
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 afsluttet88%

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

DELTAGERNES MENING OM DEN  

INFORMATION DE HAR FÅET? 

Det er frustrerende, at jeg fik ADHD-diagnosen så sent i livet, 

og at ingen har forstået mine problemer og behov tidligere
89%

Efter at jeg fik min diagnose, anede jeg ikke, hvor jeg skulle 

gå hen for at  blive rustet til at klare hverdagen74%

Jeg savner en kontaktperson på ADHD-området, som jeg kan 

henvende mig til med alle typer spørgsmål65%

De oplysninger, man får samtidig med en ADHD-diagnose,  

er ikke tilstrækkeligt gode, hvilket betyder, at man føler sig  

usikker på, hvordan der følges op på diagnosen66%Ja i nogen grad (22%)

Ja i høj grad (3%)
 Intet svar (2%)

Ja i ringe grad (35%)

Nej slet ikke (38%)

HAR DU FÅET OPLYSNING OM,  

HVORDAN DU SKAL TAKLE DINE  

VANSKELIGHEDER?

Undersøgelsen er foretaget i 2017 af ADHD- 

foreningen med det formål at beskrive,  

hvordan voksne oplever livet med ADHD. 

Ved personlige interviews med voksne med 

ADHD er der forud for undersøgelsen sam-

let 107 udsagn om livet med ADHD sammen 

med en række baggrundsspørgsmål. 

344 voksne med ADHD har efterfølgende 

svaret på, hvor stort et problem, de enkelte 

udsagn er for dem. 

ADHD-foreningen gengiver her de  

mest gennemgående udsagn, som har  

været et middelstort til stort problem  

for deltagerne.
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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

Kriminalforsorgen (læs mere om den på side 21), og ikke mindst 
kan du få værktøjer fra Mestringsbanken på side 8, som du også 
finder på adhd.dk.

Undersøgelsens resultater vil du helt sikkert også møde i 
forbindelse med den valgkamp, som i skrivende stund så småt 
er skudt i gang, og som jo helt sikkert bliver skarpere og skarpere 
de kommende uger. Måske har du lyst til at deltage i debatten 
og bringe ADHD ind i valgkampen?  Så kan du finde hele under-
søgelsen og anden relevant viden på adhd.dk.  

Unge og voksne med ADHD er også i fokus i lokalafdelin-
gerne. Flere steder er der oprettet caféer, netværksgrupper og 
andre former for fællesskaber. Har du lyst til at møde andre 
med ADHD og dele historier og erfaringer, så er det bare med 
at komme afsted. 

Jeg håber, du finder mængder af værdifuld læsning i denne 
udgave af ADHD Magasinet. Husk, bladet er også dit, så har du 
forslag til noget, du gerne vil vide mere om, en god historie, som 
vil kunne have interesse for andre, så er du altid velkommen til 
at kontakte mig eller ADHD Magasinets redaktør.  

Jeg minder om, at der i de 12 lokalafdelinger nu er godt gang 
i arbejdet. Nye medlemmer i bestyrelserne flere steder bringer 
nye idéer, og eksisterende aktiviteter kører videre takket være 
folk, der tager endnu en tørn. Tjek lokalafdelingernes kalendere 
på adhd.dk og tilmeld dig de lokale nyhedsbreve, så du kan 
holde dig orienteret om gode initiativer.

Jeg er stolt over, at vi nu har værdifulde fakta og viden om, 
hvordan det er at være voksen med ADHD. Jeg lover, jeg vil gøre 
alt, hvad jeg kan, for at den viden kommer til at gøre en positiv 
forskel for unge og voksne med ADHD og jer, der står rundt om. 

Undersøgelsen om, hvordan voksne oplever livet med ADHD, 
er nu nævnt flere gange. Så må det være på sin plads, at jeg 
som formand sender alle jer, der deltog i undersøgelsen i 2017 
en tak for jeres bidrag. 

Rigtig god sommer – og god læselyst!

Velkommen til et skønt forår
Når du læser dette korte indlæg, så er jeg på vej til Oslo, hvor jeg 
skal mødes med kolleger fra ADHD-foreningerne i de nordiske 
lande. Med i kufferten har jeg fortællingen om den succes, vi 
oplever med KiK Nu! som efterhånden er godt udbredt i landet, 
og eksemplarer af ADHD-foreningens mange guider og brochurer. 
Der er altid inspiration og gode idéer på disse intense dage. Jeg 
glæder mig til at fortælle om turen, og hvad der bliver arbejdet 
med i de andre lande ved en senere lejlighed.

Igennem mange år har vi talt og skrevet meget om ADHD hos 
børn. Vi har gennemført en lang række projekter, som har gjort 
os og mange andre meget klogere. Vi har sendt materialer ud 
til især indskolinger, for at sætte fokus på de udfordringer, der 
møder børn med ADHD eller lignende vanskeligheder. 

Det nyeste projekt er den netbaserede version af Kærlighed 
i kaos – KiK Nu! For bare 100 kr. kan du også komme med på 
”kursus” – på adhd.dk/kik-nu/

Voksne med ADHD
I slutningen af 2017 blev der udarbejdet en undersøgelse blandt 
voksne med ADHD. I udgave 1/2019 af ADHD Magasinet kunne du 
læse fakta og resultater fra undersøgelsen. Den har inspireret 
til, at dette magasin har det overordnede tema ”Voksenliv med 
ADHD”. Samme tema er også overskriften for ADHD-foreningens 
konference den 16. maj. Læs mere herom på side 13.

Et af ADHD-foreningens formål er at formidle viden. Det sker 
bl.a. i form af forskellige pjecer, og den nyeste af slagsen er til 

DORTE MØLLER VISTESEN
FORMAND
FOR ADHD-FORENINGENLE

DE
RE

N
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Alt for ofte hører vi historier om børn med autisme eller ADHD, 
der ikke passer ind i det skoletilbud, kommunen tilbyder dem. 
Det kan være autistiske børn med svære sanseforstyrrelser, 
som overstimuleres i en klasse med 28 andre elever. Eller børn, 
der forventes at kunne navigere i en skolegård uden støtte til 
at skabe venskaber.

Det er i sig selv et kæmpe problem, at børn med forskellige 
handicap ikke kan få et skoletilbud, hvor de rummes. Men nu 
ser det ud til, at situationen for børnene og deres forældre 
forværres yderligere.

Folketinget skal inden længe færdigbehandle et nyt lovforslag, 
som gør det muligt for den enkelte kommune at straffe forældre 
til børn, der har for meget ulovligt fravær, ved at standse deres 
børneydelse. Det er i dag op til den enkelte skoleleder at vur-
dere, om fravær skal registreres som lovligt eller ulovligt – når 
der ikke er tale om fravær på grund af sygdom. Skolelederen 
har derfor ansvaret for at vurdere, om handicappet og effekten 
af dette forklarer fraværet.

Højere fravær
Problemet er, at børn med særligt psykiske og kognitive handi-
cap som angst, ADHD og autisme gennemsnitligt har et højere 
fravær. Det kan der være mange grunde til.

Somme tider anser skolen ikke udfordringer i forbindelse 
med et handicap som en gyldig årsag til fravær – for eksempel 
når overstimulering fører til skolevægring. Måske fordi skolen 
ikke har den tilstrækkelige viden.

Det kan også handle om, at kommunikationen mellem hjem-
met og skolen er kørt fast, eksempelvis hvis barnet er i problemer, 

og voksne rundt om barnet ikke er enige om, hvad årsagen til 
fraværet er.

Et pressionsmiddel
Børne- og socialministeren har sagt, at det ikke er intentionen 
med lovforslaget at ramme børn med handicap og deres foræl-
dre. Det værdsætter vi, men vi er stadig bekymrede for, at den 
enkelte kommune vil tolke loven forkert og straffe netop disse 
forældre med pålæg om at få børnene i skole.

ADHD-foreningen og Landsforeningen Autisme møder mange 
forældre, der føler, at kommunen ikke forstår, hvorfor de ikke 
kan få deres barn i skole, og allerede i dag truer dem med bål 
og brand, hvis de ikke får barnet afsted. Vi hører for eksempel 
fra forældre, der er blevet pålagt at tvinge børn i skole – også 
selvom barnet måske stadig er i nattøj.

I vores optik er der fare for, at den nye lovgivning vil blive 
endnu et pressionsmiddel over for nogle familier, der i forvejen 
kæmper en hård kamp for at få hverdagen til at hænge sammen.

Appel til politikerne
Det er totalt uholdbart. Og det kan ikke være rigtigt, at børnene 
og deres forældre risikerer at blive straffet, fordi den enkelte 
kommune ikke lever op til sit ansvar om at give barnet et sko-
letilbud, det kan trives i.

Vores appel til politikerne er derfor helt klar: Tænk jer om, 
inden I stemmer loven igennem, som den er formuleret nu. Det 
kan godt være, at intentionen i lovforslaget ikke er at ramme 
børn med handicap, men det kan blive virkeligheden.

I stedet for at gøre det muligt for kommunerne at straffe 
forældrene, burde I sætte spot på, hvordan skoletilbuddet til 
børn med angst, autisme og ADHD kan forbedres. Børn, der får 
passende skoletilbud har mulighed for at indfri deres poten-
tiale – det gavner både det enkelte barn og vores fælles fremtid.

Læs debatindlægget på altinget.dk.

Appel: Ny lov kan forværre vilkårene 
for skolebørn med handicap

  Debatindlæg bragt i Altinget.dk den 14. marts 2019

SKREVET AF: CAMILLA LYDIKSEN, DIREKTØR I ADHD-FORENINGEN,
LISELOTTE HYVELED, FORMAND FOR DET CENTRALE HANDICAPRÅD OG 
HEIDI THAMESTRUP – LANDSFORMAND I LANDSFORENINGEN AUTISME

Det er ikke let at være et barn med handicap i folkeskolen. Heller ikke for forældrene. Og noget tyder på, at vilkårene bliver yderligere forringet. Med ny lovgivning vil regerin-gen gøre det muligt for kom-munen at trække forældrene i børneydelse, hvis deres barn har for meget fravær.
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• Hvor har du Hot Spots og hvad samler sig der? 
• Hvilke af de ting, som du finder i dine Hot Spots skal være en 

del af dit nye Hot Spot?
Måske finder du mange ting, som ikke ligger fremme, fordi de er 
vigtige, eller fordi du skal huske dem, men bare ligger fremme, 
fordi de ikke har nogen plads – eller fordi du endnu ikke har 
forholdt dig til dem. Måske har du ikke kunnet beslutte dig 
for, om du skulle beholde tingene og har udsat beslutningen 
til senere. Disse ting er “hjemløse” og skal sandsynligvis ikke 
være en del af dit fremtidige Hot Spot.

• Lav en grov sortering mellem de ting, som skal have plads i 
dit Hot Spot og de “hjemløse” ting. 

• Saml de “hjemløse” ting i en kasse og lav en aftale med dig 
selv om, hvornår du vil forholde dig til dem. Sæt opgaven i 
din kalender, på din ugeplan eller i din Bullet Journal og find 
inspiration i Mestringsbanken på adhd.dk, hvis du er udfordret 
i forhold til sortering og oprydning.

• Kig nu på de ting, som er vigtige og overvej, hvordan de kan 
integreres i dit Hot Spot.

• Lav en liste over de funktioner, som dit Hot Spot skal rumme.

For mange vil et godt Hot Spot både have en form for tavle, 
hvor du kan skrive vigtige ting, en mulighed for at hænge vig-
tige papirer op, knager, hvor man kan hænge ting (fx nøgler) og 
aflægningsplads til mobiltelefon og pung eller andre ting, som 
man skal huske at have med. Det kan fx være biblioteksbøger 
eller andet, som man har lånt og skal huske at aflevere.

Du har måske hørt om begrebet “Hot Spot” og fået det forklaret 
som et sted (eller steder) i huset, hvor man ofte lægger ting fra 
sig, hvor rod samler sig og ting (fx papirer, nøgler, dimser), som 
ikke har en plads bliver lagt fra sig. 

Når man har ADHD, kan disse Hot Spots blive en del af en 
ubevidst strategi, hvor man efterlader vigtige ting et synligt 
sted, fordi man er bange for at glemme dem. Det kan fx være 
en regning, som skal betales, et skema, som skal udfyldes og 
indsendes, eller det kan være ting, som man skal huske at have 
med dagen efter. For andre er det igangværende projekter, som 
man har stående fremme, fordi man ellers ville glemme dem. 
Køkkenbordet, køleskabet, spisebordet, skrivebordet eller entréen 
kan ofte blive til et Hot Spot.

Men denne type Hot Spot, som bare opstår uden en bevidst 
beslutning, giver en masse visuel støj og stjæler éns energi. 
Og når man har mere end ét Hot Spot, så kan man stadig være 
udfordret, når man skal finde vigtige ting, fordi man rent fak-
tisk skal lede flere steder. Derfor kan det være godt at erstatte 
de mange Hot Spots (som bare er opstået af sig selv) med et 
bevidst Hot Spot, som du selv vælger og udformer, så det kan 
imødekomme dine behov. 

Se eksempel  på næste side.

Hvad er dit behov?
Et nyt Hot Spot skal være en individuel løsning, som imøde-
kommer dig og din families behov. Begynd derfor med at se 
nærmere på dit hjem. 

Et kig i mestringsbanken 
Skab dit eget Hot Spot i dit hjem

AF TINE HEDEGAARD 
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN
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Etablering
Når du ved, hvad dit Hot Spot skal rumme, så find ud af, hvor i 
hjemmet det skal være. 

Har du allerede en opslagstavle, en whiteboardtavle eller er 
der et møbel, der er egnet til at lægge ting på, som kan være 
udgangspunktet? 

Det handler om at finde et egnet sted, som er centralt og 
synligt for dig det meste af tiden. Undgå så vidt muligt køk-
kenbord, spisebord eller skrivebord, som er brugsborde, hvor 
dine ting sjældent kan ligge uforstyrret i længere tid. Har man 
mindre børn i hjemmet, som af og til “bortfører” éns ting, så skal 
Hot Spottet måske også lidt op i højden og ud af rækkevidde.

Lav gerne en tegning over dit Hot Spot og skriv op, hvad 
du mangler for at virkeliggøre det. Lav en plan for hvordan og 
hvornår du vil anskaffe dig de ting, som du mangler til dit Hot 
Spot – og spørg evt. en god ven, om han/hun vil hjælpe dig med 
at gøre det til virkelighed.

Mit Hot Spot er en gammel skænk i vores 

køkken, hvor der er plads til at jeg kan 

lægge min mobiltelefon og andre ting fra min 

taske, når jeg kommer hjem. Over skænken 

har jeg en tavle, hvor jeg skriver vigtige 

ting og hænger vigtige papirer. Med tiden 

er det blevet en slags “kommandocentral”, 

hvor min ugeplan også hænger sammen med 

madplanen, to do lister, diverse nøgler og 

forskellige medlemskort, som jeg kun bruger 

en gang imellem

Sådan skal det IKKE gøres.
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S O M M E R T I L B U D  T I L  H E L E  FA M I L I E N
Sejltur for teenagere
For 14-18-årige landkrabber og søulke

Nu har du igen mulighed for at komme med på ADHD-
foreningens sejltur. 
Er du mellem 14-18 år og har lyst til 2½ dag til søs, så er det 
nu, du kan sikre dig en af de få pladser, ADHD-foreningen 
udbyder på Sejltur 2019. 
Tid og sted for årets sejltur offentliggøres på ADHD-for-
eningens hjemmeside primo maj måned adhd.dk/sejltur-
for-14-18-aarige-med-adhd/

På turen er målet at sejle for vindens kraft. Så hvor vi sejler 
hen afhænger af vejret og af vores samarbejde. 
• Vi kommer til at være ca. 12 personer om bord på turen, 

og vi bor tæt sammen på skibet. På turen hjælper alle 
til – både med sejlads, madlavning og med rengøring, 
før vi afleverer skibet. 

• Sejlerviden er ikke nødvendig – vi skal nok lære dig det 
undervejs. 

• Lyst til en primitiv friluftsoplevelse er derimod et must 
– vi skal nok forberede dig godt hjemmefra.

Praktisk
• Prisen er 300 kr. for børn af medlemmer af ADHD-for-

eningen og 600 kr. for andre. Prisen dækker deltagelse 
med fuld forplejning under sejladsen, havnepenge og 
skibsleje. Rejsen til og fra havnen står du selv for.

• Læs mere om tidligere års sejlture på adhd.dk/sejltur-
for-14-18-aarige-med-adhd 

• Tilmeld dig på ADHD-foreningens hjemmeside:
 adhd.dk/kurser  
• Vil du vide mere, kan du kontakte os på tlf. 70 21 50 55.

Udelivsdage 
For unge i alderen 18-25 år
2 udelivsdage med fællesskab og naturoplevelser

Er du ung voksen med ADHD/ADD i alderen 18-25 år? Så 
har ADHD-foreningen et tilbud til dig.

Måske har du tidligere hørt om ADHD-foreningens camp 
for unge voksne? I år prøver vi noget nyt.
Vi afholder 2 udelivsdage: 

Dag 1: 1. juni 2019
Dag 2: 14. september 2019
Du tilmelder dig begge dage samtidigt.

Bliv klogere på din ADHD/ADD - sammen med andre 
På dagene kan du møde andre med ADHD og blive lidt 
klogere på, hvordan du kan takle de udfordringer, din 
ADHD/ADD giver dig i hverdagen. Udelivsdagene foregår i 
naturskønne omgivelser i Vejle, hvor en skovhytte bliver 
vores base. Her vil være korte oplæg og øvelser om ADHD/
ADD samt aktiviteter i skoven, hvor I, sammen med andre 
deltagere, skal løse forskellige opgaver, har mulighed for 
at udfordre jer selv og for at udveksle erfaringer omkring 
styrker og udfordringer ved livet med ADHD/ADD.

Vil du med?
Så er vi klar med dygtige undervisere og et spændende 
program.
Se mere og tilmeld dig på ADHD-foreningens hjemmeside: 
adhd.dk/kursus/udelivsdage-18-25-aarige/

Tid og sted:  Lørdag den 1. juni 2019, kl. 10-20 og
lørdag den 14. september 2019, kl. 10-20.
Sneglehuset, Helligkildevej 60, Nørreskoven, 7100 Vejle.

Pris (for begge dage):
300 kr. for medlemmer af ADHD-foreningen.
500 kr. for ikke-medlemmer.
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Nu er der mulighed for at tilmelde sig ADHD-foreningens sommerlejr 2019
 
Hvornår er det: Uge 28, 2019, mandag den 8. juli kl. 12:00 – fredag den 12. juli kl. 15.00.
Hvor skal vi hen: Houens Odde, Houens Odde 14-20, 6000 Kolding. Stengaarden. Se mere på www.houensodde.dk
Hvem kan deltage: Forældre og deres børn med diagnosen ADHD i aldersgruppen 6-13 år samt søskende mellem 6-18 år.
Hvad koster det: Medlemmer: Voksen kr. 600,- pr. person, børn kr. 300,- pr. person.
 Ikke medlemmer: Voksen kr. 800,- pr. person, børn kr. 300,- pr. person.
Hvad dækker prisen: Opholdet i lejren, aktiviteter for både børn og voksne samt fuld forplejning. Familierne skal selv med-

bringe telt eller campingvogn til overnatning.
Hvad med Fido: Husdyr må ikke medbringes.
Tilmelding: Tilmeld jer på adhd.dk under kursuskalender, kategorien ”Lejr”. 

Fristen for seneste tilmelding er den 4. juni 2019. Udvælgelsen af deltagere til sommerlejren foregår ved lodtrækning senest 
den 12. juni 2019. Alle får direkte besked.

Yderligere oplysninger
Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte Mette Skou, mes@adhd.dk - telefon 70 21 50 55.
Læs mere og se billeder fra tidligere sommerlejre på adhd.dk under menupunktet ”Vores arbejde–familielejre”. 

S O M M E R T I L B U D  T I L  H E L E  FA M I L I E N
Sommerlejr for hele familien
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KONFERENCE
FOKUS PÅ VOKSEN- 
LIVET MED ADHD
TORSDAG D. 16. MAJ 2019 – KORSØR

89% af voksne med ADHD: 

”Jeg har vanskeligt ved at få en god balance i mit liv 
med passende mængde arbejde, fritidsaktiviteter og venner”.*

Der har længe været fokus på børn med ADHD, og de udfordringer det giver den 
enkelte, familierne, skolerne og kommunerne. Men hvad med de voksne? 

En stor del bliver først diagnosticeret langt inde i deres voksne liv, og de personlige 
omkostninger er omfattende. 

Samfundet betaler årligt knap 3 mia. kr. på voksne med ADHD. Kommunerne står 
med størstedelen af udgifterne, og desværre udtaler omkring ¾ af kommunerne, 
at de ikke føler sig rustet til at hjælpe disse voksne. Hvordan arbejder vi frem til  
det gode liv med ADHD?

Kom og lad dig inspirere af en bred palet af oplægsholdere – mulighederne er derude.

Med intens hilsen
ADHD-foreningen

Camilla Louise Lydiksen
Direktør

*ADHD-foreningens voksenundersøgelse

Tilmeld dig på adhd.dk og læs hele programmet.

Tilmeld dig på adhd.dk
og læs hele programmet

TEMA: VOKSENLIV MED ADHD
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Alle med i gruppen

øger det alle børns mulighed for at deltage og bidrage til fæl-
lesskabet. Så er det nemmere at være en elev med ADHD eller 
med andre udfordringer.

ADHD-foreningen fik finansieret 250 klassesæt til gratis udsen-
delse. Klassesættene blev revet væk i løbet af den første uge. 
Der kommer flere i løbet af foråret. 

Skriv til os på info@adhd.dk hvis du ønsker at få tilsendt 
et sæt. Du kan også allerede nu downloade materialet på
adhd.dk/alle-med-i-gruppen/

Børn har forskellige forudsætninger, når det kommer til at del-
tage og bidrage i gruppearbejde. Derfor har ADHD-foreningen 
udviklet materialet ‘Alle med i gruppen’. Materialet består af et 
klassesæt til gruppearbejde.

Det indeholder konkrete redskaber til at skabe tydelige rammer, 
der kan styrke samarbejdet i elevernes gruppearbejde.
Gruppearbejde, hvor rollerne er tydelige og alle ved, hvad de 
skal, og hvad der forventes af dem. For når rammerne er tydelige, 

I klassesættet finder du: 
• 7 sæt med 4 figurer: Blæksprutten, Løven, Giraffen og 

Uglen, som hver gruppe skal bruge til gruppearbejdet.
• Et følgebrev med forslag til dialogspørgsmål og til en 

aktivitet, som kan støtte op om fællesskab og samarbejde 
i klassen.

• En vejledning til lærere og pædagoger.

”Alle med i Gruppen” er udviklet med udgangspunkt i ADHD-
foreningens viden om ADHD hos børn, men målrettet hele 
skoleklassen. Materialet er finansieret af Undervisnings-
ministeriet.

Støtte til gruppearbejde i 2. og 3. klasser – ADHD-foreningens skolekampagne 2019

Gør mor glad med en halskæde.
I ADHD-foreningens webbutik er der netop nu 
gode tilbud på halskæder. 
Tjek ind i webbutikken med det samme,  så du 
kan få et af de gode tilbud: adhd.dk/shoppen
Nedsat pris til og med uge 20.

Frit valg mellem alle halskæder: 100 kr. 

Mors Dag
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Kataloget, Inkluderende Børnekor, indeholder en samling af 
de pædagogiske og sangfaglige metoder som projektet har 
fundet inkluderende i forhold til at skabe velfungerende 
børnekor med plads til alle sangglade børn. 

I inspirationskataloget finder du bl.a. Viden om ADHD/
ADD hos børn og temaafsnittene: Rammer om korprøven, 
Kommunikation og Det sociale og korfællesskabet.

Inspirationskataloget kan downloades på adhd.dk/
eksterne-projekter/

Inspirationskatalog til korledere
Det er der kommet et inspirationskatalog til korledere, Inklude-
rende Børnekor, ud af. Inspirationskataloget ønsker at udbrede 
den mest brugbare faglige viden for korledere i forhold til børn 
med ADHD/ADD, og er derfor blevet til på baggrund af tæt sam-
arbejde med en gruppe korledere fra forskellige steder i landet, 
som har bidraget med deres viden og erfaringer.

Korsang som inklusionsredskab

AF LOUISE HÜBERTZ POULSEN
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN

Et projektsamarbejde mellem Sangens Hus og ADHD-foreningen

Da Sangens Hus fik tildelt Lions Prisen 2015, inviterede de ADHD-foreningen ind i et projektsamar-
bejde. Under titlen, Korsang som inklusionsredskab, ville projektet undersøge, hvordan og hvorvidt 
børn med ADHD og lignende vanskeligheder kan indgå på lige fod med andre i korfællesskaber.

De samme ting som skaber tryghed for 

barnet med ADHD, skaber disciplin hos 

mig som leder.

            Korleder i projektet
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Vi møder mange voksne med ADHD, som ”bare” er voksne med 
ADHD. 

Altså det, vi mener, er, at de er voksne, og ja – så har de ADHD. 
De kan næsten alle berette om den udfordrende barndom og 
ungdom med ADHD, ja da også om komplicerede situationer i 
voksenlivet. Men de lever gode liv som voksne med ADHD.

Men vi møder også voksne med ADHD, som lever livet på 
kanten, hvor hverdagen er en kamparena, og hvor alt, hvad de 
fleste af os tager for givet, er alt andet end givet.

Mennesker med ADHD har vanskeligheder med de eksekutive 
funktioner, og ADHD kan derfor komme til udtryk som manglende 
overblik, planlægnings- og organiseringsvanskeligheder, lav 
frustrationstærskel, svingende energi og vanskeligheder med 
igangsætning og vedholdenhed. Man er ofte nødt til at leve et 
mere struktureret liv (end andre) med faste rutiner, men man 
kan ikke altid bruge andres hverdagsstrategier, fordi man netop 
er udfordret på de eksekutive funktioner. 

Den største udfordring er, at diagnosticering og behandling 
for ADHD ofte udelukkende består af udredning for ADHD (og 
evt. andre diagnoser) samt et tilbud om medicin og opfølgning 
på den medicinske behandling. Nydiagnosticerede unge og 
voksne med ADHD får i langt mindre grad tilbudt undervisning 
i ADHD, hjælp til at lære egen ADHD at kende eller støtte til at 
etablere en god hverdagsstruktur. 

Udfordringen er, at man som nydiagnosticeret med ADHD ikke 
ved, hvordan man skal leve sit liv på en “ADHD-venlig” måde - og 

man har svært ved at finde viden om dette. (Til sammenligning 
ville det være utænkeligt, at man gav diabetespatienter behand-
ling med insulin uden at undervise dem i kostens betydning for 
deres sygdom).

Der mangler en anerkendelse af, at det psykosociale (mestring 
og hverdagsstruktur) er en del af behandlingen for ADHD. Og der 
mangler en instans, som vil påtage sig denne opgave. I psykiatrien 
ser man overvejende mestring som en kommunal opgave, mens 
kommunen ofte tænker, at opgaven må ligge hos psykiatrien. 
Voksne med ADHD falder på den måde imellem to stole. 

Voksne med ADHD tages ikke alvorligt nok
ADHD-foreningens undersøgelse om voksne med ADHD viser 
tydeligt, at nogen skal tage ansvar, og vi skal ikke acceptere 
de her stigmatiserende forhold for mennesker med ADHD. Der 
skal være adgang til psykoedukation, mestringsforløb og støtte 
til de svære situationer i hverdagen. Alt andet er uacceptabelt. 

Vi kæmper selv for at kunne skabe muligheder og løsninger, 
og vil sætte ind for at få videreudviklet vores mestringsbank på 
adhd.dk da vi kan se, at siderne med strategier er besøgt mere 
end 86.000 gange i 2018. Behovet er der, og...

... MESTRING SKAL VÆRE EN DEL AF BEHANDLINGEN. 

Se undersøgelsen om voksne på adhd.dk: adhd.dk/voksenliv-
med-adhd

Mestring skal være en del af behandlingen

AF TINE HEDEGAARD,
UDVIKLINGSKONSULENT OG 
CAMILLA LYDIKSEN, DIREKTØR

TEMA: VOKSENLIV MED ADHD



ADHD-foreningen har foretaget en undersøgelse med det 
formål at beskrive, hvordan voksne oplever livet med ADHD. 
Læs hele undersøgelsen på ADHD-foreningens hjemmeside: 
adhd.dk/voksenliv-med-adhd
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I dag har de fleste mennesker hørt om ADHD, men langt fra alle 
ved, hvad ADHD er, og hvordan diagnosen kommer til udtryk i 
hverdagen. ADHD forbindes i nogle gange med hyperaktivitet, 
voldsom udadreagerende adfærd, temperament, vold, misbrug og 
kriminalitet. Dette er imidlertid kun en del af billedet og gør sig 
kun gældende for en lille del af alle unge og voksne med ADHD. 

Forskning peger dog på, at voksne med ADHD er overrepræsen-
terede i de danske fængsler, og at risikoen for at blive involveret 
i noget kriminelt er større for mennesker med ADHD. Derfor er 
det relevant at klæde medarbejdere i kriminalforsorgen bedre 
på til mødet med de indsatte, som har ADHD og ADHD-lignende 
vanskeligheder.

Om pjecen 
ADHD-foreningen har skrevet pjecen for at gøre medarbejdere 
i kriminalforsorgen klogere på ADHD, diagnosticering, årsager 
og behandling – og på hvordan ADHD påvirker hverdagen for 
de mennesker, som har diagnosen.

Den viden vil give medarbejderen en større indsigt om bag-
grunden for indsatte med ADHDs adfærd. Og måske betyde, at 
de også får øje på en af de mange voksne med ADHD, som endnu 
ikke har fået en diagnose.

Pjecen giver en række konkrete anbefalinger til gode samta-
ler og møder, som kan styrke medarbejderens samarbejde og 
kommunikation med indsatte med ADHD. Og der er forslag til, 
hvordan man kan forholde sig ved problemskabende adfærd 
og konflikter. 

Pjecen lægger desuden op til, at man som medarbejder i 
Kriminalforsorgen, tager hånd om ADHD som en del af resocia-
liseringsperspektivet.

Pjecen er udarbejdet med støtte fra Socialstyrelsen.

FOR MEDARBEJDERE  I KRIMINALFORSORGEN

VIGTIG VIDEN  OM ADHD  
OG ADHD-LIGNENDE  VANSKELIGHEDER

   Vigtig viden om ADHD

Ny pjece til
medarbejdere
i Kriminalforsorgen

TEMA: VOKSENLIV MED ADHD



FAKTA
om ADHD
4 sider lige til at ”ta´ud”

Bag om bogstaverne 
ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder – det 
kan oversættes til forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet 
og impulsivitet.
 
ADHD var tidligere en diagnose for børn, men det er nu klart, at 
for rigtig mange fortsætter ADHD ind i ungdoms- og voksenlivet. 
Undersøgelser tyder på, at 2-4 % af alle danskere har ADHD, men 
det er naturligvis langt fra alle, som er udredt og diagnosticeret. 
De symptomer, vi i dag forbinder med ADHD, blev beskrevet første 
gang i 1906. Gennem tiderne har ADHD haft mange navne. Man 
har talt om umulige/urolige børn, fumler-tumlerbørn, DAMP 
(Deficits in Attention Motor control and Perception) og MBD 
(Minimal Brain Damage/Dysfunction). Men i Danmark anvendes 
i dag altså betegnelsen ADHD. 

Kønsforskelle 
Flere drenge og mænd end 
piger og kvinder har diagno-
sen ADHD, men der findes 
ingen videnskabelige beviser 
for denne fordeling. Der er 
muligvis en skævhed i diag-
nosticeringen. Det kan skyl-
des, at de mere synlige symp-
tomer som impulsivitet og 
hyperaktivitet ses hyppigere 
hos mænd end hos kvinder. 
ADHD kommer ofte anderledes 
til udtryk hos kvinder, der kan være mere stille og indadvendte, 
med det resultat at ingen opdager deres vanskeligheder. 

Det bliver i familien 
Der er stor arvelig sammenhæng i forekomsten af ADHD, og der 
er derfor stor sandsynlighed for, at en ung med ADHD har en 
forælder med ADHD. Det er en udfordring for forældre, der selv 
har ADHD, at skabe de rammer der skal til for at hjælpe deres 
børn/unge med ADHD. Der kan desuden være mange bekymrin-
ger, og de bliver ikke mindre i ungdoms- og voksenårene, hvor 
mange forældre fortsat føler et stort ansvar og har svært ved at 
slippe deres børn, der stadig har brug for massiv støtte. Dertil 
kommer, at der ofte er et anstrengt forhold, som bygger på års 
sammenstød, bekymring, følelser af skyld og bange anelser for 
fremtiden, mellem forældrene og den unge. 

Opmærksomhed 
ADHD bliver oftest betegnet som en opmærksomhedsforstyr-
relse, fordi det er det symptom, der typisk har mest vidtræk-
kende konsekvenser for funktionsniveauet. Opmærksomhed 
er mange ting. Man taler om fire områder af opmærksomhed: 
udvælgelse, forandringsevne, vedholdenhed og samtidighed. 
Nogle mennesker har større vanskeligheder med ét område, 
mens andre har vanskeligheder på alle områderne. Graden er 
desuden individuel og kan variere fra lette til tunge forstyrrelser. 

Udvælgelse
Denne del af opmærksomheden er en slags filter, som man 
bruger til at sortere og finde det væsentlige i en given situation. 
Skal man fungere i en hverdag, er man nødt til at kunne vælge 
de væsentlige ting ud. Altså vel at mærke det ’vi er enige om’, 
er det væsentlige. For at kunne fungere sammen med andre er 
man nødt til at være rimeligt enige om, hvad der er væsentligt. 
Det fungerer ikke, hvis man midt i en samtale beslutter sig for, 
at noget helt andet er det mest væsentlige. 

Opmærksomhedskontrol er hos de fleste mennesker fuldstændig 
automatiseret. Vores hjerne lukker nogle indtryk ind, mens den 
sorterer andre fra som ikke-relevante. Hvis man går ned ad gaden 
og skal føre en samtale med sin ven, kan man ikke også bruge 
opmærksomhed på at fokusere på alle de mennesker, der går 
forbi, på alle butiksruderne og på alle bilerne og cyklerne ude på 
vejen. Mennesker med ADHD har ikke denne evne til automatisk 
at sortere indtryk og bruger derfor en masse hjerneenergi på at 
tolke og sortere i de mange daglige indtryk.

 
Vanskeligheder med at udvælge det relevante i situationen gør, 
at indtryk og informationer kommer væltende uden sortering. 
Mennesker uden ADHD vælger et punkt ud, og så fokuserer de 
på det. Den fokuserede opmærksomhed gør, at de andre punkter 
bliver mindre og træder i baggrunden. 

Hvis man har ADHD, vælger man ikke automatisk, men har 
opmærksomhed på alle punkter. Dette kræver selvsagt megen 
energi og tankevirksomhed, og det bliver let tilfældigt, hvad man 
samler op i en situation. Og når alle indtryk kommer ind med 
samme styrke på samme tid, afledes man let. Det kan være gå 
grund af lys eller lyde, men det kan også være berøringer, tanker 
eller fornemmelser som f.eks. sult. 

Usorterede sanseindtryk   Fokuseret opmærksomhed

Sådan kommer
ADHD til udtryk

FAKTA OM ADHD



FAKTA OM ADHD

Forandringsevne 
Den del af opmærksomheden, der handler om evnen til for-
andring, drejer sig om at kunne slippe eller skifte fokus, når 
situationen kræver det. Man skal kunne vende tilbage til det, 
man var i gang med, hvis man er blevet afbrudt. Vanskeligheder 
ved forandringer gør det desuden svært at gå fra én opgave 
til en anden og at skifte tænkemåde. Hvis man f.eks. er i gang 
med at læse en bog, kan det være vanskeligt at begynde at lave 
mad eller at tale med den person, der kommer ind i lokalet. 
Det bunder ikke i manglende initiativ eller interesse, men i 
vanskeligheder med skift. 

Vanskelighederne kan også betyde, at det man er i gang med, 
fuldstændigt forsvinder fra bevidstheden ved en afbrydelse. 
Derfor bliver tingene måske ikke gjort færdige, eller det ser ud 
som om, man starter på 20 forskellige projekter på samme tid. 
Mennesker med vanskeligheder på dette område kan have brug 
for støtte til at skifte opgaver, og de har brug for forberedelse 
og tid til at omstille sig. 

Vedholdenhed 
Den vedholdende opmærksomhed hjælper med at holde kon-
centrationen over tid. Mennesker, der har vanskeligheder med 
dette, er ofte hurtige til at sætte en masse ting i gang. Men 
så snart noget bliver rutinepræget, mister de fokus. Derfor er 
de ofte rastløse eller urolige, og de kan virke energiske uden 
egentlig at være det. Den manglende vedholdenhed skyldes, at 
energiniveauet i hjernen er for lavt. Hjernen falder i bogstavelig 
forstand i søvn, når der ikke jævnligt kommer ydre stimuli. 
Mennesker med vanskeligheder på dette område kan have brug 
for omgivelsernes hjælp i form af positiv feedback og andre 
motiverende input. Det kan f.eks. være, at opgaver deles op i 
mindre dele, der er lettere at overskue og giver en oplevelse af 
at få noget fra hånden. 

Samtidighed 
I mange situationer i hverdagen er der brug for at beskæftige 
sig med flere ting på samme tid og at kunne forholde sig til flere 
forskellige informationer samtidigt. Mennesker, der har vanske-
ligheder med samtidig opmærksomhed, kan ofte kun beskæftige 
sig med én ting ad gangen, og de har brug for at modtage én 
information ad gangen. Hvis det ikke er en mulighed, kan man 
sørge for at opstille klare – gerne skriftlige – retningslinjer for, 
hvad der skal gøres og i hvilken rækkefølge. 

Arbejdshukommelsen 
De fire typer opmærksomhedsforstyrrelse har alle indflydelse 
på arbejdshukommelsen. Mennesker med ADHD har derfor ofte 
vanskeligheder med denne. 
Arbejdshukommelsen er forbindelsen mellem indtryk og hand-
ling, og den er vigtig i forhold til en række funktioner, som f.eks. 
planlægning, vurdering af konsekvensen af sine handlinger og 
problemløsning. Arbejdshukommelsen er den aktive fastholdelse 
af information, som er nødvendig for at kunne løse fremtidige 
problemer eller nå et fremtidigt mål. Den holder den røde tråd 
og sikrer, at vi ved, hvad vi skal gøre, hvornår, hvorfor og hvordan. 
Mennesker med ADHD har brug for hjælp til dette. 

Aktivitet 
Der er to former for aktivitetsforstyrrelse: hyperaktivitet og 
hypoaktivitet, dvs. enten for meget eller for lidt aktivitet i forhold 
til situationen. 

Hyperaktivitet er det symptom, som de fleste forbinder med 
ADHD. Det drejer sig om for megen aktivitet i forhold til situa-
tionen. Nogle kendetegn kan være, at man ikke kan sidde stille 
på en stol, at man farer rundt og har en konstant følelse af rast-
løshed eller indre uro i kroppen. Hyperaktive mennesker virker 
ofte overgearede og har tendens til at være meget snakkesalige. 
Hyperaktivitet kan både komme til udtryk som ydre motorisk 
uro og indre rastløshed. Hos voksne med ADHD ser man ofte, 
at hyperaktiviteten er blevet mere indadrettet, end da de var 
børn. Det betyder ikke, at hyperaktiviteten er forsvundet, men 
at den er blevet til indre rastløshed, uro eller utilpashed. For 
de fleste sker denne forandring i teenageårene. Det kan være 
meget smerteligt at skulle rumme denne uro, og det er ofte 
forbundet med fysisk ubehag. 

For nogle er der ikke tale om hyperaktivitet, men derimod om 
hypoaktivitet - altså for lidt aktivitet i forhold til situationen. 
Denne form for aktivitetsforstyrrelse kan være svær at få øje 
på for omgivelserne, men den kommer ligeså meget i vejen 
for den enkelte. For nogle er det situationsbestemt, om de er 
hyper- eller hypoaktive. Nogle kendetegn på hypoaktivitet kan 
være, at man mangler initiativ og sjældent kommer med idéer, 
man virker drømmende og har tendens til at falde hen i egne 
tanker eller forsvinde ind i sig selv. Ofte er man stille og meget 
lidt talende undtagen direkte adspurgt, og det kan være svært 
at føre en samtale med én. Uanset hvilken form for aktivitets-
forstyrrelse mennesker med ADHD har, er det vigtigt at være 
opmærksom på, at de er hyper-tolkende. Hjernen står aldrig 
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stille. Den arbejder på højtryk med at tolke, opfatte og forstå. 
De små indforståede bemærkninger og uafsluttede ting kører 
uafbrudt i hovedet på dem. Hjerner med ADHD er derfor altid 
på overarbejde, hvilket resulterer i, at mennesker med ADHD 
bliver udmattede og har brug for pauser. 

Impulsivitet 
Vanskeligheder med impulskontrol betyder, at mennesker med 
ADHD ofte ikke når at tænke, før de taler eller handler. De kommer 
til at sige ting, der ikke er passende, eller de handler uoverlagt. 
De gør ting, som de ved, er uhensigtsmæssige, men de kan ikke 
anvende den viden i situationen. 

Mennesker, der har vanskeligheder med impulskontrol, kan 
være meget behovsstyrede og have svært ved at vente på at det 
bliver deres tur. De har svært ved at udsætte deres egne behov, 
og de agerer mere på følelser end på refleksion. Mennesker, der 
er impulsive og styres af øjeblikket, kan heller ikke vente på, at 
noget godt eller skidt er overstået. De er ’her og nu’ mennesker. 

Nogle kendetegn på impulsivitet hos mennesker med ADHD er, 
at de ofte begynder at svare, før spørgsmålet er færdigformu-
leret og har tendens til at afbryde andres tale eller aktivitet. 
Når de taler og handler, inden de får tænkt sig om, virker det 
måske som om, de handler mod bedre vidende. Og så reagerer 
de typisk prompte, har kort lunte og skifter ofte job, partner, 
venner og bolig. 

Forskelle og ligheder 
Mennesker med ADHD er meget forskellige, og kernesymptomer 
kommer forskelligt til udtryk hos den enkelte. Mange faktorer har 
betydning som f.eks. personens livssituation, opvækst, person-
lighed og ikke mindst hvor svær en grad af ADHD, de har. Men 
ud over kernesymptomerne ser man ofte en række fællestræk, 
som i mere eller mindre grad præger mennesker med ADHD. 
Vanskelighederne varierer dog meget i grad og udtryk fra men-
neske til menneske. 

Tiden som teenager og som ung voksen er præget af en række 
forhold, som kan gøre livet svært for de unge. Dette gælder alle 
unge, men det gælder i særlig grad for unge med ADHD, fordi 
mange af de forandringer, der er i overgangen mellem barne- og 
voksenlivet, netop udfordrer den unge på de områder, som de 
på grund af deres ADHD har vanskeligheder med. 

Det er f.eks. en tid med fokus på løsrivelse og selvstændighed 
i forhold til forældre, der stilles større krav til selvforvaltning, 

planlægning, motivation og vedholdenhed, og så bliver man 
myndig og skal dermed stå til ansvar på en mere konsekvent 
vis. Men det er også en tid med store valg for fremtiden og med 
en masse grundlæggende overvejelser i forhold til identitet. 
De fleste unge har oplevet årevis fokus på deres ADHD. Det er 
derfor naturligt, at de ønsker at identificere sig med alt andet 
end netop ADHD. De ønsker ganske enkelt at være som alle 
andre, eller måske nok at skille sig ud af mængden, men for 
noget positivt frem for noget, der giver dem vanskeligheder og 
begrænsninger. Derfor er der også mange unge, som i hvert fald 
i en periode tager afstand fra både behandling og forskellige 
støttemuligheder. 

Dertil kommer, at unge med ADHD på grund af deres vanskelighe-
der ofte har en problemfyldt skoletid bag sig og derfor mangler 
færdigheder, som andre unge har erhvervet. Unge med ADHD 
modnes desuden senere end deres jævnaldrende. Dette kan 
give anledning til lavt selvværd, ringe selvtillid og manglende 
tro på fremtiden. 

Men lad os se på de områder, som ofte volder problemer for 
unge/voksne med ADHD.
 
Organiseringsvanskeligheder 
Vanskeligheder med at organisere kommer til udtryk som glem-
somhed, manglende overblik, svigtende evne til at holde orden 
og problemer med at planlægge og gennemføre de daglige 
opgaver. Dette kan også betyde problemer med at fuldføre 
påbegyndte gøremål. 

Disse vanskeligheder fylder meget for unge med ADHD. Hvor de 
i deres barndom bedre har kunnet læne sig op ad forældre og 
andres støtte, bliver deres manglende evner til planlægning og 
organisering mere problematisk i ungdomsårene. Forventnin-
gerne til netop disse evner stiger, og de vil – ligesom alle andre 
unge – gerne løsrive sig fra forældrenes indflydelse. 

Kommer til kort i sociale situationer
Mennesker med ADHD er i konstant 
fare for at mislykkes i sociale situa-
tioner, som ofte synes uoverskuelige 
og komplekse. De fokuserer på det 
forkerte, hører ikke efter, 
kan ikke holde fokus, 
taler før de tænker, og 
mangler ofte situa-
tionsfornemmelse. 
Og så glemmer de 
aftaler og misforstår 
andres signaler. 

Dette betyder for unge med 
ADHD, at de i en periode af deres 
liv, hvor vi ved, at netop det sociale 
har altafgørende betydning for deres 
trivsel og selvværd, ofte føler sig ensomme og har svært ved at 
få dybe og længerevarende venskaber. 

Tidsfornemmelse og døgnrytme 
Mennesker med ADHD har ofte en dårlig tidsfornemmelse og 
svigtende tidsregulering. Det hænger sammen med deres plan-
lægningsproblemer, da de har svært ved at overskue og vur-
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dere, hvor lang tid en aktivitet vil tage. Det kan f.eks. betyde, at 
de godt ved, hvornår bussen går, men at de har svært ved at 
planlægge, hvornår de skal hjemmefra for at nå frem til bus-
stoppestedet i tide. 

Mange har desuden svært ved at komme op om morgenen og 
falde til ro om aftenen. Dels resulterer deres manglende tids-
fornemmelse i, at de ofte ’glemmer’ at komme i seng i ordentlig 
tid, dels oplever de, at når de skal sove, vælter det frem med 
tanker, og de har svært ved at slappe af og fokusere på hvile. 
Dette går naturligvis ud over deres døgnrytme. 

Det samme gælder omkring stort set alle hverdagens rutiner. 
De glemmer behov, indtil de er akutte. De får ikke handlet ind, 
for de tænker først på mad, når de er sultne. De bliver trætte, 
for de tænker ikke på at spare på kræfterne osv. 

Humørsvingninger 
Mennesker med ADHD bruger 
megen hjernemæssig energi på 
at manøvrere i hverdagen, og de 
er derfor i konstant ”alarmbe-
redskab”. Deres stressniveau 
er højere end andres, hvilket 
kan resultere i pludselige og 
overdrevne følelsesudbrud. 
Det kan skyldes frustration 
over deres begrænsede 
evne til at forholde sig 
til forandringer og mod-
tage nye informationer 
uden at miste overblikket. 

Mennesker med ADHD har ofte kortvarige og relativt usyste-
matiske svingninger mellem forskellige tilfredshedsniveauer. 
Dette kan være meget belastende både for dem selv og deres 
omgivelser. Hvis man er impulsiv og styres af øjeblikket, har man 
vanskeligt ved at se, at ting går over. De er enten højt oppe eller 
langt nede, og det kan ligne en form for depression, men det 
kan også forsvinde lige så hurtigt, som det opstod. 

Motivation 
Mennesker med ADHD kan have vanskeligheder med at motivere 
sig selv. De har en mangelfuld evne til at regulere deres følelser 
og dermed deres motivation over tid. De har svært ved at blive 
i en opgave, når den bliver rutinepræget og derfor ikke længere 
har indbygget feedback. 

Nu er dette jo ikke et ukendt fænomen blandt andre unge, men 
for unge med ADHD handler det ikke om, hvorvidt de gider eller 
orker, men om hvorvidt de har evnerne til at motivere sig selv. 

Vanskeligheder med at håndtere sanseindtryk 
Centralnervesystemets evne til at optage og bearbejde flere 
sanseimpulser samtidigt er med til at sikre, at vi handler hen-
sigtsmæssigt både i forhold til motorik, forståelse, adfærd 
og indlæring. Dette kan være vanskeligt for mennesker med 
ADHD, som kan have en ubalance i sansningen. De er over- eller 
underfølsomme for påvirkninger. Det kan således være, at de 
reagerer voldsomt på situationer, vi andre finder helt ordinære, 
såsom en bestemt lugt eller lyd, men det kan også være ved
f.eks. berøring. 

Lav selvfølelse 
Mange mennesker med 
ADHD er i høj grad 
præget af lav selv-
følelse. Det skrøbe-
lige selvbillede er 
en konsekvens af 
de begrænsninger, 
der ligger i at have 
ADHD. Mennesker 
med ADHD misforstås 
ofte, og når deres vanske-
ligheder kommer til udtryk, 
mødes de typisk med bebrejdelser. 
De oplever, at omgivelserne finder dem 
anstrengende og krævende, og det påvirker 
selvsagt deres selvfølelse.

Virker mere velfungerende, end de er 
Umiddelbart er ADHD usynligt, og mennesker med ADHD har 
mange ressourcer og er ligeså intelligente som alle andre. De 
kan i forskellige situationer overpræstere, hvilket bevirker, at 
de fremstår mere velfungerende, end de i virkeligheden er. Men 
ofte kommer de til at bruge al deres energi på at fremstå så 
ressourcestærke, at de efterfølgende er fuldstændig opbrugte. 
Andre gange bevirker deres rastløshed, impulsivitet og opmærk-
somhedsvanskeligheder, at de sætter en masse ting i gang, som 
de ikke kan afslutte. Det får dem til at fremstå som energiske 
uden at være det. 

Mennesker med ADHD er også… 
Der er altid stort fokus på alle de vanskeligheder, som ADHD 
medfører. Men det er vigtigt at huske på, at der også er en positiv 
side. For mennesker med ADHD er ofte gode til at skabe kontak-
ter, de er igangsættere og både spontane og kreative. De bliver 
hurtigt engagerede, de er livlige, og så er de ofte hudløst ærlige. 

Så giv dem støtte og hjælp til at skabe de rammer, som de har 
brug for og giv dem mulighed for at udnytte deres talenter og 
udvikle deres potentialer. 

Materialet er skrevet af ADHD-foreningen 
Illustrationer af Niels Villum Petersen
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ADHD-foreningen får ofte spørgsmålet: ”Hvad er ADHD”?
Derfor har vi udarbejdet disse 4 sider, hvor vi forsøger at give 
så konkrete og klare svar som muligt.

Skulle du have opfølgende spørgsmål til siderne, så er du 
meget velkommen til at ringe til os på 70 21 50 55 - eller 
måske kan du finde svarene på vores hjemmeside adhd.dk

ADHD-foreningen

Pakhusgården 50

Tlf. 70 21 50 55

e: info@adhd.dk

5000 Odense C

CVR: 12771975

adhd.dk
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KiK Nu! er et online forældreprogram for dig, der oplever 

mange konflikter med dit barn og som har brug for at blive 

klogere på, hvordan du støtter dit barn bedst.

Du får viden om ADHD/ADD og lærer om positiv kommunikation,

om planlægning og struktur, faste rutiner, milde og fair konsekven-

ser, visualisering og belønningssystermer 

Det koster 100 kr. at deltage i KiK Nu! og det er dig selv, der 
bestemmer, hvornår du vil begynde. 

KiK Nu! er for dig, der har et barn på 3-9 år med ADHD 
eller med ADHD-lignende vanskeligheder.  

Læs mere på www.adhd.dk/kik-nu
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Et liv i kaos – Om 
voksne med ADHD
Det er en udbredt opfattelse, at 
ADHD kun er en tilstand, der ram-
mer børn. Men børn med ADHD bli-
ver voksne, og de fleste vil fortsat i 
voksenlivet have ADHD eller ADHD-
lignende problemer.

Bogen belyser tilstandens mange 
aspekter i voksenlivet, og målgrup-

pen for bogen er både professionelle og voksne med ADHD 
og deres pårørende. 
Find bogen i ADHD-foreningens webbutik 
adhd.dk/shoppen/litteratur
FORÅRSTILBUD 275,- (Normalpris 360,-)

Jeg har nogle typiske ”ADHD-træk”

”Jeg fandt ud af, at jeg havde ADHD for et par år siden – det var 
dengang min mor fik diagnosen.

Jeg har taget 10. klasse og har stort set klaret mig selv. Har 
ikke taget en uddannelse efter folkeskolen, men har arbejdet 
en del med IT. Computere og computerspil har altid været min 
helt store interesse – er det stadigvæk. Jeg har haft mange jobs, 
arbejdet med mange ting – men der sker altid et eller andet 
– og så mister jeg jobbet. Der går som regel et par måneder, 
men en gang gik der faktisk et helt år, før jeg blev fyret. Det var 
dengang, jeg kørte taxa. Jeg kan godt li’ at køre bil – så det var 
nemt, og kunderne kommer jo af sig selv, man skal bare være 
der og køre derhen, hvor de siger. Men jeg havde nogle gange 
lidt svært ved at finde rundt, så blev jeg stresset, frustreret og 
talte grimt til kunderne.

Jeg kan godt se, at jeg har nogle typiske ”ADHD-træk”. Jeg kan 
være ret impulsiv, måske er det derfor, jeg skifter job så ofte, 
og jeg kan faktisk ikke altid selv overskue konsekvenserne, lige 
når jeg står i situationen. Når jeg har arbejde, bruger jeg alle 
mine kræfter på det, og jeg kan slet ikke finde overskud til at 
rydde op derhjemme, gøre rent, lave mad, komme til tandlæge 
eller åbne min post.”

Citat Rasmus, 36 år

ADHD i dagligdagen

Et liv i kaos 
Vanskeligheder med at planlægge og organisere kan påvirke 
alle områder af livet. Man kan have svært ved at skabe overblik, 
være uorganiseret og have svært ved at planlægge aktiviteter og 
gøremål såvel i hjemmet som på jobbet. Resultatet kan være et 
liv i kaos. Dårlig fornemmelse for tid medvirker til dette kaos – 
man kender klokken, men har svært ved at vurdere, hvor lang tid 
en opgave tager og fornemme, hvor lang tid der er gået. Derfor 
kommer mennesker med ADHD måske ofte for sent, overskrider 
deadlines eller påtager sig mere, end de kan overkomme.

Humøret går op og ned 
Pludselige humørsvingninger genkendes af mange med ADHD. 
Enten er man højt oppe eller langt nede. Mennesker med ADHD 
kan i udpræget grad være her og nu mennesker, og derfor ople-
ves udsvingene i humør ekstra stærke. Vanskelighederne med 
opmærksomhed og koncentration betyder måske, at man ikke 
har samme udholdenhed som andre. Man bruger mere energi 
på opgaver, der virker simple for andre, og man får hurtigt for 
meget. Dette kan resultere i frustration og følelsesudbrud, som 
virker uforståelige for andre. Nogle vil sige, at mennesker med 
ADHD har en meget kort lunte.

ADHD hos voksne i dagligdagen

8

”Bliver du aldrig klogere? Sådan 

spurgte min kæreste mig, da jeg 

havde gjort endnu en åndssvag og 

impulsiv ting”

Læs meget mere i ADHD-foreningens pjece ”ADHD hos 
voksne”. Pjecen gennemgår kort, hvad ADHD er, hvordan 
symptomerne kan komme til udtryk, hvilke muligheder der 
er, og hvad man selv kan gøre.
Find den i ADHD-foreningens webshop på adhd.dk

Jeg ser med undren på andre mennesker, 

som bare får ting gjort! Jeg har brugt 1½ 

år på at få min gamle vaskemaskine ud 

af lejligheden

TEMA: VOKSENLIV MED ADHD
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Den, som kender mig rigtig godt, ved at jeg også kæmper med 
mit ”handicap”. Det er ikke noget, jeg deler med alle omkring 
mig – før nu selvfølgelig. Det er egentlig mest, fordi jeg er bange 
for at blive sat i bås og bange for at skræmme andre mennesker 
væk. Derfor er det meget grænseoverskridende for mig at skrive 
det her opslag og dele mit inderste med jer. Men here goes:

Jeg har ADHD, og har faktisk lige så længe jeg kan huske følt 
mig forkert, at jeg ikke passede ind nogen steder. Derfor var det 
en befrielse at finde en psykiater, som forstod mig og kunne 
give mig ”årsagen” til mine mange udfordringer og ikke mindst 
metoder til at arbejde med den. 

Det er ikke noget, jeg fortæller til andre end mine nærmeste, 
da der er mange fordomme omkring ADHD. Især er der mange, 
der tror, man er uintelligent, det er faktisk lige omvendt. Mange 
med ADHD er intelligente, kreative og dygtige til at tænke ud 
ad boksen, problemet for os er at holde fokus længe nok til at 
udnytte vores potentiale til fulde. 

Hvordan er det at leve med ADHD?
Min psykiater forklarede mig forskellen på min hjerne og andres. 
Han forklarede mig, at min hjerne fungerede lige som et IOS 
(Mac) styresystem, mens almindelige hjerner havde et Windows 
styresystem. Altså helt basic kan de det samme, de fungerer bare 
på helt forskellige måder, og ”genvejstasterne” er helt forskellige.

Det hjalp mig rigtig meget til ikke at føle mig forkert, for jeg 
opererede jo bare efter et andet styresystem. Præcis som Mac 
og Windows er forskellige, er jeg det også, i forhold til andre.

Jeg føler mere, både kærlighed, had, raseri og sorg.
Jeg hader uretfærdighed, og glemmer konsekvenser af mine 
handlinger, hvis jeg oplever det.
Jeg har ALDRIG ro i mit hoved, der er altid larm.
Jeg glemmer, hvor jeg lægger mine ting, der er så mange tanker, 
at det er gået tabt i kaos i mit hoved.
Jeg har svært ved at sidde stille og koncentrere mig i længere 
tid af gangen.
Jeg tager alt personligt og føler mig ofte angrebet.
Jeg mangler den ventil i hjernen, som sorterer indtryk, derfor 
føles oplevelser større end de måske er.
Jeg spørger, om det samme igen og igen, fordi dit svar er gået 
tabt i alle tankerne.
Jeg roder, jeg kender kaos, derfor føles rod trygt.
Jeg er støjende - selv når jeg prøver at være stille.
Jeg er kreativ og kan tænke ud ad boksen.
Jeg hører ikke, hvad du siger, men hvordan du siger det.
Jeg har en meget stærk intuition.
Jeg er utålmodig.

Jeg passer ikke ind i de kasser, som samfundet i dag vil have, 
man skal passe i. Derfor har jeg i en alder af 32 år endnu ikke 
færdiggjort en videregående uddannelse. Når jeg er stresset, er 
det første, man kan se det på, mit hjem. Det er de små dagligdags 
ting, som er allermest uoverskuelige for mig. Jeg ved ikke, hvorfor 
det er sådan - og tro mig, jeg ville ønske det anderledes. Jeg kan 
ikke have et ”instavenligt hjem” i mere end en time max, så er 
det, som om en tornado har pløjet gennem hele huset. Hurra 
for ADHD eller noget. Jeg forsøger at fokusere på de gode ting, 
min ADHD giver mig for at lette min hverdag. Jeg er impulsiv, 
kreativ og elsker udfordringer. Jeg tænker ud ad boksen og 
tænker hurtigt, men det har, som I kan læse, jo også sin pris. 

Ofte har ADHD’en en ”følgesvend” som angst, depression, OCD, 
autisme mm. Min ”følgesvend” er depression og er bagsiden af 
medaljen, for som ADHD’er brænder man stille og roligt sit lys 
i begge ender. Især jo ældre man bliver. Min depression følger 
mig i perioder med meget følelsesmæssigt stress, eller svigt. Jeg 
fik en fødselsdepression med Melika, som jeg nok skal fortælle 
mere om i et senere indlæg...

Jeg håber, at jeg kan være med til at skabe lidt Awareness 
omkring ADHD og komme mange af de fordomme til livs, som 
der er om ADHD. Jeg håber, I vil være med til at #brydadhdtabuet 
og sprede budskabet på de sociale medier, I må gerne tagge mig 
i jeres storys, så reposter jeg dem i min egen.

LOUISE CHRISTENSEN 32 ÅR, ADHD, MOR TIL TO, 
HAR BLOGGEN WWW.NOUW.COM/THESISTERHOOD 
SAMMEN MED SIN SØSTER, HVOR DE BEGGE
BLOGGER FRA

Er det blevet ”in” at have angst?

Vil I vide mere eller har I nogle spørgsmål så skriv endelig 
en kommentar i bloggen, så skal jeg svare, så godt jeg kan.
Tak fordi I læste med så langt. /Louise

Når jeg kigger i mit newsfeed, på diverse sociale medier, så er der lige nu en ”trend” om at lukke 
op og fortælle om det tabu, det er at leve med angst. Det er så dejligt, at mange med de proble-
matikker endelig er begyndt at lukke op og dele de udfordringer, som de kæmper med. Shout 
out til jer, I er forbilleder for så mange andre med angst og kan inspirere så mange. Især elsker 
jeg at følge med på migogmintinderbaby og den kæmpe inspiration, hun er for andre med angst. 
Jeg elsker hendes åben- og ærlighed, det at hun deler alle følelser både de gode og dårlige, gav 
mig inspiration til at skrive dette indlæg.

TEMA: VOKSENLIV MED ADHD

At leve med angst og ADHD
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Et udpluk af ADHD-foreningens kurser og temadage
Har du brug for viden og redskaber til livet med ADHD? Tjek ind på adhd.dk/kurser
ADHD-foreningens kurser og temadage omhandler både diagnoserne ADHD og ADD

   Familieliv med ADHD Familier med 9-15-årige børn 5.-6. oktober Fyn  11-19 4.450,- pr. person
    søskende over 9 år    inkl. overnatning
 
   Færre konflikter i
   familien med ADHD

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

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

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

   Kvindeliv med ADHD Kvinder med ADHD 24. september Sjælland 17-19 1.690,- pr. person
    • Unge som voksne    
 • Professionelle    
 • Pårørende

   ADHD og autisme Forældre til børn med 5. oktober og Fyn 13-19 3.290,- pr. person
   spektrumforstyrrelser  både ADHD og ASF 9. november    
    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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Hvad siger medierne?

Børnene, der slår, er ofre for politikernes tvangsinklusion
Politikerne har fejlet, og inklusionen har fejlet, for børn 
med diagnoser har ikke fået den rette hjælp og støtte af 
folkeskolen.

Børn med diagnoser, som slår klassekammerater, er 
resultatet af en folkeskole, som er gået i forfald, alt imens 
politikere har set passivt til.

Det mener ADHD-foreningen og Landsforeningen Autisme.
Begge foreninger har de seneste to år oplevet, at flere 

nervøse forældre har henvendt sig. Forældrene har ople-
vet, at deres børn reagerer med vold, ligesom langt flere 

forældre beretter om selvmordstanker og selvskade blandt 
børn ned til syv år.

En generel stigende mistrivsel kan de nikke genkendende 
til i ADHD-foreningen. Her beretter direktør Camilla Lydiksen 
om en mere impulsiv adfærd og børn med ADHD, som føler 
sig ensomme og fagligt oversete i folkeskolen.

Begge foreninger ser derfor frem til at flere ordførere nu 
vil kalde undervisningsminister Merete Riisager i samråd.

Læs hele artiklen på berlingske.dk
20. marts 2019

Knap 10.000 børn får i dag medicin, så de kan sove
Trods massivt politisk fokus på at reducere forbruget af 
medicin til børn så de kan sove, fortsætter stigningen.

Børnelæge Jesper Brandt Andersen, der har fulgt udvik-
lingen tæt, finder det bekymrende, at flere og flere børn 
og unge får medicinen melatonin så de kan sove. 

- Min oplevelse er, at unge travle forældre i stigende 
omfang føler sig stressede og ønsker en hurtig, let løsning 
som medicin, hvis deres barn har svært ved at falde i søvn. 
Den mulighed hører de om fra andre forældre på de sociale 
netværk, siger børnelægen. 

Han vurderer, at den øgede brug af spil på mobiltelefo-
ner og iPads samt andre skærmaktiviteter på børneværel-
serne - også umiddelbart før sovetid - kan være en med-
virkende faktor til, at flere børn og unge har søvnbesvær.

De fleste børn og unge, der får ordineret sovemedicin, 
er i behandling for psykiatriske diagnoser som autisme og 
ADHD. Der er dog også frygt for, at medicinen i stigende 
omfang gives til ellers raske børn.

Læs hele artiklen på nyheder.tv2.dk
13. marts 2019

Kvinder bliver diagnosticeret senere end mænd
Når mænd og kvinder bliver ramt af sygdom, er der stor 
forskel på, hvornår det bliver opdaget af sundhedsvæsnet.

Det viser et nyt, stort studie, hvor forskere fra Køben-
havns Universitet har analyseret sundhedsdata fra hele 
Danmarks befolkning.

Læs hele artiklen på sundhedspolitisktidsskrift.dk
11. marts 2019

Eksperter: Behandling af voksne
med ADHD går den gale vej 

Selvom forskere igen og igen har påpeget, hvor meget 
ubehandlet ADHD koster både den enkelte og samfundet, 
går udviklingen stadig den forkerte vej. Og det ærgrer og 
undrer flere førende eksperter.

”Med den viden, vi efterhånden har fået opbygget om 
lidelsen og prisen for den, havde jeg håbet, at vi i dag var 
kommet længere, end vi er. Det kommer bag på mig, at 
der ikke sker mere end der gør,” siger Anne-Mette Lange, 
forsker i klinisk psykologi ved Aarhus Universitetshospital.

Hun bakkes op af professor Per Hove Thomsen fra 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling på Aarhus Uni-
versitetshospital, der beklager den manglende opfølgning 
på tydelige forskningsresultater.

”Ingen kan i dag være i tvivl om, at der er en kæmpe 
besparelse at hente, både for den enkelte og for sam-
fundet, hvis der blev investeret rigtigt i forebyggelsen af 
ADHD i voksenalderen. Og det er både ærgerligt og en 
stor skam, at det ikke sker,” siger han.

Læs mere: medicinsktidsskrift.dk
1. april 2019
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Deltag i Nordic Race og støt ADHD-sagen
Nordic Race er en 5 km lang forhindringsbane, for alle. For-
hindringerne varierer i udformning og karakter, og udfordrer 
deltagerne på både hurtighed, styrke og teknik.

Hvad end du er eliteudøver, eller blot ude og få en god 
oplevelse med vennerne, er Nordic Race en fed oplevelse. 
I 2019 afvikles Nordic Race på Amager Strandpark (18/5), i 
det naturskønne Hasle Bakker i Aarhus (22/6) og på Refs-
haleøen (7/9).

Man kan ikke sige ”Nordic Race”, uden at sige ”velgøren-
hed”. Velgørenhed er en fast integreret del af Nordic Race, og 
i år er der bl.a. indgået et samarbejde med ADHD-foreningen, 
så når man tilmelder sig løbet, har man mulighed for at 
starte en indsamling til ADHD-sagen. Når man har indsam-
let 1.600 kr. til ADHD-sagen, så refunderes startnummeret.

Læs mere og tilmeld dig Nordic Race på www.nordicrace.dk 
- og opret din egen indsamling til ADHD-sagen.

Tør du

dig selv?
udfordre

Hvis du ikke får medicin for din ADHD
Hvis du har fået diagnosen ADHD, men psykiateren har 
vurderet, at dine vanskeligheder ikke er så alvorlige, at 
du har behov for ADHD-medicin, kan du sædvanligvis få 
udstedt og fornyet et kørekort uden særlige vilkår.

Hvis du er i behandling med ADHD-medicin
Hvis du bliver behandlet med ADHD-medicin, skelner man 
mellem 2 grupper. Hvilken gruppe du tilhører er afhængig 
af sværhedsgraden af din ADHD, og i hvor høj grad du 
efterlever din behandling.
• Gruppe 1: Første gang bliver kørekortet sædvanligvis 

udstedt med en tidsbegrænsning på to år. Hvis din til-
stand er stabil, anbefales det sædvanligvis, at kørekortet 
herefter udstedes uden særlig tidsbegrænsning.

• Gruppe 2: Første gang bliver kørekortet sædvanligvis 
udstedt med en tidsbegrænsning på to år. Hvis tilstan-
den er stabil, anbefales det sædvanligvis, at kørekortet 
herefter udstedes med individuelt fastsat tidsbegræns-
ning på maksimalt fem år.

I forbindelse med kørekort til Gruppe 2 anbefales det, 
at der er en lægeudtalelse, normalt fra en speciallæge i 
psykiatri. Lægeudtalelsen skal indeholde oplysning om 
sværhedsgraden og stabiliteten af din ADHD, hvordan du 
efterlever behandlingen samt en vurdering af, om du er 
egnet til at køre bil.

Lægeligt kørselsforbud
Lægen kan udstede et lægeligt kørselsforbud, når han 
eller hun vurderer, at ADHD-medicin påvirker din evne 
til at køre bil. Kørselsforbuddet bør vare, til du efterlever 
behandlingen som foreskrevet, og indtil din ADHD er stabil.

Noget ADHD-medicin kan slå ud på en narkotest
Noget ADHD-medicin kan slå ud på politiets narkotikatest. 
Det er derfor vigtigt, at du får påført dit kørekort, at du 
tager ADHD-medicin. Tal med din psykiater eller læge om, 
hvordan du får det gjort, så du undgår at få problemer 
på grund af det.

Der hersker en del usikkerhed om, hvem der skal 
sørge for, at ADHD-medicin bliver påført kørekortet, 
og derfor bliver det ofte ikke gjort.
ADHD-foreningen har fået henvendelser fra flere, 
som er blevet anklaget for at have kørt bil i nar-
kotikapåvirket tilstand, selv om de kun har taget 
deres lægeordinerede medicin mod ADHD.
Derfor har ADHD-foreningen bragt problematikken 
op på et samråd i Folketinget den 4. april 2019, og 
justitsminister Søren Pape Poulsen har her lovet, 
at han vil bringe det videre til trafikministeren, så 
der kan findes en løsning på problemet.

Kørekort og ADHD

TEMA: VOKSENLIV MED ADHD
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Bliv klædt på som
repræsentant for DH

Sæt dagsordenen
i den lokale presse

relationer, politisk sprog, og hvordan man kommer igennem 
med handicappolitiske budskaber. Der lægges op til deltagernes 
aktive medvirken i drøftelse af dilemmaer, politisk dialog og 
forslag til fælles løsninger. 

Programmet tilpasses de enkelte repræsentanter og tager 
udgangspunkt i deltagernes konkrete råd/nævn. 

Underviser er Theis Rubinke Sørensen, konsulent i Center for 
Offentlig Kompetenceudvikling (COK). 

Den mangeårige journalist og kommunikationsrådgiver Mor-
ten Bruun har arbejdet med lokalt pressearbejde for en række 
organisationer. På kurset indfører han jer i pressens arbejde og 
giver tips og tricks til pressekontakt, læserbreve mm. 

Han tager udgangspunkt i aktuelle sager eller problemer, 
som I vil tage op lokalt. På kurset laver I sammen en plan for at 
fange mediernes interesse.

Invitation til gratis frivilligkursus
Lokalafdeling Fyn har fået midler fra Lokalpuljen til et frivillig-
arrangement, og derfor inviteres bestyrelsesmedlemmer og 
frivillige i alle ADHD-foreningens lokalafdelinger til gratis kursus.

Målgruppen er nuværende og kommende DH-repræsentanter 
og andre med interesse for området.

 
Kort om kurset
Dette kursus er målrettet repræsentanter for DH i fx kommunale 
handicapråd, regionale arbejdsmarkedsråd eller andre råd og 
nævn. Du bliver klædt på til at udvikle den politiske dialog og 
varetage foreningens interesser. Der er fokus på de grundlæg-
gende elementer i rollen som repræsentant, betydningen af 

Invitation til gratis frivilligkursus
Lokalafdeling Vestsjælland har fået midler fra Lokalpuljen til et 
frivilligarrangement, og derfor inviteres bestyrelsesmedlemmer 
og frivillige i alle ADHD-foreningens lokalafdelinger til gratis 
kursus om, hvordan man sætter dagsordenen i den lokale presse.

 
Kort om kurset
De lokale og regionale medier er centrale for at sætte sager på 
dagsordenen og påvirke den lokale politik. 

Tid
Den 31. august 2019Kl. 10.00 – 16.00

Sted
Mødecenter OdenseBuchwaldsgade 485000 Odense

☞

☞

Tid
Den 26. oktober 2019Kl. 10.00 – 14.00

Sted
Scandic RoskildeVed Ringen 24000 Roskilde

☞

☞

Tilmelding til frivilligkonsulent Tine Hedegaard på th@adhd.dk.
Det er gratis at deltage, og der er mulighed for at få tilskud til transportudgifter. Såfremt deltagernes samlede transportudgifter 

overstiger de bevilligede midler fra Lokalpuljen, vil deltagerne i nogle tilfælde ikke få den fulde transportudgift refunderet.

Tilmelding til begge kurser

Invitationer til frivillige i ADHD-foreningen
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En aften med Anders Stjernholm
Anders Stjernholm kendes af mange som komiker og tv-vært, men 
er også journalist, foredragsholder, sportskommentator, forfatter, 
politiker og ambassadør for ADHD-foreningen. Den 28. februar 
var han i Aalborg, hvor han fortalte om sit eget liv og sin egen 
ADHD. Bedre Psykiatri Aalborg og ADHD-foreningen Nordjylland 
havde inviteret til denne spændende aften. Anders Stjernholm 
forsøgte denne aften at give et indblik i, hvordan ADHD havde 
påvirket hans liv – inden han vidste, at han havde ADHD:
I skolen var han måske lidt for frisk, lidt for dumdristig og lidt 
for modig og var heldig at have en storebror, der kunne redde 
ham, når han kom på dybt vand og en mor, der bakkede ham 
op i følelsen af at være fantastisk. På journalistuddannelsen 
begyndte det at gå op for Anders, at han måske manglede noget 
disciplin og noget struktur, og at den indvirkning han havde på 
andre, ikke altid var positiv. Det var starten på en proces, der 
endte med en ADHD-diagnose og en endnu længere proces om 
at forstå sig selv.
Anders Stjernholm giver mening. Med en god portion selvironi 
og humor formåede han at beskrive en opvækst, hvor ADHD har 
givet mod og handlekraft, men også udfordringer. En opvækst, 
hvor også ”Tigerdyret” fik plads, og helt overordnet var det Anders 
Stjernholms budskab: At vi skal blive bedre til at give plads og 
forståelse til hinanden. Ingen bliver til mere, ved at blive sat 
udenfor – Når vi alle er med, kan vi mere.

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

Venlig hilsen Bestyrelsen

FORMAND: ANNE-MERETE SKAARUP
KILDEVÆNGET 10 . 8600 SILKEBORG . TLF. 22 26 20 56
E-MAIL: VEST@ADHD.DK

MIDT-VESTJYLLAND

FORMAND: ANNY BECH ANDERSEN
TERNDRUP SKOVBRYNET 9 . 9575 TERNDRUP . TLF. 22 18 00 55
E-MAIL: NORD@ADHD.DK

NORDJYLLAND

FORMAND: NINA RASMUSSEN
NÆSHØJVEJ 10A . 8462 HARLEV . TLF. 22 37 56 07
E-MAIL: AARHUS@ADHD.DK

MIDT-ØSTJYLLAND

Caféer

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: 1. onsdag i hver måned, kl. 18.30-20.30, Frivillig Center 
og Selvhjælp, Silkeborg, Estrupsgade 4, 1. sal, 8600 Silkeborg 
www.selvhjaelpsilkeborg.dk

Café i Brande
Netværksgruppe for forældre til børn/unge med ADHD og evt. 
andre tillægsdiagnoser (fx autisme, Asperger, OCD mv.) 
Kontakt vest@adhd.dk for flere oplysninger.

Kommende aktiviteter
Spændende aktiviteter med fokus på børn og voksne med ADHD 
tilbydes i løbet af 2019. På adhd.dk under lokalafdelinger kan 
du se, hvilke tilbud, der er i dit område. 
Følg os på Facebook: ADHD i Midt-Vestjylland.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Styrk din familie som et team - nu og i fremtiden
En workshop i familiehøjde med værktøjer og øvelser der styrker 
nærvær, trivsel og fællesskab.
Vi kan ikke gøre det samme, som vi altid har gjort.
Vi står midt i en rivende teknologisk udvikling, hvor vi konstant 
bliver bombarderet med indtryk og adskiller os mere og mere fra 
hinanden – også i familien. Udviklingen går så stærkt, at ingen 
ved, hvordan verden ser ud om bare 5 år. 
Sammen skaber vi fremtiden og som en del af workshoppen skal 
vi lege fremtidsforskere i familiehøjde. Vi skal lære om trends 
og tendenser og holde det op imod familiens styrker, så vi kan 
fremtidssikre vores familie. 

Som familie kommer I hjem fra workshoppen med…
• Helt konkrete værktøjer til at øge nærvær, trivsel og fællesskab 

i familien.
• En sjov, meningsfuld og positiv oplevelse sammen som familie, 

hvor alle bliver set, hørt og styrket, som dem de er. 

Tid og sted: 25. maj kl. 10.00-15.00, Danhostel Aarhus, Marien-
lundsvej 10, 8240 Risskov.
Pris: Kr. 250 pr. forældre, kr. 100 pr. barn (indtil 18 år). 
Inklusiv forplejning hele dagen.
Tilmelding: adhdkursus@hotmail.com

LOKALAFDELINGERNE NUMMER 2  
MAJ 2019

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.
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FORMAND: JESPER CHRISTENSEN
HØJTOFTEN 9 . HØJRUP . 6640 LUNDERSKOV . TLF. 29 90 40 23
E-MAIL: SYDJYLLAND@ADHD.DK

SYDJYLLAND

Familietur 
Familietur til Givskud Zoo den 19. maj 2019.
Nærmere information: Se på Facebook.

Caféer

Kvinder med ADHD/ADD
Cafégruppe hver 2. tirsdag – ulige uger. 
Tid og sted: Kl. 16-18, Bolbro Brugerhus, Indgang L, 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 L, Stadionvej 
50, 5200 Odense V.

Venlig hilsen Bestyrelsen

FORMAND: NIELS J. SMEDEGAARD
MIDTKOBBEL 22 . 6440 AUGUSTENBORG . TLF. 30 82 64 00
E-MAIL: SOENDERBORG@ADHD.DK

SØNDERBORG

FORMAND: KIRSTEN HØJSGAARD FOGH
MARGRETHES ALLÉ 4, 5250 ODENSE SV
E-MAIL: FYN@ADHD.DK

FYN

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

Ny formand og nye medlemmer i bestyrelsen
ADHD-foreningen Sydjylland har afholdt generalforsamling og 
første bestyrelsesmøde med endelig konstituering.
Bestyrelsen for 2019 ser således ud:
Jesper Vera Christensen, formand
Birthe Mikkelsen, kasserer og næstformand
Line Arlind Lysholt, mail-og medieansvarlig
Kirstine Nørgaard Klavsen, arrangementskoordinator
Lone Bech Hansen, bestyrelsesmedlem
Christiane Hoff Kindberg, bestyrelsesmedlem
Morten Vilhelm, bestyrelsesmedlem
Tina Brusing Kruse, bestyrelsesmedlem
Sanda Jungic, bestyrelsesmedlem
Pia Ryom, suppleant

Bestyrelsen ser frem til et godt år i ADHD 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 Café Vejen.

Netværksgruppe for voksne med ADHD 
Aabenraa
Tid og sted: Sidste torsdag i måneden kl. 19.00-21.00, Aabenraa 
Selvhjælps lokaler, Reberbanen 3 st. th, 6200 Aabenraa.
Se Facebook under ADHD Café Aabenraa.

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

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

ADHD messe – Vejen til en lettere hverdag med ADHD
Tid og sted: 21. september 2019, Aarhus Firmasport.
Program og oversigt over udstillere kan ses på hjemmesiden og 
Facebook fra september måned.

Bowling
Arrangementet afholdes søndag den 29. september. Nærmere flg. 

Flere arrangementer 
Vi arbejder med emner som ADHD og kost, struktur og basis-
viden til forældre til børn, der får diagnosen efter de er 18 år. 
Indbydelser udsendes efter sommerferien.

Oplysninger om vores arrangementer m.m. kan findes på Face-
book og på vores hjemmeside.

Du kan også finde oplysninger om de netværksgrupper, vi har 
kendskab til i vores område på hjemmesiden. 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
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ADHD Café Vestsjælland
Tid og sted: Hver tirsdag mellem kl. 16.00-20.00, Spejderhytten, 
Hovedgaden 38, 4420 Regstrup.
Gratis entré, aktiviteter, kaffe mm. Dog koster det lidt at spise 
aftensmad.
Alle, der har ADHD inde på livet, er velkommen. Flere oplysninger 
og tilmelding i Facebook-gruppen: ADHD Café Vestsjælland eller 
på mail: cafe@adhd-vestsj.dk

Barn eller voksen - gør det en forskel?
v/ psykoterapeut Torben Dalvad.
Et foredrag som tager udgangspunkt i tidlig eller sen diagno-
sticering ved ADHD.
• Hvordan er/var vejen igennem skolesystemet.
• Vejen til/fra arbejdsmarkedet.
• Undgået eller ramt af kriminalitet og misbrug.

Tid og sted: 25. maj 2019, kl. 11.00-14.00, Hovedgaden 37, 4295 
Stenlille. 
Pris: 50 kr. for medlemmer af ADHD foreningen (Familiemed-
lemskab 500 kr. årligt).
100 kr. for ikke medlemmer af ADHD foreningen.
Let forplejning.
Tilmelding: adhd-vestsj.nemtilmeld.dk
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os pr. mail: 
Formand@adhd-vestsj.dk 

Mød os her:  
• 7.-8. juni 2019, SKVULP Holbæk.
• 22. juni 2019, SUNDHEDSDAGEN Holbæk, havnefestival .
• 7. september 2019, BEVÆG Kalundborg sundheds- og idræts-

festival, Kalundborg bymidte.

Foredrag
V/ Lise Lotte Spangsberg Mathiasen, erfaring med pædagogik, 
undervisning, rådgivning og tidligere leder af specialafdeling på 
Kobberbakke skolen i Næstved.

Kender du det:
• Situationer hvor der er opstår konflikter dagligt.
• Uenighed om hvordan situationer skal tackles og hvilke krav 

der skal stilles.
• I er i tvivl om hvilken struktur og hjælpemidler der skal bruges.
• Dit barn udvikler sig ikke.
• Dit barn trives ikke.
• Det er vanskeligt at tilgodese søskendes behov.

Der vil også blive fortalt om muligheder inden for skolesystemet, 
udredningsprocedure og hvilken hjælp og støtte der er at få 
gennem det offentlige system, og hvordan man som forældre 
bedst muligt kommer igennem med støtte til barnet.

Tid og sted: Tirsdag den 29. oktober kl. 19.00-21.30 i Café Para-
plyen, Vestergade 4, 4690 Haslev.
Pris: Gratis for medlemmer og ikke medlemmer 50 kr. 
Tilmelding: Senest fredag d. 25. oktober på mail; nfs@adhd.dk 
eller sms 28 29 34 51.

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: HEIDI FALK BRANDT
BANKEHUSENE 6 . 4420 REGSTRUP . TLF. 23 92 44 73
E-MAIL: VESTSJAELLAND@ADHD.DK

VESTSJÆLLAND

FORMAND: CARINA JUUL OLSEN
RUNDDYSSEN 20 . 4700 NÆSTVED . TLF. 22 19 33 11
E-MAIL: NFS@ADHD.DK

NÆSTVED, FAKSE OG STEVNS

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

LOLLAND, GULDBORGSUND
OG VORDINGBORG

Netværkscafé 
Vi afholder netværkscafé 1 gang om måneden.
Kom og vær med. Alle, der er i berøring med ADHD/ADD, er 
velkomne. Vi drøfter forskellige emner, og deltagerne har selv 
indflydelse på indholdet. Vi har sørget for lidt hygge og evt. 
skriveredskaber.

Tid og sted: 8/5, 12/6 og 4/9, kl. 19.00-21.00, Næstved frivilligcenter, 
Farimagsvej 16 4700 Næstved.

Foreningernes dag
Kom og mød os til foreningernes dag, til en uformel snak og 
evt. råd og vejledning. 

Tid og sted: Lørdag den 7/9 2019 kl. 11-15, Rådmandshaven i 
4700 Næstved.

Flere aktiviteter
Yderligere oplysninger om aktiviteter: se adhd.dk under lokalaf-
delinger eller følg os på Face-book: adhd foreningen Næstved/
Faxe/Stevns.

Venlig hilsen Bestyrelsen
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FORMAND: DORTHE NIELSEN
FASANVÆNGET 452 . 2980 KOKKEDAL . TLF. 52 99 29 02
E-MAIL: NORDSJAELLAND@ADHD.DK

NORDSJÆLLAND

Café for voksne med ADHD (København V)
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 af hinanden, kende 
hinanden og fortælle vores historie og vores sandhed.
Kontaktperson: Gert Nielsen, adhdgert@yahoo.com

Kreativ-Café (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)
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 kvindenetværket både bruger de 
fastlagte månedlige møder og gruppens Facebook-gruppe o.a. 
til at udveksle erfaringer, mødes med ligesindede 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.
Kontakt: Sofie Bille Lundby, sofie@studioadhd.dk

ADHD-café Vestegnen
i ADHD netværkscafé Vestegnen mødes mennesker med ADHD 
og deres pårørende til vidensdeling og deling af erfaringer. 

Tid: Hver anden tirsdag, altid i lige uger, kl. 19.00 til 20.45.
Sted: Frivilligcenter Albertslund, Bygangen 25 1. Sal, oppe på 
svalegangen, 2620 Albertslund.
Lige ved siden af Albertslund station og med gode og gratis 
p-muligheder. 
Der serveres kaffe, the, vand og snack.
Facebook-gruppe: ADHD Netværks Café Vestegnen.

Se vores 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

Nyhedsbrev
Tilmeld dig Nordsjællands nyhedsbrev på hjemmesiden adhd.
dk, 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

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.
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 Østsjælland Facebookside.
       

Venlig hilsen Bestyrelsen

Sanseintegration workshop 
v/ Ingelis Arnsbjerg, ergoterapeut.
Gennemgang af forskellige former for sanseintegrationsforstyr-
relser hos børn med ADHD og deres symptombilleder. Hvad kan 
forældre og pædagogiske teams gøre for børn i ADHD’s miljøer 
for at imødekomme deres behov på det sansemotoriske område? 
Eksempler på strategier og sensoriske redskaber gennemgås og 
demonstreres.

Tid og sted: 21. september 2019, Aksen kulturhus, Centervej 91 
4550 Asnæs.
Pris: 50 kr. for medlemmer af ADHD-foreningen (Familiemedlem-
skab 500 kr. årligt). 100 kr. for ikke-medlemmer.
Let forplejning.
Tilmelding: adhd-vestsj.nemtilmeld.dk
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os pr. mail: 
Formand@adhd-vestsj.dk

Venlig hilsen Bestyrelsen
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NEUROBEHANDLING
Afballancering af det
autonome nervesystem
med lydfrekvensbehandling

Til hjælp ved blandt andet:

Uro i kroppen • Søvnbesvær • Koncentrationsbesvær

www.neurobehandling.dk
Telefon 26 21 50 03 • kontakt@neurobehandling.dk

ET OPHOLDSSTED MED EN MENINGSFULD HVERDAG
Krogens Bo- og Fritidsgård er et privat botilbud jf. SEL § 107. 

Som opholdssted er vi godkendt til at hjælpe og støtte lettere fysiske og psykiske 
udviklingshæmmede samt sent udviklede mennesker.

Leder: Annette Jensen
Lorupvej 40 · 4200 Slagelse · Tlf. 40 47 80 58 · E-mail: krogens@pc.dk 

 www.fondenkrogensboogfri t idsgård.dk

Egen terasse
Fire værelser
To parkeringspladser
Alt i hvidevarer
To toiletter

Med 117m2

fordelt på to etager 
er der god plads til alle

Kontakt os på tlf: 2016 0008
Find os på Egebjergbakke.dk

Helt nye
rækkehuse på 117 m2 til leje

”

Lejepris 
kr. 9.975,- pr. måned

Ring og hør
nærmere på

28 25 45 59

byg-mh.dk

Michael Hansen

På Kommunikationscentret kan du som voksen 

med ADHD få hjælp til at strukturere din hverdag. 

Bor du i Region Hovedstaden, så ring 45 11 45 50. 

Få styr på din ADHD med 
coaching og hjælpemidler

www.komcentret.dk



Kirkevej 13A - 6600 Vejen - Tlf. 75 36 33 22 - mail@reolmontoren.dk - www.reolmontoren.dk

Smarte sandaler til hende og ham
Webshop: www.aerowalk.dk

Vesterlandsvej 8 - 8990 Fårup - Tlf. 52 52 55 44

www.kontorel.dk

Gødsbølskovvej 3 . 7323 Give . Tlf. 26 87 82 02
www.skandihest.com

Stort udvalg af møbler
og levering i hele landet

Håndværkervej 16· 6710 Esbjerg
Telefon 33 26 63 00· www.g-s.dk
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Nordjylland
Formand Anny Bech Andersen
Terndrup Skovbrynet 9
9575 Terndrup
Tlf. 22 18 00 55 
nord@adhd.dk 

Midt-Vestjylland
Formand 
Anne-Mette Skaarup
Kildevænget 10 
8600 Silkeborg
Tlf. 22 26 20 56 
vest@adhd.dk

Midt-Østjylland
Formand 
Nina Rasmussen
Næshøjvej 10 a
8462 Harlev J 
Tlf. 22 37 56 07 

Fyn
Formand 
Kirsten Højsgaard Fogh
Margrethes Alle 4
5250 Odense SV
Tlf. 20 92 18 69 
fyn@adhd.dk

Sydjylland
Formand Jesper Christensen 
Højtoften 9, Højrup 
6640 Lunderskov, 
Tlf. 29 90 40 23, 
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 
Carina Juul Olsen
Runddyssen 20
4700 Næstved
Tlf. 22 19 33 11 
nfs@adhd.dk

Vestsjælland
Formand Heidi Falk Brandt 
Bankehusene 6
4420 Regstrup
Tlf. 23 92 44 73 
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




