
KONFERENCE
GØR ADHD TIL HÅB  
OG HANDLEKRAFT 
4. DECEMBER 2018 – KOLDING

Her hvor vi nærmer os årets afslutning, giver ADHD-foreningen dig årets 
sidste mulighed for at få mere viden om ADHD, så du får nye værktøjer,  
du kan anvende i din hverdag.

Vi har sat et bredt program sammen, og dagen vil bringe os omkring ADHD 
og sprogforsinkelser, og hvordan vi kan understøtte en positiv udvikling.  
Vi kigger på det til tider svære teenageliv med ADHD, så vi kan forstå og støtte den 
unge på vejen til et godt ungdomsliv. I sessionerne forsøger vi at imødekomme dine 
behov, og der er mulighed for at komme tæt på gode løsninger til forældretræning, 
kigge på det nødvendige tværfaglige samarbejde, høre om ADHD og søvnbehandling 
og om, hvad forskningen finder i forhold til at anvende mindfulness som behandling. 

Det sidste store oplæg giver os et 10-årigt perspektiv på ADHD hos voksne  
i specialklinikken og sætter skarpt på ønsker for fremtiden. 

Vel mødt. 
Vi i ADHD-foreningen glæder os til en dag sammen med dig.

Med intens hilsen
ADHD-foreningen

Camilla Louise Lydiksen
Direktør

TILMELD DIG HER

https://adhd.dk/kursus/konference-goer-adhd-haab-handlekraft/


Tid Action Speaker
09.00 Løsningsgalleriet åbner – besøg 

standene og få inspiration 

Der serveres morgenkaffe  
og brød

09.30 Velkomst og åbningstale Camilla Louise Lydiksen, direktør i ADHD-foreningen

09.45 Teenageliv med ADHD Trish Nymark (1), sygeplejerske, psykoterapeut

10.45 PAUSE Besøg løsningsgalleriet

11.00 ADHD og sprogtilegnelse Justin Markussen-Brown (2), lingvist, Ph.d. i Sprogklar

11.45 ADHD i Danmark; tal og fakta Lene Buchvardt (3), udviklings chef i ADHD-foreningen

12.00 FROKOST Besøg løsningsgalleriet og få inspiration til din hverdag

13.00 Sessioner

Det tværfaglige samarbejde og 
helhedsorienterede indsats

Elisa Ferrari (4), socialrådgiver, kognitiv terapeut  
i ADHD-foreningen

Forældretrænings programmet 
Kærlighed i Kaos og Kik Nu!

Anna Furbo Rewitz (5), udviklingskonsulent og  
Tina Vaarning (6), chef for strategi og forankring  
i ADHD-foreningen

ADHD og søvnbehandling Danielle Dam Dahlhus (7), psykolog ved psykiatrien,  
Aalborg universitetshospital

Mindfulness som behandling til 
børn og unge med ADHD

Karen Jakobsen (8), distriktssygeplejerske, Børne- og 
Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland

14.15 Mokka og lidt sødt til ganen

14.45 ADHD i specialklinik for voksne i  
10 år – status og ønsker til fremtiden

Erik Petersen (9), overlæge, Klinik for ADHD,  
Regionspsykiatrien Vest, Herning

15.30 Livet med ADHD Beretning fra en voksen med ADHD

16.00 Tak for denne gang Kom godt hjem!

Der er et begrænset antal pladser, og for at være helt sikker på, at du kan få plads på en af de 150 stole, vi 
sætter op til dagen, så tilmeld dig nu på https://adhd.dk/kursus/konference-goer-adhd-haab-handlekraft/

PROGRAM 4. DECEMBER 2018 – KOLDING

PRAKTISKE OPLYSNINGER
HVOR OG HVORNÅR
Konferencen løber af stablen tirsdag den 4. december 2018 fra kl. 09.00 til 16.00  
på Hotel Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding. 

PRIS
Pris for dagens program, materialer samt forplejning: kr. 1.900. Alle priser er fritaget for moms.  

OVERNATNING
Har du brug for overnatning, kontakt Comwell på tlf.: 76 34 11 00 eller mail: hotel.kolding@comwell.dk  
og fremvis bekræftelse på denne tilmelding for at få en specialpris med rabat. 

EFTER KONFERENCEN
ADHD-foreningen sørger for, at du efterfølgende modtager oplæg og sammenskrevne artikler fra udvalgte  
oplæg pr. mail, herunder referencer og tips til hvor du kan læse mere. På den måde kan du nemmere 
vidensdele med dine kolleger, medarbejdere eller andre gode folk i dit netværk. 

DET MED SMÅT
Tilmeldingen er bindende. ADHD-foreningen tager forbehold for eventuelle ændringer  
til programmet forårsaget af uforudsete hændelser. Har du yderligere spørgsmål  
kontakt kursussekretær Mette Skou på tlf.: 70 21 50 55 eller mail: mes@adhd.dk

1 53 72 64 8 9

https://adhd.dk/kursus/konference-goer-adhd-haab-handlekraft/

