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AD(H)D Konference 26. april 2018  
Noter fra ADHD-foreningen 
 
Oplægsholder: Tobias Sonne, P.hd 
 
Uddannelse/baggrund: 
 

ü Ph.d. i datalogi fra Aarhus Universitet - (teknologi 
støtte til børn med ADHD) 

 
ü Har indtil den 1.marts 2018 boet og arbejdet i London ved University College London 

 
ü Ud over ADHD har han forsket i, hvordan teknologi kan hjælpe med at forbedre søvnen for børn 

og unge  
 

ü Arbejder i dag hos Lego Education 
 
 
Titel på oplægget: 
Velfærdsteknologiske løsninger til mennesker med ADHD 
 
Hvorfor er dette emne vigtigt? 
Emnet er vigtigt fordi teknologi holder unikke muligheder for at forbedre den eksisterende praksis, og de 
analoge redskaber 
 
Teknologi kan give støtte til børn med ADHD og deres familier og til pårørende og lærere. 
 
 
Noter: 
 
Tobias Sonne gav os på AD(H)D Konference en bred indføring i de seneste strømninger inden for teknolo-
gistøtte til ADHD- området.  
 
Samtidig fortalte han om sin egen forskning i teknologier til børn med ADHD (koncentration, vredesudbrud 
og søvn) 
 
Han gav os eksempler på velfærdsteknologiske løsninger til børn med ADHD:  
 
• ‘Calming’-støtte (ChillFish) 
• Forældretrænings-støtte (Parent Guardian) 
• Koncentrations-støtte (CASTT) 
• Søvn-støtte (MOBERO) 
 
ChillFish er det første biofeedback spil designet specifikt til at hjælpe børn med 
ADHD til at falde til ro og slappe af. Ved hjælp af let tilgængelige og sjove åndedrætsøvelser.  
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Take-home messages  
 

1. Teknologi holder unikke muligheder for at 
forbedre eksisterende praksis, analoge 
redskaber og give støtte til børn med ADHD 
og deres familier / pårørende / lærere. 

 
2. CASTT, ChillFish og MOBERO er eksempler 

på hvordan teknologi kan støtte og styrke børn med ADHD (og deres familier). 
 

3. Teknologi bør støtte og ikke erstatte fagprofessionelle og/eller eksisterende behandlinger. 
 
 
 
Her kan du finde mere om emnet: 
 
Forskningspublikationer er frit tilgængelige på: 
 

Ø www.researchgate.net (søg på Tobias Sonne)  
Ø Aarhus Universitets hjemmeside 

 
 
ADHD-foreningens hjemmeside adhd.dk. Her kan du finde slides fra konferencen: 
https://adhd.dk/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/Tobias-Sonne.pdf 
 
 


