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ADHD diagnose - Hvad nu?  
6.-7. april 2019 

Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia,www.trinity.dk 
Tilmelding www.adhd.dk pris: 3.590,- pr. person (mulighed for tilkøb af overnatning, som er inklusiv aftensmad) 
 
 
Målgruppe 
Forældre til børn og unge der har fået diagnosen ADHD. Andre (voksne) familiemedlemmer er også velkomne.  
Kurset omhandler både diagnoserne ADHD og ADD. 
 
 
Formål 
Har dit barn fået diagnosen ADHD, og har du brug for viden om, hvad dette betyder for dit barn, din familie og for fremti-
den? På dette kursus får du en grundig basisviden om ADHD – viden som alle familier med børn med ADHD bør have, 
for at kunne støtte barnet bedst muligt, samt sikre en positiv udvikling for hele familien. Med kurset kommer du bag om 
bogstaverne ADHD, og du får redskaber til at gøre hverdagen for dit barn mere overskuelig og mindre konfliktfyldt. Kur-
sets mål er at sætte dig i stand til at forstå og arbejde med dit barns ADHD og trivsel. 
.  
 
 
Hvad får vi ud af kurset? 
 

• Viden om forekomst og årsager til ADHD hos børn og unge 

• Viden om forskellige behandlingsmuligheder (herunder medicin) samt om følgesygdomme 

• Svar på spørgsmål fra erfarne og kvalificerede undervisere 

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

• Fokus på familiens samlede trivsel  

• Mulighed for erfaringsudveksling med både eksperter og andre forældre med lignende udfordringer 
 
Hvad får vi med hjem? 

• Bog med virkelige fortællinger om familieliv og ADHD. 

• En guide fyldt med gode råd og redskaber til en hverdag med mere kærlighed og mindre kaos.  

• Kopi af oplæggene 

• En minibog, som sætter fokus på at ”Alle er gode til noget - vi skal være her allesammen”. 
 
 

Undervisere 

• Niels Bilenberg, professor, speciallæge i Børne – og ungdomspsykiatri, Ph.d 
 

• Trish Nymark, sygeplejerske, NLP psykoterapeut, coach og ADHD-konsulent 
 

• Elisa Ferrari, socialrådgiver ADHD-foreningen. Elisa er uddannet socialrådgiver, kognitiv terapeut, 
mindfulness instruktør og er certificeret stresscoach fra ”Forebyg stress”. Hun har arbejdet både som 
familierådgiver og behandler i psykiatrien, og har undervist i blandt andet kommunikation og konflikt-
håndtering. Ved siden af sit arbejde som socialrådgiver i ADHD-foreningen er hun selvstændig og hjæl-
per mennesker med stress, angst og depression.  
 

rogaarden.dk 

http://www.trinity.dk/
http://www.adhd.dk/
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Program  
Vi gør opmærksom på, at der ud over de programlagte pauser kan blive indlagt pauser efter behov.    

 
Lørdag den 6. april 2019 
 
Kl. 9.00 Ankomst og morgenmad  
 
Kl. 9.30 Velkomst og intro til kurset, præsentationsrunde 
 
Kl. 10.45 Pause 
 
Kl. 11.00 Hvad er ADHD? v/ Niels Bilenberg  

• Hvad er ADHD? Kernesymptomer og sekundære vanskeligheder 

• Hvad skyldes ADHD, og hvordan kan vanskelighederne komme til udtryk i hverdagen?  
 
Kl. 12.00 Frokost  
 
Kl. 13.00 Behandlingsmuligheder v/ Niels Bilenberg 

• Hvordan kan ADHD behandles – medicin og andre behandlingsformer 

• Andre sygdomme der kan optræde samtidig med ADHD 

• Hvordan er fremtidsperspektiverne?  
 
Kl. 14.45 Kaffepause og indkvartering på værelser 
 
Kl. 15.30 Støtte til familier, der har børn med ADHD v/ Elisa Ferrari  

Som forældre til et barn med ADHD får du ofte brug for hjælp og støtte. Det er en ny situation for 
mange. Du får her oplysninger om muligheden for støtte derhjemme og i skolen.  
 
Sag i kommunen? Hvad siger lovgivningen, og hvad skal jeg særligt være opmærksom på, når 
mit barn har en sag i kommunen? 
 

Kl. 18.30 Pause  
 
Kl. 19.00  Aftensmad 
 
 
Søndag den 7. april 2019 
 
Kl. 7.00 - 09.00 Morgenmad  
 
Kl. 9.00  Medicin kan ikke stå alene v/ Trish Nymark 
  Pædagogik, kost, motion og søvn 
 
Kl. 12.00  Frokost 
 
Kl. 12.45 Erfaringsudveksling 
  Deltagerne drøfter i grupper, hvordan de vil omsætte deres nye viden derhjemme. 
 
Kl. 14.30  Opsamling i plenum 
 
Kl. 15.00  Kom godt hjem 
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