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Et lille sted Betyder…..
Et sted, hvor alle kender alle, hvor vi dyrker fællesskabet, 
og hvor vi læger vægt på en venlig og kammeratlig om-
gangsform.

Et sted med store 
muligheder betyder….
At vi har mange udfoldelsesmuligheder, både arbejds-
mæssigt og i fritiden. 70 tønder land, mark og skov giver 
baggrund for landbrug med kødkvæg og heste samt 
skovbrug – og videreforarbejdning på eget savværk og 
tømrerværksted.

Men også andre opgaver som gartneri, vedligeholdelse af 
maskiner, kreativt værksted, køkken og praktisk undervis-
ning er en del af vores tilbud. I fritiden spænder aktiviteter-
ne fra ridning, svømning, � tness, fodbold eller indendørs 
hygge til spændende studieture. 

Nr. Vesterskov er primært….
Et tilbud til unge, der har brug for at blive stimuleret i alle 
livets forhold. Målet er, at de unge bliver afklaret omkring 
sig selv og derigennem bliver i stand til at tage realistiske 
valg omkring bl.a. erhverv og uddannelse, personlig ud-
vikling, boligforhold og pleje af netværk. Det sker gennem 
dagtilbud, hvor deltagerne transporteres hertil – eller i 
bofællesskab med botræning og fritidstilbud. Vi har forskel-
lige boenheder med plads til i alt 16 beboere.

Find os her:
www.nr-vesterskov.dk eller like os på facebook.

Undervisningsmaterialer til folkeskolen
og voksenundervisningen ...

www.forlaggraff.dk

Protac SenSit® Protac MyFit®

SANSESANSESANSESANSE
STIMULERING STIMULERING STIMULERING 

n	 Skaber ro og koncentration 
n	 Styrker kropsfornemmelsen
n	 Giver en bedre søvn 
n	Virker beroligende

Protac SenSit®

På protac.dk og tlf. 8619 4103 kan du: 
n	 Bestille terapeut til gratis oplæg
n	 Få terapeutisk vejledning til vores produkter
n	 Se video og læse cases om vores produkter
n	 Tilmelde dig vores nyhedsbrev
n	 Læse mere om sansestimulering

Protac Kugledynen™ Calm
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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

Dit medlemskab
Et nyt år betyder også, at du har modtaget en opkrævning på 
kontingent for et nyt år. Jeg bliver ofte spurgt om, hvorfor man 
egentlig skal blive medlem af ADHD-foreningen. 

Du må ikke være i tvivl om, at netop dit medlemskab er med 
til at gøre en forskel. Du får naturligvis ”noget for pengene” i 
form af fx dette magasin, som du nu sidder med i hænderne, 
og i lokalafdelingerne afholdes der arrangementer, hvor du som 
medlem kan deltage, enten gratis eller mod mindre betaling. 

Men den absolut vigtigste grund til, at du skal forblive medlem 
er, at du medvirker til at vise, at vi er mange, som er berørt af 
og interesseret i ADHD/ADD. Med dit medlemskab er du med 
til at styrke det arbejde, som medarbejderne på sekretariatet 
udfører hver eneste dag. 

En stor del af dette arbejde er også støttet og dækket af midler, 
som foreningen får tildelt på baggrund af projektbeskrivelser og 
ansøgninger til forskellige fonde. Alle disse fonde er altid meget 
opmærksomme på, hvor mange mennesker man hjælper ved 
at støtte et givent arbejde. 

Når Camilla Lydiksen som direktør deltager i møder på Chri-
stiansborg, eller når hun eller jeg er i dialog med pressen og 
andre interessenter, er det altid nemmere at komme igennem 
med budskabet, når vi kan vise, at rigtig mange personer står 
bag os via medlemskaber. 

Så skulle du være i tvivl om dit kontingent skal fornyes, så 
håber jeg inderligt, jeg hermed har overbevist dig om, at din 
betaling er med til at gøre en meget stor forskel. Tusinde tak 
for dit bidrag! 

Slutteligt vil jeg ønske dig rigtig god læselyst. Du kan denne 
gang blive klogere på børn, unge og ADHD i form af artikler om 
PUST, stille børn, kan også have ADHD – og KIK Nu! 

Måske er en hel dag om mestring eller et af de mange kurser 
i kursusprogrammet noget for dig?

Så nyd en stille stund
og rigtig god fornøjelse! 

Kalenderen siger allerede marts, og det nye år 2019 flyver afsted. 
Foreningens 12 lokalafdelinger har afholdt generalforsamlinger, 
og alle steder er hold af frivillige ildsjæle, nye som gamle, godt i 
gang med arbejdet med at gøre ADHD til HÅB og HANDLEKRAFT. 
Velkommen til alle nye og tak til jer, der allerede er med, for at 
I tager endnu en tørn.

Det bliver et spændende år i ADHD-foreningen
2019 bliver et både spændende og travlt år i ADHD-foreningen. 
Året startede med, at KIK NU! blev lanceret, og jeg håber, at 
dette tiltag vil hjælpe rigtig mange familier med redskaber til at 
håndtere de udfordringer, som følger med, når et barn i familien 
har ADHD eller lignende vanskeligheder. Du kan læse mere her 
i magasinet på side 8 og på adhd.dk. 

Forude ligger et folketingsvalg, og en af hovedbestyrelsens 
opgaver er at sikre, at vi får sat aktuelle og vigtige emner på 
dagsordenen hos de kommende politikere. Det arbejde er vi i 
fuld gang med. 

Et andet arbejde handler om, hvordan foreningen skal se ud 
i fremtiden – hvordan skal vi udvikle organisationen hen over 
de kommende 3-5 år? Et spændende og omfattende arbejde 
med en lang proces. 

DORTE MØLLER VISTESEN
FORMAND
FOR ADHD-FORENINGENLE

DE
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N
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Nyt projekt i ADHD-foreningen

Projektets primære målgruppe
Børn og unge på 10-18 år med diagnoserne
• ADHD
• Autisme
• Udviklingshæmning
Projektet vil udvikle målrettede film og visuelle redskaber, der 
øger børnenes og de unges selvindsigt, styrker deres evner til at 
se og sætte grænser og giver dem viden og mestringsstrategier.

Materialet vil arbejde med fire temaer
• Kropsforståelse – med fokus på at både krop og sind udvikles
• Relationer – med fokus på nære og ikke nære relationer
• Følelser – med fokus på venskaber, forelskelse og behovet for 

ømhed og omsorg

• Grænsesætning – med fokus på evnen til og viden om at kunne 
sige til og fra.

Projektet vil udvikle og afprøve
• Læringspakker
 Digitalt lærings- og oplysningsmateriale med korte film, digi-

tale redskaber, interaktive lege og spil til målgruppen med 
tilhørende brugervenlig vejledning og lærerguide.

• Kampagne og oplysning
 Kampagneaktiviteter med blandt andet oplysende og debat-

skabende spots, og korte film til de sociale medier, fagprofes-
sionelle netværk, organisationer og foreningers hjemmesider 
m.v.

AF ANNA FURBO REWITZ,
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN

ADHD-foreningen er bevilget midler til et udviklingsprojekt, der hedder ”Kend dine grænser”. 
Kend dine grænser er en indsats, der skal forebygge seksuelle krænkelser og overgreb hos børn 
og unge med kognitive udfordringer.

Om projektet
Bevillingen kommer fra Socialstyrelsen, og projektet bliver 
til i et samarbejde med Feldballe Film. Projektet kører til 
august 2020.
Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har idéer eller input 
til projektet. Kontakt projektleder Anna Furbo Rewitz på 
afr@adhd.dk 

Kend dine grænser
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Der er opgaver i løbet af modulet, samt en hjemmeopgave, så deltag-
ren kan arbejde med den nye strategi i de 5 dage, der går, før næste 
modul åbnes. Her ses et eksempel på en opgave i modulet.

Her ses en oversigt over de 3 første moduler. Af andre emner 
kan blandt andet nævnes ros og anerkendelse, konflikter 
samt rutiner og faste rammer.

Online version af Kærlighed i Kaos
KiK Nu! er en online version af ADHD-foreningens 
program “Kærlighed i Kaos”, som har vist sig at kunne 
give forældre bedre forældrekompetencer, mere 
overskud i hverdagen, færre konflikter og en bedre 
relation til deres barn. 

12 moduler
KiK Nu! består af 12 moduler á 20 minutter. Modu-
lerne tages med et interval på 5 dage eller mere. 
Det samlede forløb tager således ca. 2 måneder at 
gennemføre.

Mellem modulerne kan du afprøve strategierne 
i din familie. Samtidig med at du kan chatte med 
andre deltagere eller med en konsulent fra ADHD-
foreningen.

For at give dig det bedste læringsforløb er der 
tilknyttet en SMS-service med inspiration. Så du i 
de 5 dage mellem modulerne vil blive mindet om 
ugens emne.

Viden og redskaber til   forældre når de har tid

Line Kjeldsen Jensen har – med en herlig skrå streg – lavet illustra-
tioner til KiK Nu! 

KiK Nu! er et online læringsunivers for for-
ældre til børn med ADHD eller lignende 
vanskeligheder i alderen 3-9 år.
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KiK Nu! formidler viden gennem korte animerede film, let-
forståelig tekst, som også er speaket, samt videoklip med 
forældre, som fortæller om deres erfaringer.

Deltag i KiK Nu!
Alle, der vil deltage i KiK Nu! kan begynde forløbet 
på Prologios side.

På ”Prologio” opretter man en bruger og køber 
herefter adgang til KiK Nu! for 100 kr. Det er Egmont 
Fonden, som med deres støtte har gjort udviklingen 
af KiK Nu! mulig.

Læs mere her: adhd.dk/kik-nu/
Rigtig god fornøjelse.

Viden og redskaber til   forældre når de har tid
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Stille børn kan også have   AD(H)D

TEKST: HEDDA MAJ JENSEN

”ADD er en undertype af ADHD, som kan være sværere at få øje 
på, fordi der ikke er hyperaktivitet, og barnet derfor ikke fylder 
og larmer på samme måde, som de urolige børn med ADHD 
gør,” siger Anna Furbo Rewitz, som er udviklingskonsulent hos 
ADHD-foreningen. 

Noget af det, som børnene med ADD bøvler med, har de 
til fælles med alle andre børn et stykke op i alderen. Det kan 
eksempelvis være, at det er svært at holde koncentrationen, 
overskue aktiviteter og have styr på sine ting. Men når de jævn-
aldrende børn begynder at mestre disse udfordringer, træder 
vanskelighederne tydeligere frem hos børn med ADD.

ADD kan putte sig 
”Alle børn udvikler sig i forskellige tempi, men hos børn med 
ADD går den kognitive udvikling langsomt, og de er ofte et par 
år bagud i kognitiv modenhed. Derfor kan det være godt givet 
ud, hvis de får et år mere i børnehaven, hvor der er færre krav, 
og at de får ekstra støtte, når de kommer i skolen,” siger Anna 
Furbo Rewitz. 

Problemerne med ADD er der dog allerede i børnehaven, 
og derfor er det vigtigt, at de pædagogiske medarbejdere også 
holder øje med børn, som viser tegn på opmærksomhedsfor-
styrrelse uden at være urolige. 

”Det kan være svært at opdage symptomerne på ADD, fordi det 
er en forstyrrelse i evnen til opmærksomhed og måske en indre 
uro, som barnet har, og der kan være stor forskel på, hvor store 
vanskeligheder ADD giver barnet,” fortæller Anna Furbo Rewitz. 

Børn med ADD kan få problemer med selvværdet, fordi det 
er svært at opdage ADD, og fordi mange voksne ikke håndterer 
symptomerne hensigtsmæssigt. 

”Barnet kan blive set som indadvendt, doven og ugidelig eller 
måske som mindre begavet. Derfor kan det også komme til at 
føle sig som sådan,” siger Anna Furbo Rewitz og understreger, 
at det kan have livslange konsekvenser for barnet.

Gode råd:
• Forbered barnet på, hvad der skal ske i løbet af dagen - brug 

piktogrammer og Time-timer.
• Formuler dig kort og præcist, når du skal give barnet en besked.
• Skæld ikke ud, men formuler dig positivt og anvisende i forhold 

til, hvad du gerne vil have barnet til, og prøv at se igennem 
fingre eller lav en afledning ved mindre alvorlig negativ adfærd.

• Anerkend barnet for dets væren, og vis og fortæl, at du ser det. 
Tænk over, hvad andre kan lide ved barnet, og hvad barnet 
klarer godt, og dyrk succeserne.

• Afhold dig fra at dømme forældrene – ADHD er ikke et resultat 
af dårlig opdragelse, men en forstyrrelse i hjernen.

”Børn med ADD bliver ofte ikke opdaget før tidligst et stykke oppe i skolen, da de ikke forstyrrer. 
De sidder måske i stedet og kigger ud ad vinduet eller dimser med noget, når deres opmærksom-
hed forsvinder. Men hvis de ikke får støtte, kan det få livsvarige konsekvenser for deres selvværd,” 
fortæller Anna Furbo Rewitz fra ADHD-foreningen.

Barnet kan blive set som indadvendt, doven og 
ugidelig eller måske som mindre begavet. Derfor 
kan det også komme til at føle sig som sådan
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Stille børn kan også have   AD(H)D
Hvordan opdager man ADD?
Barnets symptomer kan altså ligne helt almindelige problemer, 
som de fleste børn har indimellem. Men børn med ADD døjer 
med mangel på opmærksomhed og koncentration hele tiden. 
Pædagogiske medarbejdere kan prøve at få øje på børnene ved, 
at de typisk kun kan koncentrere sig i kort tid, når de skal løse 
opgaver, at de har hyppigt skiftende fokus, og at de let bliver 
distraherede af både deres egne tanker og af ting, der foregår 
omkring dem. Børnene kan have en særligt dårlig tidsfornem-
melse og have svært ved at få daglige aktiviteter til at blive rutiner.

Der er flere ting, man kan gøre for at hjælpe og støtte disse 
børn, og det, som er godt for børn med ADD og ADHD, e r hel-
digvis godt for de fleste børn. Det er først og fremmest vigtigt, 
at man ikke skælder ud, hvis barnet ikke kan koncentrere sig 
eller mister fokus.

Hvad kan man gøre?
Skælder man barnet 

ud for ikke at kunne 
koncentrere sig, er 

det lidt som at 
sige til et blindt 
barn, at det 
skal se sig for. 
Man skal i ste-
det formulere 
sig positivt og 
være anvisen-

de i forhold til, 
hvad der skal 

ske. Det kan være 
en idé at formulere 

sig kort og røre let 
ved barnet, inden 
man giver det infor-
mationer. Barnet skal 
hele tiden forberedes på, 
hvad der nu skal ske. Disse 
børn har nemlig hele tiden hv-
spørgsmål inde i hovedet: Hvad skal 
der ske, hvor skal vi hen, og de bliver urolige, hvis de ikke er 
forberedte på skift i hverdagen. Det kan derfor være en god idé 
at have piktogrammer over, hvad der skal ske i løbet af dagen 
og eventuelt have en såkaldt ”time-timer”, som kan hjælpe med 
tidsforståelsen,” siger Anna Furbo Rewitz, som også nævner, at 
sanseindtryk som lyd og lys kan være noget, børnene i højere 
grad skal skærmes fra. De kan have brug for flere pauser, da 
den konstante mangel på overblik gør dem hurtigere trætte. 

Hvad er ADD?
ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en 
neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige 
hjernemæssige funktioner, der blandt andet har med tænknin-
gen at gøre. Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit Hyper-
activity Disorder. Bogstaverne ADD står således for Attention 
Deficit Disorder, det vil sige forstyrrelse af opmærksomheden, 
hvor H’et for hyperaktivitet er udeladt. ADD bruges således, når 
der overvejende eller udelukkende er tale om forstyrrelse af 
opmærksomheden.

Betegnelsen ADD anvendes altså om den form for ADHD, hvor 
hyperaktiviteten er fraværende eller ikke så synlig – med andre 
ord ”den stille ADHD”. Der diagnosticeres klart flest drenge og 
mænd med ADHD, men der er en mere ligelig fordeling mellem 
de to køn, når det handler om ADD – med et lille flertal af piger 
og kvinder. Mennesker med ADD har primært vanskeligheder med 
at være opmærksomme og koncentrerede og dermed også med 
at opretholde et passende tempo og energiniveau i dagligdagen.

Kilde: ADHD-foreningen

Artiklen har tidligere været bragt i LFS Nyt nr. 10 2018.
Venligst udlånt til ADHD-foreningen af LFS, Landsforeningen for Socialpædagoger

Disse børn har nemlig hele tiden hv-spørgsmål inde 
i hovedet: Hvad skal der ske, hvor skal vi hen, og de 
bliver urolige, hvis de ikke er forberedte på skift i 
hverdagen.
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Vi skal udpege de gode ting for børnene. Se deres 
styrker og lægge vægt på det, som andre kan lide ved 
dem. Vi skal give dem beskeder, som anerkender dem 
for dem, de er. 

Disse børn har nemlig hele tiden hv-spørgsmål inde 
i hovedet: Hvad skal der ske, hvor skal vi hen, og de 
bliver urolige, hvis de ikke er forberedte på skift i 
hverdagen.

Vi skal udpege de gode ting for børnene. Se deres 
styrker og lægge vægt på det, som andre kan lide ved 
dem. Vi skal give dem beskeder, som anerkender dem 
for dem, de er.

”PUST” mestringsgrupper 
Projektet består i en direkte, tidlig og forebyggende indsats over 
for børn fra 0.-9. klasse med ADHD.

Projektets mål på langt sigt er, at børnene vil være styrket 
i deres selvværd, selvforståelse, sociale kompetencer og have 
flere hensigtsmæssige handlemuligheder.

Her kan man også få venner med nogle af de samme van-
skeligheder. En undersøgelse har vist, at børn med ADHD har 50 
gange lavere odds for at have mindst én god ven.

Pas på børne-
nes selvværd
Børn med 
ADD og 
ADHD bliver 
ofte irette-
sat, når de 
bevæger sig 
rundt i hver-
dagen. Derfor er 
det særligt vigtigt, 
at de mennesker, 
der er tæt på børnene 
og kender deres problema-
tikker, passer på deres selvværd 
og giver dem anerkendelse.

”Vi skal udpege de gode ting for børnene. Se deres styrker 
og lægge vægt på det, som andre kan lide ved dem. Vi skal give 
dem beskeder, som anerkender dem for dem, de er. Det kan 
være ved at fortælle barnet, at det er et dejligt barn, at man 
godt kan lide at være sammen med barnet og ved både at vise 
og fortælle, at man ser barnet og det, som barnet laver,” siger 
Anna Furbo Rewitz, og gør opmærksom på, at barnets forældre 
også kan have brug for anerkendelse og støtte, da de ofte også 
er udsat for stigmatisering og uvidenhed, som udpeger dem 
som dårlige opdragere.

Litteratur
ADHD-foreningen har udgi-
vet ”25 råd og redskaber til 
lærere og pædagoger”, som 
er en guide til, hvordan man 
som professionel kan imøde-
komme børn med opmærk-
somhedsforstyrrelser i insti-
tution og skole. 

Guiden kan downloades 
gratis eller købes på ADHD-
foreningens hjemmeside 
under materialer til pro-
fessionelle.

1

EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE 

ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med 

fordel bruges til alle børn

OG
REDSKABER25

RÅD
TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER

Hvis man skælder et barn med ADD eller 
ADHD ud for ikke at kunne koncentrere sig, 
svarer det til at sige til et blindt barn, at det 
skal se sig for, siger Anna Furbo Rewitz.
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ADHD-foreningen afsluttede i september 2018 
sit udviklingsprojekt PUST. Det betyder ikke, at 
det er slut med PUST. Overhovedet ikke.

I projektet udviklede vi et program for mestringsgrupper for børn 
med ADHD i folkeskolen. I samarbejde med selvhjælp og frivil-
ligcentre i Fredericia, Herning, Hørsholm, Helsingør, Skanderborg, 
Randers og Kolding har vi kørt 15 grupper med frivillige fagfolk 
som gruppeledere. Grupperne har været en succes – især for 
børnene i alderen 10-12 år.

PUST er tænkt som et frirum i trygge rammer, hvor børnene kan 
møde forstående voksne og andre børn med ADHD. De skal opleve 
ikke at være alene med deres vanskeligheder, og de skal få hjælp 
til at sætte ord på og bearbejde følelser og tanker. De skal lære 
noget om ADHD og blive bedre til at mestre egne udfordringer. De 

skal lære hinanden 
at kende og have 
det sjovt, mens de 
snakker om emner 
som familie, skole, 
venner, tanker osv.

Målet med 
PUST grupperne 
på længere sigt 
er, at børnene 
vil være styrket i 
deres selvværd, 
selvforståelse, 
sociale kompe-
tencer og have 
flere hensigtsmæssige handlemuligheder. 
Det skal gøre dem bedre i stand til at håndtere de vanskelig-
heder, deres ADHD giver dem og dermed også give dem bedre 
muligheder for at gå i skole og indgå i sociale fællesskaber. PUST 
står for Personlig Udvikling og Social Træning.

ADHD-foreningen arbejder i øjeblikket på at søge midler til 
en videnskabelig undersøgelse af programmets effekt. Det skal 
åbne op for en større udbredelse af PUST i Danmark. ➾

AF ANNA FURBO REWITZ,
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN

PUST - også i fremtiden
Modelfoto
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Jeg var så heldig at kunne få lov til at tage 
kurset til PUST som frivillig gruppeleder. 
Det har været et enormt spændende projekt og 

det har været udfordrende og lærerigt. Jeg føler at 
de ting jeg lærte på kurset hjalp mig til at bruge 
det undervejs i projektet. 
Vi mødtes 12 tirsdage i træk. I denne omgang var 
der 5 drenge i alderen 10-12 år. Den første møde-
gang var alle meget spændte, både børn og grup-
peledere. For hver mødegang begyndte drengene 
at få en bedre relation til hinanden. De begyndte 
så småt at vise forståelse og omsorg for hinanden 
hvis der var en der havde haft en rigtig træls dag 
eller var ked af det.  
Til den sidste mødegang aftalte vi at vi skal mødes 
igen en dag efter sommerferien. 
Alle forældrene og børnene var triste over det slut-
tede, men har alle aftalt at de vil holde kontakten 
ved lige. Det er rigtig rart at vide jeg har hjulpet 
de børn. Både med at lære mere om ADHD, men også 
at de har dannet relationer og er interesseret i at 
holde kontakten. 
En forælder sagde da vi havde haft sidste møde-
gang at hendes søn havde sagt: ”Om så jeg har 100 
grader i feber, så skal jeg til gruppe.” 
En anden forælder sagde at det havde hjulpet hen-
des søn enormt meget. 
Det varmer, at alle børnene har haft en god ople-
velse og har fået noget ud af det. 
Jeg ser frem til at skulle køre en ny gruppe efter 
sommerferien.
                      Frivillig gruppeleder i PUST

TAK til jer, fordi I har kørt et supergodt forløb 
for vores børn. 
Det har været en fornøjelse at få min datter 

hjem hver onsdag aften og høre hende fortælle om 
dagens program. Nogle gange har hun også været 
meget stille og eftertænksom, og så er der lige gået 
et par dage, før hun så kommer med nogle reflek-
sioner over det emne, der har været oppe at vende. 
Det har været utrolig dejligt at mærke en pige, der 
er vokset i selvtillid gennem de sidste par måne-
der, og vi oplever helt konkret færre konflikter 
herhjemme. 
Så det har været et skønt forløb ikke kun for min 
datter, men for hele familien”. 
                            Forælder til barn i PUST

Hvis du er interesseret i PUST kan du skrive til udviklings-
konsulent Anna Furbo Rewitz på afr@adhd.dk 
Projektet har udviklet en guide til børn og unge med ADHD, 
der hedder ”Styr dit eget skib”. Guiden kan downloades på 
ADHD-foreningens hjemmeside adhd.dk under materialer.

Modelfoto
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➾
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Forebyggelsesdebatten –
hvordan påvirker den forældre og børn? 
Jeg synes altid, det er en alvorlig sag, at være ”talerør” for de 
mange familier i Danmark, som lever med ADHD. Og når jeg her 
skulle tale om forebyggelse, blev jeg igen ramt af, hvor vigtig en 
opgave det er, og igen, som alle de andre gange, frygter jeg, at 
”jeg ikke gør det godt nok”. Altså at jeg ikke får fortalt godt nok, 
hvad familierne oplever, føler og kæmper med. 

Det er så vigtigt for mig. 
Jeg er næsten altid nødt til at lave en generalisering, når jeg 

skal tale for de mange familier, og her prøvede jeg denne gang 
at komme med to forskellige betragtninger, for det er sådan, 
forældre har henvendt sig til mig. Det er sådan, vi overordnet 
har oplevet det i ADHD-foreningen.

Fælles for alle er dog, at der er opstået tvivl og mistillid til 
hensigten og baggrunden for at ville forebygge. For vi ser jo 
ordet og hensigten misbrugt i forskellige sammenhænge, hvor 
dagsordenen er en anden. Altså en anden i forhold til, at det 
er for at hjælpe og sikre det gode liv. 

Jeg bliver ked af det, når jeg gang på gang ser forebyggelses-
debatten sat i sammenhæng med besparelser, effektivisering, 
omstruktureringer, slåskampe om, ”hvem der har aben” eller 
”ikke fik løst opgaven, så nu er den havnet her hos os”. 

Jeg bliver forvirret og kan kun se en afsporet debat, der har 
glemt, hvem den skal lave forebyggelse for. Forebyggelsesde-
batten rammer så dem, vi skal kere os mest om, dem der har 
f.eks. ADHD tæt i livet og hver dag udkæmper deres egen kamp. 

Den ene gruppe forældre
Jeg tror, de kæmper så hårdt med hverdagen, at de ikke har set, 
at forebyggelsesdebatten er sat i gang. De er i nuet, og ingen 
forebyggelse har fundet sted. Ej heller rettidig indsats, og måske 
ingen indsats, derfor kæmper de. 

De kæmper med de følgevirkninger, ja - tør jeg sige følge-
skader, ADHD kan have, når intet sker. Det familieliv er svært, 
og det handler ikke om forebyggelse, men om blot at hænge i.
• Måske tænker de: Det er for sent, og kan det gøre en forskel? 
• Måske er opgivelse en følelse, der fylder alt for meget.

Den anden gruppe forældre
Den anden gruppe bliver bekymret. 
• Kunne det her liv for mit barn være forebygget?
• Hvad har jeg dog gjort forkert? 
• Hvorfor var der ingen, der hjalp mig? 

Forældrene her får massiv skyldfølelse og kommer i mistrivsel 
som forældre. Det store spørgsmål bliver: ”Kunne jeg have gjort 
det anderledes, er det mon min skyld, ergo er jeg en dårlig 
forælder”.
 • Man bliver ked af det, når man selv har ønsket den hjælp, 

men ikke fik den. 
 • Man bliver desperat, for det der virker, bliver forvirret og 

frustreret.

Mit sidste spørgsmål denne dag
Hvordan tror vi, at det er muligt at begynde at forebygge pro-
blematikker på områder, hvor vi endnu har til gode at se, at vi 

For nylig var jeg inviteret til at tale ved en konference under temaet ”Forebyggelse af psykiske 
sygdomme hos børn og unge”, og jeg vil gerne dele et par ord og betragtninger fra indholdet med 
jer, kære medlemmer. Håber I vil læse med. Fra start til slut. 

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

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.
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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



i samlet flok kan løse problemerne rettidigt, altså løse det, der 
er ”her og nu?”. Det, der er på spil for familierne netop i dag. 

Mit budskab 
Rettidig indsats kan forebygge følgevirkninger, følge konsekvenser 
og skabe hverdagstrivsel for familierne. 

Sæt ind med forældreindsats som det første

Og det SKAL være tilgængeligt hele tiden

For alle 

Uden indblanding 

Kære læser, du kan læse om Kik Nu! på side 8 her i magasinet. 
KiK Nu! er et online læringsunivers for forældre til børn med 
ADHD eller lignende vanskeligheder i alderen 3-9 år.

Jeg beder jer om en sidste ting 
Det jeg vil bede jer om, er, at holde fokus på blot en simpel 
ting i denne debat. Ved denne dagsorden og ved jeres møde 
med forældre. 

Tvivlen nager altid: ”Hvis jeg havde gjort noget andet, havde 
han så haft det anderledes i dag”? 

Det kan hverken denne debat eller andre debatter ændre. Men 
vi kan være forstående og imødekommende og handle, når vi 
ser det. Handle når forældre ser det. Det kan forebygge meget.

I kan på side 37 her i magasinet se nærmere på to opgørelser 
vedrørende udsagn fra voksne med ADHD, der vedrører ”Det 
voksne liv med ADHD”. 

ADHD-foreningen har bl.a. stillet spørgsmålene: ”Hvad siger 
du om ”Livet med ADHD?” og hvad siger du om ”Dit sociale 
netværk? ”

Citater fra voksne med ADHD

Mit hoved er konstant på overarbejde, jeg kan ikke 
få tankerne til at tage en pause.

Det er vanskeligt at strukturere min hverdag. 

Jeg har vanskeligt ved at få en god balance i mit 
liv med en passende mængde arbejde.

Jeg bliver ofte stresset, når jeg opholder mig i 
miljøer med megen lyd og mange stemmer.
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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 besvares 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, Fri-
villig Center og Selvhjælp, Estrupsgade 4, 1. sal, 8600 Silkeborg 
www.selvhjaelpsilkeborg.dk

På adhd.dk under lokalafdelinger kan du se, hvilke tilbud, der 
er i dit område.

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

Generalforsamlingen er afholdt, og den nye bestyrelse har kon-
stitueret sig. Find oplysningerne om bestyrelsen på adhd.dk og 
på Facebook ADHD Midt-Østjylland.

Hvordan er det, når det er dig og mig
og ADHD/ADD i et parforhold 
En hel dag med fokus på voksenliv, trivsel og livskvalitet. 
Der vil være 2 workshops om eftermiddagen.
• Trish Nymark giver tips og tricks til deltagerne med ADHD.
• Rikke Daugård, som selv har diagnosen ADHD, beskriver situa-

tioner fra et liv med ADHD - for deltagerne uden ADHD.
Der lægges op til, at deltagerne bidrager med, hvad de hver især 
gør for at hverdagen fungerer, og hvad det er, der virker for dem. 
I fællesskab finder vi idéer til, hvad der kan gøres for at få et 
endnu bedre liv med ADHD med på vognen. 

Tid og sted: Lørdag den 23. marts kl. 10-16, Romalt kultur- og 
forsamlingshus, Romalt Boulevard 28, 8960 Randers SØ.
Pris: Kr. 500,- pr. par for medlemmer. Kr. 1.000,- pr. par for ikke-
medlemmer. 
Tilmelding: adhdkursus@hotmail.com
Læs mere på vores hjemmeside og Facebook.

Styrk din familie som et team - nu og i fremtiden
En workshop i familiehøjde med værktøjer og øvelser der styrker 
nærvær, trivsel og fællesskab.

Som familie kommer I hjem fra workshoppen med konkrete 
værktøjer til at øge nærvær, trivsel og fællesskab i familien. Og 
en sjov, meningsfuld og positiv oplevelse sammen som familie, 
hvor alle bliver set, hørt og styrket, som dem de er. 

Tid og sted: Den 25. maj kl. 10-15, Danhostel Aarhus, Marien-
lundsvej 10, 8240 Risskov.
Pris: Kr. 250 pr. forældre, kr. 100 pr. barn (indtil 18 år). Inklusiv 
forplejning hele dagen.
Tilmelding: Send e-mail til adhdkursus@hotmail.com

Vi gør opmærksom at arrangementet kun er for medlemmer af 
ADHD-foreningen, og at medlemmer bosat i Midt-Østjylland vil 
have fortrinsret.

Netværksgrupper 
På hjemmesiden findes oplysninger om de netværksgrupper, vi 
har kendskab til 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.

Find os her
• Facebook ADHD Midt-Østjylland.
• På adhd.dk under ADHD Midt-Østjylland.

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
Vejen
Tid og sted: Første tirsdag i måneden kl. 19.00-21.00, Huset, 
Østergade 2, 6600 Vejen.
Se Facebook under ADHD Cafe Vejen.

Netværksgruppe for voksne med ADHD 
Åbenrå
Tid og sted: Sidste torsdag i måneden kl. 19.00-21.00, Åbenrå 

Nydiagnosticerede + 25-årige
Tid og sted: 9. marts 2019, Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, 5200 
Odense V. Indbydelse er udsendt.

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.

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

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

LOLLAND, GULDBORGSUND
OG VORDINGBORG

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

Selvhjælps lokaler, Reberbanen 3 st. th, 6200 Åbenrå.
Se Facebook under ADHD Cafe Åbenrå.

Netværksgruppe for voksne/pårørende med ADHD
Kolding 
Tid og sted: Sidste tirsdag i måneden kl. 16.00-18.00, Kolding 
Selvhjælps lokaler, Banegårdspladsen 2, 6000 Kolding.
Se Facebook under: ADHD Cafe Kolding.

Netværksgruppe for voksne / pårørende med ADHD
Esbjerg
Tid og sted: 1 gang i måneden, Vindrosen, Exners gade 4, 6700 
Esbjerg. Se Facebook under: ADHD Cafe Esbjerg.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Sansemotorik 
Børns sansemotorik har betydning for den almene udvikling. 
Connie Nissen som er børneergoterapeut vil fortælle om, hvordan 
man kan hjælpe børn og unge med motoriske og sansemæssige 
udfordringer.
• Hvad giver en god sansemotorisk udvikling?
• Hvordan sikrer vi at vores børn får en god grundmotorik?
• Inspiration til lege og øvelser.

Tid og sted: Tirsdag den 12. marts kl. 19-21, Teatersalen på Syd-
byskolen, Parkvej 109, 4700 Næstved.
Pris: Gratis for medlemmer af ADHD-foreningen. Pris for ikke-
medlemmer 50 kr.
Tilmelding: Senest den 7. marts på mail: nfs@adhd.dk eller SMS 
28 29 34 51.

Teenager med ADHD/ADD
Er du teenager med ADHD/ADD, forælder eller bedsteforælder 
til en teenager med ADHD/ADD, eller har du teenagere med 
ADHD/ADD inde på livet enten i hverdagen eller i dit arbejdsliv?  
Så kom og vær med til et par spændende timer, der sætter fokus 
på konstellationen:  Teenager og ADHD/ADD. Teenageårene kan 
være en udfordring, ikke bare for teenageren selv, men også 
for omgivelserne, og har teenageren ADHD/ADD bliver udfor-
dringerne ikke mindre når ”der lukkes på grund af ombygning”.

Tid og sted: Tirsdag den 9. april 2019, kl. 19.00-21.30, Næstved 
Frivilligcenter, Farimagsvej 16, 4700 Næstved. 
Underviser: Jenny Bohr.
Pris: Gratis for medlemmer af ADHD foreningen. Ikke-medlemmer 
50 kr. 
Tilmelding: Senest fredag den 5. april på mail: nfs@adhd.dk 
eller SMS 28 29 34 51.

Café
Vi afholder café 1 gang om måneden, hvor vi taler om, hvad 
der er relevant for gruppen. Deltagerne har selv indflydelse på 
indholdet. Alle der er berørt af ADHD/ADD er velkomne. Følgende 
datoer er planlagt: 14.03, 17.04, 08.05, 12.06.

Tid og sted: Kl. 19-21 Næstved Frivilligcenter, Farimagsvej 16, 
4700 Næstved.
 
Yderligere oplysninger om aktiviteter: Se adhd.dk under lokalaf-
delinger eller følg os på Facebook: ADHD foreningen-Næstved/
Faxe/Stevns.

Venlig hilsen Bestyrelsen

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

NÆSTVED, FAKSE OG STEVNS

ADHD netværkscafe Maribo
Alle er velkomne. Vi byder på kaffe, hjemmebag, hygge og gode 
snakke.

Tid og sted: Sidste tirsdag i hver måned kl. 19-21 i følgende 
måneder: 
Februar-marts-april-maj-august-september-oktober-november. 
Frivilligcenter Lolland, Maribo afdeling, Sdr. Boulevard 82, ved 
vandrerhjemmet

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, kl. 19-21 i følgende 
måneder: marts-april-maj-juni-september-oktober-november-
december. Ved Møns museum, Storegade 75, Stege. 
Gå ind i gården - det er bag huset. Følg aktiviteter på Facebook.

Venlig hilsen Bestyrelsen

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

VESTSJÆLLAND

ADHD Café Vestsjælland
Tid og sted: Hver tirsdag mellem kl. 16.00-20.00, Spejderhytten, 



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.
Kontaktperson: 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 Østsjællands Facebookside.

Venlig hilsen Bestyrelsen

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

Café for voksne med ADHD (København N)
Caféen er for alle voksne (plus 18 år) med ADHD/ADD. Overskriften 
for det, vi gør, er “hjælp til selvhjælp”, og at inspirere hinanden. 
Caféen handler i enkelthed om at snakke om de problemer, vi 
går og tumler med. Give mulighed for at lære hinanden at kende, 
og fortælle vores historie og vores sandhed.
Kontaktperson: Gert Nielsen, adhdgert@yahoo.com

Kreativ-Cafe (Valby)
Er du 16 år eller derover, har ADHD/ADD eller lignende vanske-
ligheder, og har du lyst til at være sammen med andre, dele 
dine tanker og erfaringer i et fællesskab af kreative mennesker? 
Vi bruger brugte, ubrugelige ting som vi laver brugelige, eller blot 
farverige. Vi er en gruppe, der ved, at verden kan være stor, når 
man ikke har et velfungerende filter. Her er et rum med hygge 
og plads til alle, hvor man kan dele de ufiltrerede indtryk med 
hinanden, eller lime dem fast på en gammel vase… whatever.
Tidspunkt: Sidste mandag i hver måned.
Kontaktperson: Tina Pauli, tina.pauli123@gmail.com

Netværk for kvinder med ADHD (København N)
Gruppen har fået nye tovholdere, Katrine og Sofie på hhv. 44 og 42. 
De er fokuserede på, hvordan man lever godt med AD(H)D som 
kvinde i det moderne samfund. Deres ønske er, at kvindenet-
værket både bruger de fastlagte månedlige møder og gruppens 
Facebook-gruppe o.a. til at udveksle erfaringer, mødes med lige-
sindede og støtte op om hinanden. Møderne vil blive tilrettelagt 
med et på forhånd valgt emne, men med plads til løs snak rundt 
om bordet. Alle emnerne bliver valgt ud fra relevans og ønsker.
Kommende mødedatoer:
26/3-2019, 23/4-2019, 21/5-2019 og 18/6-2019.
Kontakt: Sofie Bille Lundby, sofie@studioadhd.dk

Flere kurser og arrangementer 
Se også de aktuelle kurser og arrangementer på hjemmesiden 
adhd.dk/lokalafdelinger/storkoebenhavn.
Her kan du også tilmelde dig vores lokale nyhedsbrev, der 
udkommer ca. en gang hver måned.
Vi kan kontaktes på mail: storkbh@adhd.dk

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

Hovedgaden 38, 4420 Regstrup. Gratis entré, aktiviteter, kaffe 
mm. Dog koster det lidt at spise aftensmad. Alle, der har ADHD 
inde på livet er velkomne.
Flere oplysninger og tilmelding i Facebookgruppen: ADHD Café 
Vestsjælland eller på mail: cafe@adhd-vestsj.dk

ADHD - styrke eller handicap?
Tid og sted: 9. marts 2019 kl. 10.30-13.30, Holbæk Bibliotek, 4300 
Holbæk. Læge Søren Krue lægger op til debat, med fokus på:
• ADHD ud fra det personlige-, familie- og samfundsmæssige 

perspektiv! 
• ADHD - Styrke eller handicap?
• Hvem, hvorfor, hvordan og hvad – Medicinsk behandling.
Søren Krue er uddannet speciallæge i pædiatri (læren om børns 
sygdomme) i 2003. Han har arbejdet som lægekonsulent på 
børneområdet i flere kommuner i Københavns-området. Gennem 
de seneste fem år, har han arbejdet som overlæge på Børne- og 
Ungdomspsykiatrisk Klinik i Holbæk. 

Barn eller Voksen – Gør det en forskel?
Psykoterapeut Torben Dalvad holder et oplæg, som tager 
udgangspunkt i tidlig eller sen diagnosticering ved ADHD. 
• Hvordan er/var vejen igennem skolesystemet.
• Vejen til/fra arbejdsmarkedet.
• Undgået eller ramt af kriminalitet og misbrug.
Torben Dalvad er uddannet i 1997 ved GAIA instituttet i Herlev, og 
har igennem tiden været rundt omkring i den private og offentlige 
sektor, hvor han bl.a. har arbejdet med ungdomskriminalitet, 
efterværn og adfærdsforstyrrelser til personlig rådgivning af 
børn og forældre.

Tid og sted: 25. maj 2019, kl. 11-14, Stenlille Kulturhus, Hovedga-
den 37, 4295 Stenlille.
Tilmelding: adhd-vestsj.nemtilmeld.dk/
Kontakt: Formand@adhd-vestsj.dk

Venlig hilsen bestyrelsen

Nyhedsbrev
Tilmeld dig Nordsjællands nyhedsbrev på hjemmesiden adhd.dk, 
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Frivilligdag i 
ADHD-foreningen
Sæt kryds i kalenderen, hvis du er 
frivillig i ADHD-foreningen.

Søndag den 5. maj holder ADHD-foreningen frivilligdag, hvor alle 
foreningens frivillige inviteres til en dag med oplæg, workshops 
og inspirerende samvær med foreningens øvrige frivillige.

Frivilligdagen foregår på Kursuscenter Brogaarden ved Mid-
delfart. 

Du kan deltage, hvis du er aktiv frivillig i ADHD-foreningen, 
og deltagelse er gratis.

Læs mere om dagen, se programmet og tilmeld dig på:
adhd.dk/kurser

”Vi mangler forskning på hvilken kost man 
kan anbefale”

Kilde Lokalavisen Frederikssund 070119
- Jeg mener, at kostens sammensætning kan være et alter-
nativ til medicin. Kost og ADHD kan hænge sammen. Vi har 
altid lært, at du bliver, hvad du spiser,” siger Jette Christensen 

Der er rigtig mange, som støtter op om, at der skal forskes 
mere på området, og Jette Christensen har sammen med syv 
andre nedsat en gruppe, der arbejder for at skaffe midler 
til at gennemføre et forskningsprojekt, der skal undersøge 
den mulige sammenhæng mellem ADHD og kost. 

En af dem, som er med i gruppen er Arne Astrup, der 
er ernæringsekspert og professor for Institut for Idræt og 
Ernæring ved Københavns Universitet.

”Der er et voksende belæg for at antage, at ernærings-
terapi, fysisk træning, optimal søvn og måske meditation 
og visse kosttilskud kan være effektiv til at behandle ADHD 
og dermed erstatte medicin. Der er imidlertid sparsom 
forskning på området, og der er derfor brug for, at vi laver 
et praktisk studie i Danmark, hvor vi undersøger effekten 
af en realistisk kostændring og motion på symptomer og 
medicinbehov,” siger Arne Astrup.

Først den ene vej – og så den anden vej
”Folkeskoler får styrket faglighed, flere midler til understøttende undervisning, kortere 
skoledag og øget lokal frihed”. 

Det skriver undervisningsministeriet i en pressemeddelelse den 30. januar 2019.
Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om justeringer af 

folkeskolen. Aftalen indeholder en prioritering af udvalgte fag, et kvalitetsløft af den 
understøttende undervisning og større lokal frihed til at tilrettelægge skoledagen. 

Aftalen betyder bl.a., at skoleugen bliver 2 ¼ klokketimer kortere for de yngste 
elever. For de resterende klassetrin får kommunerne og folkeskolerne øget frihed til 
lokalt at tilrettelægge skoleugen, ved at de får mulighed for at konvertere op til to timer 
af den understøttende undervisning til for eksempel flere voksne i undervisningen. 

Det vil kunne betyde en afkortning af skoleugen.
Se pressemeddelelsen på uvm.dk 

Udviklingschef i ADHD-foreningen Lene Buchvardt er også 
meget interesseret i, at der kommer mere viden.

”Indtil videre har vi kun praktisk erfaring med, at kosten 
har en indflydelse på, hvordan ADHD-symptomerne kommer 
til udtryk, men vi mangler stadig forskning, der underbygger 
hvilken kost vi kan anbefale til at forbedre folk med ADHDs 
livssituation og hverdag,” siger Lene Buchvardt.

Læs hele artiklen på frederikssund.lokalavisen.dk

Projektgruppe vil undersøge kostens betydning for ADHD
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Forårskonference

Fokus på voksenlivet med ADHD
 
Kom med og bliv klogere på bl.a.:

Teenageliv med ADHD
v/ Trish Nymark

Unge og voksne med ADHD
og motivation
v/ Marianne Geoffrey

Kognitiv adfærdsterapi
ift. ADHD
v/ Christina Mohr

ADHD, mestring og
beskæftigelse
v/ Tine Hedegaard

Kunne I tænke jer at være sammen på et kursus, hvor I alle sammen i fællesskab lærer om, 
hvad ADHD er, hvilke udfordringer det kan give, og hvordan forældre og søskende bedst 
muligt kan hjælpe barnet med ADHD?
Så er I meget velkomne på kursus i ADHD-foreningen en hel weekend, fx den 4.-5. maj eller 
den 5.-6. oktober 2019. 
Tilmelding: adhd.dk – klik ind under menupunktet ”kurser”.

   Vi har lige været på kursus: forældre og børn 9-15 år igennem ADHD-foreningen. Det var 
super godt og vi fik så meget med hjem.
En mor på Facebook

Så tilbyder vi et kursus med overskriften ”ADHD 
Diagnose – Hvad nu”? 
Kurset løber over weekenden den 6.-7. april 2019.
Læs mere: adhd.dk – klik ind under menupunktet 
”kurser”.

Er du/I nye i
ADHD-verdenen?

Kære familier
med ADHD

Tid
Den 16. maj 2019Kl. 09.30-16.00

Sted
Hotel ComwellØrnumvej 64200 Korsør

Læs mere
adhd.dk

☞

☞

☞
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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

   En dag om Unge, voksne med ADHD 24. april Sjælland 07-19 895,- pr. person
   mestring Professionelle
 Pårørende

   Familieliv Familier med 4.-5. maj eller Fyn  06-19 4.450,- pr. person
   med ADHD 9-15-årige børn 5.-6. oktober  11-19 inkl. overnatning
 søskende over 9 år     

   ADHD Diagnose – Forældre til børn og unge 6.-7. april Jylland 04-19 3.590,- pr. person
   Hvad nu? der har fået diagnosen    Overnatning kan tilkøbes
 Andre voksne familiemed-    
 lemmer er også velkomne    

   Konflikthåndtering Forældre til børn 21.-22. september Fyn  02-19 6.750,- pr. person
   med ADHD med ADHD. og   Overnatning kan tilkøbes
   - Grundforløb Andre voksne familiemed- 12.-13. oktober   
 lemmer er også velkomne

   Konflikthåndtering Familier med ADHD 18. januar 2020 Fyn  08-19 5.250,- pr. familie
   med ADHD (børn fra 7 år)    
   - Opfølgning      
   for hele familien 

   Teenageliv Forældre til teenagere 25.- 26. maj Fyn 05-19 3.590,- pr. person
   med ADHD med ADHD eller   Overnatning kan tilkøbes
  26.-27. oktober Sjælland 12-19 

   Hvordan passer jeg Forældre til unge voksne 7. september  Jylland 14-19 1.690,- pr. person
   på mit voksne barn  (18-25 år) med ADHD    
   med ADHD – 
   og mig selv?

   ADD set indefra,  Alle (16 år +) med  14. september Sjælland 10-19 1.690.- pr. person
   udefra og rundt interesse i egen eller    
   omkring familiens ADD

   ADHD og autisme Forældre til børn med 5. oktober og Fyn 13-19 3.290,- pr. person
   spektrum  både ADHD og ASF 9. november    
   forstyrrelser Andre familiemedlemmer  
 (16+) er også velkomne

ADHD-foreningen

Pakhusgården 50

Tlf. 70 21 50 55

e: info@adhd.dk

5000 Odense C

CVR: 12771975

adhd.dk

|

|

|

2019

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

Tjek ind på adhd.dk/kurser

Læs mere og tilmeld dig på adhd.dk

   Kursus   Målgruppe Dato Sted Kursus  Pris
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Et kig i mestringsbanken 

Det er de klassiske ADHD-udfordringer, igangsætning og afslut-
ning, som langt de fleste mennesker med ADHD og ADD kender i 
mere eller mindre grad. Det er samtidig en udfordring, som gør 
rigtigt mange ting i hverdagen, på jobbet og under uddannelse 
superbesværlige. Det gør dig mindre effektiv og forhindrer dig 
i at gøre de ting, som du gerne vil have gjort, stort som småt.

De 9 H’er giver overblik
Igangsætning og afslutning er svært af flere grunde, og din ADHD 
spiller ind på flere måder. Det handler både om din opmærk-
somhed, din udholdenhed, din hjernes behov for stimuli, og at 
du nemt bliver afledt. Men for mange handler det også om, at 
manglende overblik gør det svært at overskue opgaven. 

• De 9 H’er er en strategi, som hjælper dig til et godt overblik 
over opgaven og alle dens aspekter.

• De 9 H’er er 9 spørgsmål, som du kan stille dig selv, inden du 
går i gang. 

Når du har besvaret de 9 spørgsmål
Når du har besvaret de 9 spørgsmål, har du overblik over opga-
vens indhold og omfang. Du har en fornemmelse for, hvad det 
vil kræve af dig at løse opgaven. Samtidigt har du også forholdt 
dig til meningen med opgaven. 

Meningsfuldhed kan være utroligt afgørende for at kunne 
komme i gang med en opgave. Hvis du har svært ved at se for-
målet med opgaven, kan det være næsten umuligt at komme i 
gang og blive færdig.

Dit gode overblik betyder også, at du nu nemmere kan 
dele opgaven op i mindre bidder (hvis den er for stor eller for 
tidskrævende), så du kan tage lidt ad gangen uden at miste 
overblikket – og du ved altid, hvor du skal begynde igen.

Giv de 9 H’er videre
De 9 H’er kan bruges i mange situationer af dig selv eller 
af andre omkring dig. Hvis du har en mentor, støtteperson, 
rådgiver, arbejdsgiver eller en anden, som du samarbejder 
med og som ofte giver dig opgaver, så giv de 9 H’er videre 
som et tip.

Sig til personen, at du fungerer bedst, når du kender 
svaret på de 9 H’er, og at de kan hjælpe dig ved at sikre, at 
der i alle situationer og ved alle opgaver er styr på de 9 H’er. 

De 9 magiske H’er
Kender du det, at du har svært ved at komme i gang med en opgave? Du går i gang, men går i stå 
halvvejs? Du udsætter opgaven til senere, men senere bliver til aldrig?

1. Hvad skal jeg lave? (mål)

2. Hvorfor skal jeg lave det? (mening)

3. Hvordan skal jeg lave det? (metode)

4. Hvor meget skal jeg lave? (mængde)

5. Hvor længe skal jeg lave det? (tidsho-

risont)
6. Hvornår skal jeg lave det? (tidspunkt)

7. Hvor skal jeg lave det? (sted)

8. Hvem skal jeg lave det sammen med? 

(personer)

9. Hvad skal jeg bagefter?

AF TINE HEDEGAARD 
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN



33

Gode råd til fagpersoner
fra udsatte unge

En af ADHD-foreningens udviklingskonsulen-
ter deltog i efteråret i Husets Zornigs konfe-
rence i Nørrebrohallen: ”Unge på kanten”. Det 
handlede ikke om ADHD, men om udsathed 
i mange forskellige sammenhænge. 

Der var spændende fageksperter på scenen til konferen-
cen, men der var også mange unge voksne livseksperter på 
scenen, som var, eller havde været, i en svær livssituation. 
Vores udsendte spidsede særligt ører, når de unge voksne 
kom med gode råd til de professionelle i udsatte unges liv. 
Vi videregiver her nogle af de ord, som de unge sagde.

      Lærere og pædagoger, I kan så et frø hos den unge. Sige: 
Det er ikke ok, det dine forældre gør. Det er ikke sikkert, at 
jeg kan ændre noget. Men du skal vide, at når du er her hos 
mig, så vil jeg gøre alt, hvad jeg kan, for at du har det godt.

Efter jeg blev voksen søgte jeg aktindsigt i min sag. Jeg 
fik en kæmpe stak af dokumenter med udtalelser, møder og 
underretninger fra hele mit liv. Og jeg vidste intet. Jeg ville 
ønske nogen havde inddraget mig. Set mig, hørt min stemme. 
Spurgt: Hvordan har du det? Hvad har du brug for? Fortæl 
mig hvad der sker.

Angsten for angsten var det værste. At holde det hemmeligt 
og føle sig forkert fik angsten til at vokse. Jeg ville ønske 
nogen havde turdet snakke med mig om det.

Jeg vil anbefale den professionelle at gå lidt ud over det, du 
må. Blot dig lidt, fortæl om dine fejl. Gå ned i øjenhøjde, og 
tag imod råd for den unge. Så har I en ren relation.

Jeg lagde mærke til, at min kontaktperson altid lod sin 
pung og sin telefon ligge i bilen imellem os, selvom jeg var 
kriminel. Også når hun forlod den, og jeg sad og ventede. Det 
var hendes måde at vise mig tillid på, og det virkede for mig.

Hvis du har mulighed for at gå hen til en udsat ung og sige: 
Jeg vil gerne dig, så tror jeg den unge vil vokse af det.

Den største udfordring for os unge i dag er at kunne finde 
os til rette i et fællesskab. Vi har brug for at nogen siger: 
Du er okay, som du er.

AF ANNA FURBO REWITZ,
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN

- Er du nysgerrig på begrebet mestring, og/
eller har du lyst til at arbejde mere med egen 
mestring? 

Kom og få introduktion til en lang række af de mestringsstra-
tegier og værktøjer, som bruges af unge og voksne med ADHD.

Temadagen henvender sig til: 
• Unge, voksne mennesker, som selv har ADHD eller ADD.
• Professionelle og pårørende.
Alle vil kunne finde inspiration i dagens program. 

En dag om mestring

Tid
Den 24. april 2019Kl. 10.00 – 15.30

Sted
Danhostel Ishøj StrandIshøj Strandvej 132635 Ishøj

Tilmelding og programadhd.dk - undermenupunktet ”Kurser”
Pris
Kr. 895,00

☞

☞

☞

☞

Undervisere
Tine Hedegaard
Cand.mag. Master i Socialt Entreprenørskab og 
certificeret R&R2 Trainer. Er ansat som udvik-
lingskonsulent og projektleder i ADHD-foreningen 
siden 2007. 
Tine har flere års erfaring med projektarbejde, 
metodeudvikling og undervisning i forhold til 
voksne med ADHD. 

Betina Kate Mozart
ATC certificeret MasterCoach. Betina er ansat 
som uddannelseskoordinator i ADHD-foreningen, 
og arbejder bl.a. med afholdelse af foreningens 
workshops for unge og voksne med ADHD. 
Betina har mange års erfaring og viden i forhold 
til at leve med ADHD i hjemmet.
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Monstermanualen

Monstermanualen er skrevet til familier med overbekymrede, 
ængstelige eller angste børn i alderen 7-12 år. Angst og bekym-
ring er almindelige og sunde følelser. En del af livet, om man 
vil. Men for mere end hvert tiende barn udvikler den naturlige 
angst sig til en overdreven tilstand. Bogen giver et indblik i de 
mekanismer der er på spil, når børn bliver ængstelige. Ligesom 
den giver redskaber til at håndtere når bekymringsmonsteret 
stikker sit ansigt for langt frem.

Monster bruges i bogen som metafor for angsten. For både 
børn og voksne ved godt, at der ikke findes rigtige monstre. 
Monstermetaforen bruges til at gøre angsten til noget ydre, som 
barnet ikke kan gøre for, men kan gøre noget ved. Barnet ER altså 
ikke sine bekymringer men HAR bekymringer. På den måde er 
det muligt at hjælpe barnet med at tage afstand til indholdet i 
bekymringerne eller de farlige tanker. Og det, at de voksne står 
SAMMEN med barnet MOD monsteret, er en central pointe når 
man arbejder sig gennem bogen.

Bogens indhold 
Bogens indhold er bygget omkring fortællingen om 10-årige 
Simone, som kæmper alt for meget med bekymringer. Den 
henvender sig både til børn og voksne. Først hjælpes de voksne 
gennem Monsterskolen, dernæst er det barnets tur. Barnet guides 
til at udarbejde sin egen monstermanual med konkrete øvelser, 
som de voksne hjælper med at lave. 

Afsluttende indeholder bogen guidede meditationer, der kan 
hjælpe barnet med at lære sine egne styrker at kende og til at 
træne sin opmærksomhed i at fokusere på nuet.

Bogen er ikke skrevet specifikt til familier med ADHD og angst. 
Den fokuserer udelukkende på børn med angst. Alligevel vil 
jeg gerne anbefale den, særligt fordi den guider både voksne 

og børn igennem meget kon-
krete og håndgribelige måder 
at arbejde med tanker og foku-
seret opmærksomhed. 

Selvfølgelig er børn for-
skellige, og måske kan du 
opleve, at dit barn med 
ADHD har meget svært ved 
fx de foreslåede mindful-
nessøvelser. Det kan være, 
der er behov for nogle kor-
tere øvelser til dit barn, 
eller at det ikke kommer 
til at fungere for jer. Husk 
på, at det ikke må blive 
et nederlag men en 
mulighed at afprøve.

Men overordnet set, giver 
bogen indsigt i, hvad angst er for en størrelse - 
og vigtigst, hvordan vi konkret kan hjælpe børn, der er plaget 
af angsten i deres hverdag.

AF LOUISE HÜBERTZ POULSEN
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN

Monstermanualen
Forfattere: Gitte Winther Graugaard og Stine Hæk
Monstermanualen kan købes i ADHD-foreningens webshop.
adhd.dk – Find den under menupunktet ”Litteratur”.

Monster bruges i bogen som 

metafor for angsten.
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Ved personlige interviews med 
voksne med ADHD er der forud 
for undersøgelsen samlet 107 
udsagn om livet med ADHD 
sammen med en række bag-
grundsspørgsmål. 

344 voksne med ADHD har 
efterfølgende svaret på, hvor 
stort et problem, de enkelte 
udsagn er for dem.  

Her gengiver vi nogle af de 
mest gennemgående udsagn, 
som har været et middelstort 
til stort problem for delta-
gerne. 

Fakta om deltagerne
i undersøgelsen
Alle deltagere har diagnosen 
ADHD, og 50% har også andre 
diagnosticerede psykiske lidel-
ser.

Voksne med ADHD

Læs hele undersøgelsen på adhd.dk

ADHD-foreningen foretog i 2017 en undersøgelse med det formål at beskrive, hvordan voksne 
oplever livet med ADHD.

HVAD SIGER DELTAGERNE  

OM LIVET MED ADHD? 

Det er vanskeligt at strukturere min hverdag 

(planlægge, prioritere mv.), hvilket medfører,  

at jeg somme tider ikke får gjort noget
87%

Mit hoved er konstant på overarbejde, jeg kan  

ikke få tankerne til at tage en pause92%

Det føles af og til som om, jeg får flere tanker i hovedet 

på samme tid om, hvad jeg skal gøre, hvilket betyder,  

at jeg i øjeblikket bliver handlingslammet
87%

Jeg går altid rundt med en uro over at have glemt 

hverdagsagtige forpligtelser og har derfor svært ved  

at slappe af og føle harmoni
83%

Hverken eller (12%)

Meget lidt (1%)

Lidt (8%)

Rigtig meget (35%)

Meget (40%)

Intet svar (2%)

I HVILKET OMFANG 

BEGRÆNSER ADHD DIT LIV?

Jeg føler mig af og til deprimeret og ser lidt mørkt på 

tilværelsen82%

Jeg skammer mig somme tider over, at jeg ikke kan 

håndtere hverdagens rutiner og problemer bedre,  

og det gør, at mit selvværd forværres
86%

➾
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ALDER

FAKTA OM DELTAGERNE 
I UNDERSØGELSEN

Alle deltagere har diagnosen ADHD, og 50% har 

også andre diagnosticerede psykiske lidelser.

18-25 år 26-35år

46-55 år

36-45 år

56-65 år

12

22

20

6

39
ALDER VED DIAGNOSTICERING

18 eller
yngre 19-25 år

36-45 år 46-55 år

26-35 år

56 år eller ældre

9
13

28
33

14

2

HVAD SIGER DELTAGERNE 

OM ARBEJDSLIVET?

Jeg har vanskeligt ved ikke at påtage mig for meget arbejde, 

og jeg er derfor  bange for at blive udbrændt87%

Jeg får ofte problemer med at klare hverdagslivet på en god 

måde, da det er svært for mig at overkomme flere ting på 

samme dag (f.eks. arbejde, gøre rent og købe ind)90%

Jeg oplever, at jeg har vanskeligt ved at afslutte projekter, jeg 

har påbegyndt, da jeg så hurtigt bliver rastløs og begynder på 

nye projekter, inden de gamle er afsluttet
88%

Jeg lider af søvnproblemer, hvilket gør, at jeg ofte føler mig 

træt og har svært ved at passe arbejde/skole på en god måde
74%

Det er irriterende, at der ikke findes bedre muligheder for at 

tilpasse mit arbejde/mine studier i forhold til mine vanskelig-

heder (lavere tempo, mere støtte, mere struktur, nedsat tid mv.)70%

Førtids-
pensionist (8%)

Deltid (8%)

I flexjob (8%)

Studerende (10%)

Andet (18%)

Arbejdssøgende (5%)
Folkepensionist (1%)

Fuldtid (27%)

Sygemeldt (16%)

BESKÆFTIGELSE
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AF MARIE AMBROSIUS, SERVICE & CO.

I artiklen møder du Nicoline og Lærke, som begge har ADHD og 
har været afsted med Service & Co.’s guideskole. En uafhængig 
guideskole, hvor de arbejder med rummelighed i undervisningen. 
Skolens motto er: ”Du er god nok, som du er”, hvilket skaber 
plads til alle elevernes forskellighed.

Selvom Nicoline ikke troede, at guidelivet var noget for hende, 
viste det sig, at hun bare måtte af sted. Så derfor tog hun ini-
tiativet, fik hjælp fra guideforeningen og kom ud som guide 
umiddelbart efter sit skoleophold. 

Lærke vidste inden skolen, at hun gerne ville ud som guide, 
og hun har både arbejdet som skiguide, charterguide, og ung-
domsguide. 

Overvejelser før skolen
Lærke fortæller, at hun havde betænkeligheder i forhold til sin 
ADHD, før hun tog på guideskole. 

”Jeg tænkte, om det var noget for mig at skulle have så meget 
ansvar. Have styr på så mange detaljer og ting, som er afgørende 
for andres ferie. For jeg ved, at lige meget hvor meget jeg prøver, 
så vil der ske en svipser her og der. Men man skal ikke lade sig 
stoppe, selv om man har nogle udfordringer.”
Nicoline fortæller, at hun som alle andre med ADHD altid har 
haft svært ved at sidde stille og koncentrere sig.

 ”Min største frygt var, at jeg kom til at spilde min egen og 
andres tid på skolen, hvis jeg ikke bestod, fordi jeg ikke kunne 
følge med i timerne. Men jeg ved, at jeg er meget bedre til at 

koncentrere mig om ting, hvis jeg kan se et formål med det. 
Og guideskolen skulle jeg bruge for at udleve min drøm om at 
blive rejseleder.”

Skoleforløbet
Pigerne er helt enige om, hvordan det var at være afsted med 
guideskolen. En blanding af det fedeste og det hårdeste, de 
nogensinde har oplevet.

”Det var fedt for mig at opleve, at der var andre måder at gå i 
skole på end den almindelige skolegang, jeg kender hjemmefra,” 
fortæller Nicoline og fortsætter: 

”Vi var meget aktive i timerne, og det gjorde en stor forskel. 
Instruktørerne lavede for eksempel dansepauser undervejs i 
undervisningen, hvis undervisningen blev lidt for ”firkantet”, og 
så kunne jeg lige klare nogle timers undervisning igen. Det var 
også skønt, at der var så meget gruppearbejde. For så er man 
sikker på, at der er nogen, der holder én i gang, når man lige 
pludselig kommer til at fokusere på noget andet. Og så er det 
også bare meget hyggeligere.”

Guidelivet
Lærke understreger, at ADHD kan være mange forskellige ting, 
og er på nogle punkter en fordel og på andre en ulempe. 

ADHD i rejsebranchen

Jeg har fået mere selvtillid 

og skabt stærke venskaber
/Lærke

Stor energi og meget snakkesalig. Udadvendt og humørfyldt. Det er nogle af de egenskaber, der 
kendetegner en god guide. Og det er også nogle af de karaktertræk, som mange med ADHD har. 
Derfor oplever rejsebranchen stor succes med at uddanne og sende unge mennesker med ADHD 
ud på destinationer over hele verden. 
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”Det er en ulempe, at jeg har svært ved punktlighed og at 
holde styr på detaljer. Men vi arbejder heldigvis i teams, så vi 
hjælpes ad med tingene. Men det er en fordel, at jeg kan fyre 
op for en fed stemning, da jeg er meget impulsiv og har meget 
energi. Det har andre svært ved.”

Nicoline mener helt klart, at der kan være fordele ved at 
have ADHD i rejsebranchen, da man ofte er meget snakkesalig 
og energisk. 

”Gæsterne elsker guider, der er energiske og glade. For det 
meste trives mennesker med ADHD bedst, hvis der sker en masse 
omkring dem hele tiden, og deres hverdag er planlagt til punkt 
og prikke. Begge dele får man serveret som rejseleder.” 

Pigerne er enige om, at en ulempe kan være, at deres humør 
kan falde og stige meget pludseligt. Det er sjældent hensigts-
mæssigt i jobbet som guide. Det er som om, følelserne hænger 
lidt mere uden på tøjet. 

Men som Nicoline siger: 
”Utroligt nok oplever jeg ikke at have nær så store proble-

mer med mit svingende temperament, så snart jeg tager min 
uniform på. Det er som om, jeg bliver en hel anden person, når 
jeg har den på.”

Guideskolen
Guideskolen blev startet af Palle Højsholt i 1998, og skolen 
tilbyder eleverne jobgaranti, så eleverne kan være sikre på at 
komme i arbejde efter uddannelsen. 

Palle Højsholt har selv ADHD, og han kan helt klart se fordele 
ved diagnosen, når man er guide:   

”Der er masser af fordele. Energien er det vigtigste. For der er 
plads til os med bogstaverne i branchen. Vi SKAL nærmest fylde 
i jobbet, så gæsterne ser og husker os. Vi får mange henvendel-
ser fra tidligere elever, der har haft det svært i skoleverdenen 
på grund af ADHD. De er taknemmelige og fortæller, at da de 

startede på skolen, følte de sig velkommen, og at de var gode 
nok, som de var. Det er ikke så ofte, at os med ekstra energi i 
bagdelen bliver taget imod med kyshånd, så jeg forstår godt, 
hvilken følelse de har.” 

Den oplevelse kan Nicoline og Lærke bakke op om: 
”Jeg kan helt klart anbefale at tage på guideskole med ADHD”, 

siger Nicoline. ”Og man skal ikke lade bogstaverne stoppe én for 
at blive det, man brænder for. I min verden vil jeg mene, at ADHD 
først bliver en forhindring i éns hverdag, når man lader det ske.”

Lærke mener, at det kommer an på, hvordan du er og hvilke 
udfordringer, du har: 

”Det er et 24/7 job, og man er meget på. Men hvis man vil 
udfordre sig selv, og man kender sine styrker og svagheder, 
eller har lyst til at finde dem. Så JA! Det er bare om at prøve det.”

Lærke fortæller, at hun føler, at skolen har gjort hende stær-
kere. Det har givet hende mere selvtillid og skabt stærke ven-
skaber med fantastiske mennesker: 

”Jeg er blevet bekræftet i, at der er nogle ting, som man er 
udfordret med, når man har ADHD. En del faktisk. Og det er okay, 
at jeg for eksempel ikke er så god til at holde overblik, og at der 
kan være nogle ting, jeg glemmer, men så ligger mine styrker 
et andet sted. Alt i alt er jeg blevet bekræftet i, at det er okay at 
være lidt skæv i det.”

Nicoline er ikke i tvivl, hun tænker helt sikkert anderledes 
om sig selv: 

”Jeg tror meget mere på mig selv. Jeg ved, at alt nok skal gå, så 
længe jeg kommer med en positiv indstilling. Både min selvtillid 
og karrieremuligheder er blevet bedre efter guideskolen - det 
bliver ikke meget bedre! Det er den bedste beslutning, jeg har 
taget. Jeg vil anbefale alle at tage af sted med guideskolen og 
ud som guide. Ikke bare for at opleve verden, men for at udvikle 
sig selv på en ny og fantastisk måde.”

Palle glæder sig til at tage imod flere elever med ADHD:
”Jeg bliver altid så glad, når jeg møder nogen som mig på 

skolen. Jeg oplever, at os med den dejlige energi har en fælles 
forståelse – og der er altid plads til flere.”

Man skal ikke lade bog-

staverne stoppe én for at 

blive det, man brænder for.

/Nicoline

Læs meget på www.service-co.dk



Kan du ikke få brikkerne
til at falde på plads? 
Har du brug for gratis advokathjælp?
Grib telefonen og ring til: 28 95 65 87

JURIDISK RÅDGIVNING 
Som medlem i ADHD-foreningen kan du få gratis advo-
kathjælp til juridiske problemstillinger. Du kan ringe hver 
mandag aften mellem kl. 19 og 21 til ADHD-foreningens 
frivillige advokat. 
Amdi kan rådgive om: Tvangsfjernelser, værgemål, straf-
fesager, arvesager, testamenter 

ADHD-foreningens advokat
Tlf. 28 95 65 87

Træffetid: Hver mandag kl. 19-21

Mus og jordbærmælk
De to succesfulde mænd med bragende 
ADHD er kommet med et nyt afsnit i pod-
castserien ”Diagnosen”.

Nye afsnit i podcastserien ”Diagnosen”
med Morten og Jasper 
Jesper Tobias Andreasen har ADHD, og er forsker på 
Københavns universitet. Du kan bl.a. høre Jesper fortælle 
om, hvorfor han giver sine forsøgsmus jordbærmælk, og 
hvorfor mennesker med ADHD har så svært ved at vente 
og glæde sig.

Jesper forsker selvfølgelig i ADHD, og kan for første gang 
give Jasper og Morten en lægelig forklaring på, hvad der 
foregår oppe i hovederne på mennesker med ADHD. Men 
hvordan tester, og forsker man i ADHD, og hvad er bedre 
end jordbærmilkshakes og isvafler?
Hør hele podcastserien ”Diagnosen” på
www.heartbeats.dk

En aktiv indsats
og et socialt ansvar
Bliv erhvervspartner i ADHD-foreningen
En stor del af det arbejde, ADHD-foreningen udfører, er afhængig af midler 
fra fonde, private og virksomheder. Det er derfor muligt at støtte ADHD-
foreningens arbejde ved at være erhvervspartner.

Virksomheder, som vælger at støtte ADHD-foreningen ved at være 
erhvervspartner, gør en aktiv indsats for at forbedre livet for børn, unge 
og voksne med ADHD. De er med til at tage et socialt ansvar, og vi håber, 
at mange virksomheder har lyst til at støtte op om ADHD-sagen ved at 
blive erhvervspartner.

Sammen gør vi ADHD til Håb og Handlekraft.

Læs mere om hvordan du og din virksomhed kan blive erhvervspartner 
på adhd.dk

Du kan også kontakte Inge Refer på tlf. 70 21 50 55 eller på mail:
ir@adhd.dk 
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jordbærmælk

til advokathjælp
Du kan læse meget mere - og få 

mere viden på adhd.dk
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Genz appartments

Genz
Småfolksvej 10, 6792 Kongsmark, Rømø
Tlf. 7475 5401 · info@genz-app.dk · www.genz-app.dk

24 spændende ferielejligheder i rolige og naturskønne om-
givelser i byen Kongsmark midt i hjertet af Rømø.

50 m² store og lyse ferielejligheder, unikke i indretning og 
udtryk. Alle i stueetage med egen indgang, terrasser med 
liggestole og p-plads. 

Indeholder dejlig opholds- og spisestue i åben forbindelse 
med funktionelt køkken.

Rummeligt forældresoveværelse med dobbeltseng og ud-
gang til solterrasse. 

Hyggelig junior soveniche, garderobe- og hyldeplads. 
Badeværelse med bruser og toilet.

I opholdsstuen er der yderligere mulighed for 2 gode sove-
pladser. I alt byder lejligheden plads til 5 personer. 

Børn op til 4 år er gratis og vi stiller gerne både barneseng 
og højstol til rådighed.

Pris v/2 pers. fra kr. 570,-/nat, slutrengøring fra kr. 285,-

• swimmingpool og sauna

• minigolf og petanquebane

• fodboldbane med små og store mål

• legeplads med sandkasse og gynger

• legerum med bordtennis og fodboldspil

• fri WIFI i alle lejligheder

1AID4YOU
Kirke Allé 54 . 4970 Rødby . Tlf. 61 77 40 25

info@1aid4you.dk

FØRSTEHJÆLP - UNDERVISNING
SERVICE OG BRANDMATERIALE

I.P. Thomsens Vej 6 · 9990 Skagen · Telefon 98 44 38 55 · Fax 98 44 25 41
E-mail: vjsk@skagen-snedker.dk · www.skagen-snedker.dk

TØMRERFIRMAET

Tømrerfirmaet Mester Jacob ApS
Revl Mosevej 3· 8620 Kjellerup

Tlf: 22 31 32 08· www.mester-jacob.dk

Danmarks 
største udvalg 
af dagligvarer til 
discountpriser
af dagligvarer til 

Meget mere discount!



FJORDSKOLEN ER ET AUTISMECENTER OG SOCIALPÆDAGOGISK 
DAGBEHANDLINGS- OG UNDERVISNINGSTILBUD TIL BØRN OG 
UNGE FRA HELE SJÆLLAND. 

FJORDSKOLEN HAR FOKUS PÅ BØRNS SELVVÆRD

FJORDSKOLENFAMILIERÅDGIVNING   24/7   KONTAKT OS I DAG PÅ TLF 28 69 78  23  ·  FJORDSKOLEN.DK

KURS MOD BEDRE TRIVSEL

Psykiatrien i OK-Fonden har bo- og behandlingssteder på Sjælland og 
i Jylland. Vi tilbyder behandling af voksne med forskellige psykiatriske 
problemstillinger og mindre udviklingsforstyrrelser, som ønsker at have 
mulighed for at deltage aktivt i eget liv (Recovery).

Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes ønsker og drømme. Vi 
er kreative, fleksible og finder de rigtige løsninger sammen. Vi sætter 
konkrete mål for den sociale rehabilitering, stabilisering og et godt liv for 
den enkelte.

For mere information se centrenes hjemmesider på

https://ok-fonden.dk/boliger/psykiatri

Socialpsykiatri

2855 4013
2094 5443
v/ Karin og Thomas Klejnstrup-Hæsum
Glibstrupvej 8, St. Andst

Alle former for tagarbejde udføres
Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Priserne er små 
... og de gode råd ”koster gratis”

Guderup
v/ Christian Holm Rasmussen

Søndergade 22 . 6430 Nordborg

Tlf. 74 49 13 55
www.rema1000.dk

Kildegade 6 . 8300 Odder

Tlf. 25 57 28 84
www.rgpack.dk

JENS JENSEN GIVE A/S

Hvolgårdsvej 21 . 7160 Tørring

Tlf. 41 37 78 50

MALERFIRMAET ARMIN WISTISEN
Smidstrupvej 44 . 7323 Give . Tlf. 20 75 31 84

ALT MALERARBEJDE UDFØRES
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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

ADHD-FORENINGENS LOKALAFDELINGER




