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AD(H)D Konference 26. april 2018  
Noter fra ADHD-foreningen 
 
Oplægsholdere: Betina Kate Mozart og Tine Hedegaard 
 
Uddannelse/baggrund: 
 
Betina Kate Mozart 

•  ACT certificeret Mastecoach & udviklingskonsulent 
• Ansat i ADHD-foreningen i kursusafdelingen (2013-) 

 
Tine Hedegaard 

• Cand.Mag og master i Socialt Entreprenørskab 
• Samordner og certificerer R&R Trainer 
• Ansat i ADHD-foreningens udviklingsafdeling (2007-) 

 
Titel på oplægget: Guide til redskaber og strategier til mennesker med ADHD 
 
Hvorfor er dette emne vigtigt? 
Menneskers egenmestring er af afgørende betydning for at kunne udleve sit fulde potentiale og blive 
bidragsydere i samfundet på lige fod med andre. Derfor er det vigtigt at unge og voksne med ADHD får 
viden om og adgang til strategier og redskaber - samt at deres professionelle kontakter (rådgivere, 
mentorer og støttepersoner) ved hvordan de bedst støtter og guider i forhold til mestring. 
 
Noter: 

• Mestringspyramiden – indsigt og viden leder til accept og skaber motivation 
• Mestring er toppen af pyramiden – inden da skal der arbejdes med viden, indsigt og accept 
• Den dygtige støtteperson møder personen, der hvor han er 
• Hvis man som støtteperson ikke formår dette, så vil støtten udelukkende være for egen skyld, -

måske for at opnå en form for beundring. 
• Den dygtige støtteperson går til en støtteopgave med ydmyghed og et oprigtigt ønske om at 

forstå den andens behov. 
• Det handler om at blive ved længe nok 
• Det må være mennesket med ADHD, der siger når det er nok 
• Det er vigtigt at den der har fået støtten føler sig HELT sikker. 
• HUSK at der mange gange, er flere år med nederlag og svigt.  
• DET TAGER TID AT ÆNDRE EN OVERBEVISNING 
• Mening = Motivation 
• Mening + Færdigheder = Handling 

 
Redskaber/information fra oplægget der kan anvendes i praksis  
 

• Mestringspyramiden – skab et godt fundament med psykoedukation 
• Livshjulet 
• Kontrolcirklen 
• Ugeplanen/kalender 
• Bulletjournal 
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• Hot spot 
• Launching Pad 
• Sæt luppen på opgaven 
• Bryd ned i mindre enheder 
• Få styr på h’erne 
• Visualisering 
• Belønninger 
• Timer Timer 
• Vekseldrift 

 
Take-home messages  

• Det skal bruges for at det virker 
• Strategien skal give mening (for brugeren/borgeren) 
• Det tager tid at implementere en ny rutine 
• LESS IS MORE/en ting ad gangen 

 
Eventuelt 
Bliv også inspireret af 

• Food Prepping, Life-hacking, Capsule Wardrobe og Simple Living 
 
Her kan du finde mere om emnet: 
Mestringsbanken på www.adhd.dk eller du kan booke en mestringsworkshop hos ADHD-foreningen. 


