det første, fordi jeg fandt mig selv. For det andet, fordi jeg 
fandt venner for livet. Mennesker, som kender mig ind og ud, 
både elever, men absolut også lærerne på højskolen. Jeg ved, 
at de vil hjælpe mig og støtte mig, hvis og når jeg får brug for 
det, siger Jonas, der har oplevet højskolen som et fællesskab, 
som han var en del af på lige fod med alle andre:

- Jeg har aldrig været ADHD-Jonas på Vrå Højskole. Jeg har 
bare været Jonas, og højskolen har lært mig, at alle mennesker 
har noget at slås med og noget at kæmpe for - uanset, om de 
har diagnoser eller ej.

Vrå Højskole er en kreativ og musisk højskole, der ligger 
midt i Nordjylland.
”Højskolen som genvej til uddannelse” er et treårigt EU-
projekt, der blev afsluttet i juni 2018 Læs forskningsrap-
porten og mere om højskolen på vraahojskole,dk



Årsagen til stress
Stress opstår, når krav og forventninger er større end de ressour-
cer, du har i en given situation. En følelse af kaos og katastrofe 
opstår, når presset bliver for stort. Følelsen kan overskygge alt, 
og det kan være svært at handle fornuftigt i den situation. Reak-
tionen kan fx være pludselig og voldsom vrede eller gråd. Dine 
venner og familie synes måske, at du overreagerer og forstår 
slet ikke, hvad der har udløst anfaldet. Bagefter forstår du det 
måske heller ikke helt selv.

Stressfaktorer
Overskuddet til at klare de krav, der stilles til dig i hverdagen, 
bliver mindre, hvis du har mange stressfaktorer. Det kan for 
eksempel være vanskeligheder med at skabe overblik og struktur, 
planlægge og gennemføre daglige opgaver, overskue økonomi, 
forstå sammenhænge og sortere i sanseindtryk. Søvnbesvær 
er også udbredt blandt mennesker med ADHD, og mangel på 
søvn er en væsentlig belastningsfaktor, som kan være årsagen 
til manglende overskud og stress.

Læs mere om søvn her i magasinet på side 10.

Find årsagen til din stress
Det er vigtigt, at du får indsigt i din stress og en forståelse for, 
hvad der stresser dig. På den måde kan du blive i stand til at 
opdage begyndende tegn på stress og reagere på det, inden 
følelsen af kaos og katastrofe opstår.
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Stress og ADHD følges ofte ad

Gå på opdagelse og find frem til aktiviteter, situationer eller 
andet, som øger dit stressniveau. Udfyld gerne et stress-skema 
for at få et overblik. Download stress-skemaet på adhd.dk under 
menupunktet ”Livet med ADHD” under ”strategier”.

Sammen med stress-skemaet kan du udfylde et ugeskema. 
Her skriver du, hvad der har stresset eller afstresset dig, så kan 
finde frem til en sammenhæng.

Download også  ugeskemaet på adhd.dk under menupunktet 
”Livet med ADHD” under ”strategier”.

Gør noget ved det – Detect and destroy
Du må arbejde på at undgå situationer, som stresser dig i det 
daglige. Når du har fundet frem til årsagen til din stress, bliver 
det lettere at se, hvor du er nødt til at sætte ind og gøre noget 
andet, end du plejer. Læg også mærke til, hvad der afstresser 
dig, så du kan gøre mere af det.

Har du søvnproblemer må du arbejde på at skabe gode rutiner 
og vaner, som kan give dig en bedre søvn. Læs mere på adhd.dk 
og i mestringsbanken på side 10 i dette magasin.

Læs mere om stress på adhd.dk under menupunktet ”Livet 
med ADHD”. 
På side 10 her i magasinet kan du i mestringsbanken få 
gode råd til en bedre søvn.

ADHD medfører nogle vanskeligheder, som giver en særlig sårbarhed over for stress. Derfor er 
følelsen af stress ofte til stede hos mennesker med ADHD.
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ADHD – et vigtigt kapitel i
vores samfunds historie

ADHD og lignende diagnoser er nogle af de første skridt, men-
neskeheden tager imod en dybere forståelse af vores hjerner 
og psyke. Det vigtige i den forbindelse er, at vi ikke begår den 
fejl at gå for hurtigt frem. 

“Jamen, du har jo ikke ADHD!”  

Det var gerne den første reaktion, jeg fik, når jeg fortalte men-
nesker omkring mig om min ADHD-diagnose i 2007. Jeg var 26 
år gammel og havde netop overstået en bacheloruddannelse 
i journalistik på Syddansk Universitet. Derfor kunne jeg i deres 
øjne jo ikke være ramt af sådan noget som ADHD. Lidt flere end 
jeg troede, så på diagnosen med de briller: Som om at ADHD 
automatisk betød et alvorligt handicap, der udelukkede en 
almindelig hverdag. 

Lykkeligvis er kulturen omkring ADHD og andre psykiske 
diagnoser i dag anderledes. Takket være en række kendte for-
billeder som Justin Timberlake, Michael Jordan, Will Smith og 
milliardæren Richard Branson er folkestemningen omkring 
ADHD noget anderledes end for ti år siden. Flere forstår nu, at 
ADHD kan give udslag i mange forskellige retninger og i mange 
forskellige grader. 

Hjerner er forskellige
Jeg har fulgt udviklingen som diagnosticeret, som komiker og 
som politiker. I mine øjne er diagnosekulturen i gang med en 
kursændring, som gerne må fortsætte lidt endnu. Fra at diagnoser 
var et livslangt stempel, som krævede læger og socialrådgiveres 
hjælp, så forstår flere nu, at diagnoserne også er et udtryk for 
en hjerne og personlighed, der er anderledes end andres. Og 
“anderledes” er ikke det samme som “dårligere”.  

Og flere forstår nu, at diagnoser er øjebliksbilleder, som med 
den rette tilgang kan ændres. Her mener jeg, at nogle institutioner 
i ADHD-miljøet tidligere har svigtet. Alt for ofte er ADHD blevet 
kaldt et livsvilkår, eller patienter har fået at vide, at ADHD var 
for livet. For det første: Det har vi aldrig været sikre på. For det 
andet: Hvad gavner det at sige sådan til et menneske?!  

Din ADHD kan ændres. Du kan ændre dig. Og det kræver 
først og fremmest en indsats fra dig selv. Men omgivelser, der 
giver plads og mulighed for sådanne forandringer, er naturligvis 
nødvendige.  

Samfundet skal rumme forskellige hjerner
Jeg tror, at fremtidens arbejdsmarked vil belønne de, der forstår 
at arbejde sammen med meget forskellige personligheder. For 
det kan næsten ikke undgås – OCD-ramte, småautister, ADHD’ere 
og andre skæve personligheder er at finde indenfor nærmest 
alle brancher. Når forældre spørger mig, hvorfor deres datter 
“dog skal gå i klasse med en ADHD’er?”, forklarer jeg dem gerne: 
Fordi hun skal arbejde med dem senere.  

Det kræver sit af både skoler, arbejdspladser, sundhedsvæsnet 
og det sociale område. Men over hele linjen ser vi fremskridt til 
trods for sparekrav og påvirkning fra kassetænkende politikere 
og embedsmænd. Det kunne bare godt gå stærkere, synes jeg.  

Vi er kun i starten
Jeg tror, at ADHD og lignende diagnoser er en del af en større 
mental revolution for menneskeheden. Vi står overfor et århund-
rede, hvor vores indsigter i hjernen vil tage tigerspring fremad. 
Vores oldebørn vil forstå hinanden på et helt andet plan. De vil 
udnytte hinandens styrker og afhjælpe hinandens svagheder 
uden tøven eller synderligt besvær. Autisten vil med største 
naturlighed hjælpe ADHD’eren med at finde de glemte filer, og 
ADHD’eren vil instinktivt stå klar med kreativ hjælp til udform-
ningen af den nye databases design. De forskellige personlig-
hedstyper vil være noget, børn lærer i folkeskolen.

Hvis den fremtid, jeg forudser, skal kunne lade sig gøre, så 
er det vigtigt, at vi forstår psykiske diagnoser i deres rette sam-
menhæng. Ikke mindst hos de diagnosticerede selv. ADHD som 
diagnose er stadig i sin barndom. Den kan stadig gå i mange 
retninger – og det kan vi ADHD’ere også.

Hvis vi ser ovenfra på menneskets udvikling som avanceret flokdyr, så er ADHD og lignende diag-
noser vigtige og nyttige for os. De hjælper os til at forstå, hvordan vores hjerner er forskellige, 
og dermed hvordan vi bedst indretter vores samfund, så det skaber rum og muligheder for alle.

AF ANDERS STJERNHOLM. KOMIKER, FOREDRAGS-
HOLDER, FOLKETINGSKANDIDAT FOR ALTERNATIVET 
OG AMBASSADØR FOR ADHD-FORENINGEN

ADHD-foreningens redaktion har modtaget denne artikel 
fra en af foreningens ambassadører, Anders Stjernholm. 
Vi bringer den hermed videre til vores læsere.
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Vil du have mere viden om ADHD?
Vi anbefaler, at du gør som 11.000 andre og skriver dig op

til at modtage ADHD-foreningens nyhedsmail. 
Så vil du modtage nyeste viden om ADHD, inspiration til dit 

arbejde og henvisninger til konkrete redskaber
til brug i dagligdagen. 

Nyt om ADHD udkommer hver mandag/tirsdag
undtagen i ferier. 

Det er gratis, og du kan tilmelde dig her:
adhd.dk/foreningen/nyhedsbrev 

Eller scanne denne kode:

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
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GIV en GAVE 

ADHD-foreningen er afhængig af gaver. Kun 21 % af forenin-
gens indtægter er fra det offentlige, så vi har brug for din 
støtte, så vi kan tilbyde aktiviteter, som kommer børn, unge 
og voksne til gode. ADHD-foreningen har stor gavn af at væ-
re godkendt som velgørende organisation. For at opnå den-
ne godkendelse, har vi brug for gaver på 200 kr. eller der-
over, så vi håber, at du vil hjælpe os med dette. 

  

Når du støtter ADHD-foreningen kan du trække hele dit bi-
drag fra i skat. Hvis du vil have fradrag, har vi brug for dit 
CPR-nummer, så skal vi nok sørge for at give SKAT besked. 

  

 Overfør via netbank til konto 3575 3266623534.   
Husk at påføre Navn, Adresse og CPR-nummer.  

 Overfør via Mobilpay til nr. 53 72 99 11.    
Husk at påføre Navn, Adresse og CPR-nummer.  

 Besøg ADHD-foreningens støtteside 
ved at scanne QR-koden eller besøg 
www.adhd.dk/donation hvor du kan 
give et bidrag.  

Giv en gave
STØT ADHD-foreningen med et gavebidrag

ADHD-foreningen er
afhængig af gavebidrag
ADHD-foreningen er afhængig af gaver. Kun 
21% af foreningens indtægter er fra det 
offentlige, så vi har brug for din støtte, så 
vi kan tilbyde aktiviteter, som kommer børn, 
unge og voksne til gode. ADHD-foreningen 
har stor gavn af at være godkendt som 
velgørende organisation. For at opnå denne 
godkendelse, har vi brug for gaver på 200 kr. 
eller derover, så vi håber, at du vil hjælpe 
os med dette.
 

Træk dit bidrag til
ADHD-foreningen fra i skat
Når du støtter ADHD-foreningen kan du 
trække hele dit bidrag fra i skat. Hvis du 
vil have fradrag, har vi brug for dit CPR-
nummer, så skal vi nok sørge for at give 
SKAT besked.
 

Hjælp os med at gøre en forskel
på én af følgende måder:
• Overfør via netbank til konto 3575 

3266623534. Husk at påføre navn, adresse 
og CPR-nummer.

• Overfør via Mobilpay til nr. 53 72 99 11. 
Husk at påføre navn, adresse og CPR-
nummer. 

• Besøg ADHD-foreningens støtteside ved 
at scanne QR-koden eller besøg adhd.
dk/donation hvor du kan give et bidrag. 
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ADHD - smykker

Du kan støtte os ved at købe et smykke til dig 
selv, eller én du holder af. 
Vælg mellem de mange modeller fra Pilgrim. Du 
kan se alle smykkerne og købe dem på adhd.dk
i webshoppen.
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henrik@u9k-tv.dk - 5120 2190
Ringstedvej 227 - 4300 Holbæk

Tlf. 5073 2196
vejenkoreskole.dk

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.

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

 www.fondenkrogensboogfri t idsgård.dk

Rødkildevej 8 · Ulbølle · 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 20 30 77

ieu@ieu.dk · www.ieu.dk

Gisselørevej 2 . 4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 09 56 . werth.dk

HT elektro aps
HT elektro ApS udfører service og er leverandør

til en bred kundekreds på Bornholm og det øvrige
Danmark med produkter indenfor:

Elektromotorer • Gearmotorer • Kuglelejer
Kileremskiver og kileremme • Kæder og kædehjul • Pumper

Svejsning og tilbehør • Trykluft • Elværktøj
Frekvensomformere • Elkomponenter • Batterier & accumulatorer

Søndre Allé 38 B · 3700 Rønne
Tlf. 56 95 60 08 · www.htelektro.dk

Ved Lindelund 69 . 2605 Brøndby

Tlf. 22 11 05 47
mail@martinmunch.dk
www.martinmunch.dk

BESØG SEJERØ ELLER NEKSELØ
Sejerø: 1 times sejlads fra Havnsø

Nekselø: 20 min. sejlads fra Havnsø

Oplysning og pladsbestilling:

59 59 00 18
Åbent kl. 08.15-11.30 og 12.00-15.00

www.sejerobugten.kalundborg.dk



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. 

Få styr på din ADHD med 
coaching og hjælpemidler

www.komcentret.dk

Blixenkrone
Smede- og maskinværksted

v/ Jesper Hansen
Odinsvej 10 . 4100 Ringsted

Tlf. 55 46 15 10
blixenkrone@hansen.mail.dk

Blixenkrone Smede- & Maskinværksted udfører
service, reparation og lovpligtige eftersyn på autolifte over det 

meste af landet. HH og EWJ bremse testere serviceres og repareres.

K O M P A G N I E T  A / S

Nyager 7 · 2605 Brøndby 
Telefon 43 45 77 00

www.stilladskompagniet.dk

FACADESTILLADS • SVÆRT STILLADS • RULLESTILLADS
MATERIALE PLATFORME • TELTOVERDÆKNING • SIKKERHEDS RÆKVÆRK

NEDSTYRTNINGSSKAKTE • SEPARATE TRAPPELØB

Bakkedraget 3 · Godthåb · 4450 Jyderup

Tlf. 42 40 55 50  · www.breinholtgaard.dk

Åbningstider:
Mandag-lørdag 11-22 · Søndag 12-22

Selskaber modtages op til 70 personer

GRØN VEDLIGEHOLD ApS
ENTREPRENØR JENS H. JENSEN APS

Gl. Frederiksborgvej 90 - 3450 Allerød - mail: rodegaard@mail.dk

www.groenvedligehold.dk

GRÆSSLÅNING - UKRUDTSBRÆNDING - ENTREPRENØRARBEJDE - SNERYDNING

RING
2011 4360

3F · Nytorv 8, 1. 1 · 4400 Kalundborg

Tlf. 7030 0900 · 3f.dk/kalundborg

Stjernegade 4 C · 3000 Helsingør
TLF. 4920 2127 · info@outdoorseason.dk

www.outdoorseason.dk

Fokus er på 
beklædning og 
udstyr til vandring, 
klatring, sne og 
øvrige outdoor-
aktiviteter
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Nordjylland
Formand Anny Bech Andersen
Terndrupskovbrynet 9
9575 Terndrup
Tlf. 22 18 00 55 
nord@adhd.dk 

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

Midt-Østjylland
Formand Søren Zastrow
Kirstinelystvej 15
8300 Odder
aarhus@adhd.dk 

Fyn
Formand Kirsten Højsgaard Fogh
fyn@adhd.dk

Sydjylland
Formand Jens Peter Ravn
Ris Bøge 18, 6640 Lunderskov
Tlf. 26 20 30 81
sydjylland@adhd.dk

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

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