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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

at flere personer skal blive enige. Ofte vælger vi at være frivil-
lige om netop det, der er vores hjertesager og rører os mest. 
Det betyder også, at det kan være svært at gå på kompromis 
– men tro mig, det betaler sig at trykke på ”pytknappen”. Nyd 
fællesskabet i det frivillige arbejde, bidrag med alt det du kan 
og lyt til de andre. Jeg oplever ofte, at andre faktisk har gode 
input, som jeg ikke har tænkt på. Rigtig god fornøjelse med dit 
frivillige arbejde og tak for din indsats for at gøre ADHD til HÅB 
og HANDLEKRAFT.

I hovedbestyrelsen går vi et travlt og spændende efterår i 
møde - nye ministre, der skal ”klædes på”, målsætningsprogram, 
som skal planlægges til landsmødet i maj 2020 og udviklingsidéer 
for, hvordan ADHD-foreningen skal udvikle sig hen over de næste 
5-10 år.  Så der er en masse at tage fat på ”oppe i min helikopter”. 
Jeg er rigtig glad for, at jeg har alle jer frivillige engagerede folk 
omkring mig. Og ikke mindst når vi rigtig langt omkring, fordi 
ansatte på sekretariatet ofte er ude at tale vores sag. 

Jeg håber, du i dette nummer af ADHD Magasinet finder både 
viden og inspiration. Den 16. september starter dette års udgave 
af ADHD Ugen. Denne gang går det (bogstaveligt talt) op i HAT 
og briller. Læs mere om ugen og se, hvordan du kan bidrage 
på side 10. I bladet kan du også tjekke diverse arrangementer, 
måske ses vi derude! 

Rigtig god læselyst!

De fleste af jer er sikkert, som jeg, kommet godt i gang med 
hverdagen. Og dette sker forhåbentlig på ryggen af en rigtig 
dejlig sommer. Sådan har det i hvert fald været for mig. 

Jeg er stolt og meget taknemmelig for, at der både i og uden for 
ADHD-foreningen er frivillige, som år efter år hjælper til at drive 
vores sommerlejre, camps og sejlture. Netop disse aktiviteter 
har så stor betydning for rigtig mange børn, unge og familier. 
TUSINDE tak for jeres kæmpe indsats. 

Nu har hverdagen meldt sig, men det betyder jo ikke, at det 
frivillige arbejde er gået i dvale, tværtimod, for nu skal der afhol-
des møder, planlægges og arrangeres rundt i lokalafdelingerne. 

Både lokalt og på sekretariatet sidder vi og tripper. Vi er klar 
til at klæde nye ministre på med bunker af relevant information, 
masser af spørgsmål og ikke mindst vil vi, sammen med de andre 
handicaporganisationer, følge op på løfterne fra valgkampen. 

I maj var jeg sammen med nordiske kolleger i Oslo. På mødet 
delte vi ny viden og ikke mindst idéer og forslag til projekter. 
For eksempel bliver vores voksenundersøgelse netop nu brugt 
som inspiration til en lignende undersøgelse i Norge. KIK-online 
er på vej til Island, og fra Norge har jeg inspiration med hjem 
om kvinder og ADHD. På mødet var et særligt emne Grønland 
og Færøerne, og sammen med repræsentanter fra Island og 
Norge er jeg nu i gang med det indledende arbejde med at finde 
samarbejdspartnere de to steder.   

Min tur til Oslo fik mindet mig om, at frivilligt arbejde i særlig 
grad handler om fællesskaber, og at fællesskaber også betyder, 

DORTE MØLLER VISTESEN
FORMAND
FOR ADHD-FORENINGENLE

DE
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N
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Oplevelsen af at være en del af et fællesskab har afgørende betydning for børn og 
unges udvikling, trivsel og læring. Alt for mange børn og unge har oplevelsen af ikke 
at være kommet med. Og vi skal have flere med!

Vil du gerne vide mere om, hvordan du som voksen omkring børn og unge aktivt 
kan arbejde med at styrke og motivere børn og unge, som har brug for en hånd til 
at komme med i fællesskaber?

Så tilmeld dig ADHD-foreningens efterårskonference, som har et program smæk-
fyldt med bud på netop det! 

Konferencen er for dig der ønsker viden og inspiration, som du kan tage med dig 
hjem og bruge i dit daglige arbejde med børn og unge i grundskoler, på ungdomsud-
dannelser og i fritidstilbud. Kom med! Vi glæder os til at se dig. 

VI SKAL HAVE FLERE MED!
– FOKUS PÅ BØRN OG UNGE
TORSDAG D. 24. OKTOBER 2019

VI SKAL HAVE FLERE MED!
– FOKUS PÅ BØRN OG UNGE

EFTERÅRETS KONFERENCER

TILMELD DIG PÅ ADHD.DK

Tid
Den 24. oktober 2019Kl. 9.00-16.00

Sted
Hotel Comwell KoldingSkovbrynet 16000 Kolding

Pris
2.100 kr.

☞

☞

☞

PÅVIRK

HVORFOR ER ADHD SÅ SVÆRT?

V. Jakob Ørnberg

FOREBYG RISIKOADFÆRD

V. Christina Mohr Jensen

FASTHOLDELSE AF ARBEJDE

V. Tine Hedegaard

Oplæg om unge voksne med ADHD

3 torsdage i november 2019 fra kl. 14-15. 

Målrettet fagpersoner.

e-Konference

ADHD

Læs mere www.adhd.dk
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Langt det meste kan sættes sammen på kryds og tværs, og alt 
er noget, som man føler sig godt tilpas i.

Gør dig nogle tanker om din stil
Inden du går i gang med at sortere dit tøj, så brug lidt tid på 
at tænke over din stil. Hvordan kan du lide at gå klædt, hvad 
klæder dig og hvad er dine foretrukne farver og mønstre? Dine 
stilovervejelser skal hjælpe dig, når du begynder at sortere, og 
sikre, at det tøj og de sko, som du beholder, harmonerer stil-
mæssigt med hinanden.

Sortér dit tøj
Tøm dit skab og tag alt dit tøj frem med undtagelse af undertøj, 
strømper, arbejdstøj, træningstøj eller accessories. Find også 
gerne dine sko frem. Fordel tøjet og skoene i fem forskellige 
bunker: 

1.  Elsker-bunken
Tøj og sko, som du går med igen og igen. Tøj, som du aldrig ville 
drømme om at skille dig af med.

2.  Måske-bunken
Tøj og sko, som du ikke har gået med i et stykke tid, men måske 
forventer du, at du vil komme til at gå med det igen.

3.  Sæson-bunken
Tøj og sko, som er sæsonpræget og ikke kan bruges hele året. 
Det kan være vinter- og sommertøj, sandaler eller vinterfrak-
ken. I denne bunke kan også komme tøj, som du elsker lige nu, 
fordi det er en trend.

Har du brug for at få bedre styr på garderoben – 
og måske blive mere effektiv, når du vælger tøj 
om morgenen? Så kan en ”capsule wardrobe” 
måske være noget for dig?

Hvad er en Capsule Wardrobe?
Capsule Wardrobe handler om at skabe sig en basisgarderobe, 
som er begrænset i omfang, men passer sammen (farve og stil-
mæssigt), er tidløs og passer til dig og din stil. Din capsule kan 
suppleres med et antal tøjstykker, som ikke er tidløse, men et 
udryk for den nyeste trend (hvis man interesserer sig for mode). 
Og så skal din capsule udelukkende bestå af ting, som du kan 
lide at gå i. Det handler altså om at begrænse sig, skille sig af 
med det tøj, som man ikke bruger og være kritisk med, hvilket 
tøj man anskaffer sig fremover. 

Størrelsen på éns capsule kan variere. Normalt tæller man 
ikke undertøj, strømper, arbejdstøj, træningstøj eller accessories 
med, men alt andet - også sko. Så ender man måske med 35-40 
stykker tøj og sko pr. sæson – fx vinter og sommer. Hvis man 
ikke skelner mellem vinter- og sommergarderobe, vil den være 
lidt større, da den da vil indeholde både de sko og tøjstykker, 
som man går med om vinteren og om sommeren. Mange laver 
en basis capsule, som dækker hele året, men supplerer med 
sæsonting, fx støvler, vinterjakke og varme sweatre om vinteren 
og sommerkjoler, sandaler og ærmeløse toppe om sommeren. 

Når man har sin garderobe på plads, vil man opleve, at det 
bliver nemmere at overskue tøjvalget, fordi der er mindre tøj. 

Et kig i mestringsbanken 
Capsule wardrobe

AF TINE HEDEGAARD 
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN
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4.  Fest-bunken
Tøj og sko, som du bruger til fester. Det kan være kjoler, neder-
dele, fine toppe og stiletter. 

5.  Nej-bunken
Tøj og sko, som du ikke bruger længere, fordi det er blevet slidt, 
for lille, for stort eller umoderne. Eller tøj, som du aldrig rigtigt 
har brugt, fordi det klæder dig dårligt eller på anden måde slet 
ikke er dig. Giv det væk til genbrug og smid det ud, som ikke 
kan bruges mere.

Gå dine bunker igennem
● Først ser du på din ”Elsker-bunke”. Her har du din basis-

garderobe, som består af ting, som du elsker og gerne går 
i. Men måske har du stadig lidt for mange stykker tøj eller 
sko? Måske har du brug for at sortere dit tøj, så farverne og 
stilen harmonerer med hinanden og matcher de tanker, som 
du selv har gjort dig om din personlige stil?

● Herefter kan du sortere din ”Sæson-bunke” og beslutte dig 
for, hvilke ting, som skal være med i din garderobe lige nu, 
og hvad der skal opbevares til næste sæson. Her kan du igen 
have brug for at minimere antallet af tøjstykker og måske 
skille dig af med noget, som slet ikke passer med resten af 
din garderobe.

● ”Fest-bunken” vil for mange udgøre sin egen lille garderobe. 
Hvis du har fulgt sorteringsguiden ovenfor, kan den komme 
direkte tilbage i skabet. Ellers må du sikre dig, at der ikke er 
tøjstykker iblandt, som skulle have været i ”Nej-bunken”.

Tøj Prepping
Du kan gøre tøjvalgssituationen om morgenen hurtigere 
og mindre stresset ved at preppe. Prepping handler om 
forberedelse, og du har måske hørt om Food prepping, 
men du prepper mange ting – også dit tøj. Når du prepper 
tøj, sammensætter du ugens tøjsæt på forhånd. Det kan fx 
være søndag aften, hvor du tager dig tid til at sammensætte 
5 sæt tøj til den kommende uge. Du hænger de fem sæt 
på hver sin bøjle, og så er du klar til den kommende uge.

Vil du have mere inspiration til ADHD Mestring?   
Så er du velkommen på inspirationskurset - ADHD Mestring. 
Lørdag den 9. november 2019, kl. 9.30-16.00, Mødecenter 
Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C, med underviser 
Tine Hedegaard, udviklingskonsulent i ADHD-foreningen.

Se program og tilmelding på adhd.dk

● Nu er du klar til at hænge dit tøj tilbage i skabet, men inden 
du gør det, så lav en ønskeliste over det, som du nu mangler 
for at fuldende din garderobe. Du har måske smidt alle dine 
bukser eller toppe ud i sorteringsprocessen? Eller du er blevet 
klar over, at et bestemt snit klæder dig bedre end et andet, 
og du vil gerne have flere stykker tøj i samme model.



Indtrykssien
ADHD-huen der sorterer i de 
mange indtryk.
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Hvad er en ADHD-hue?
En ADHD-hue er en hue, som viser noget om ADHD. Den 
kan vise, hvad der er svært, når man har ADHD. Den kan 
vise, hvad der er godt, når man har ADHD, eller den kan 
vise, hvad der skal til, for at man kan gøre sin ADHD til 
håb og handlekraft.

ADHD-huen skal kort sagt give viden om ADHD til de 
uforstående.

Lav din egen hue
Skab opmærksomhed om ADHD ved at lave din egen hue. 

I denne artikel kan du se forskellige forslag til ADHD-
huer, som måske kan inspirere dig til at lave din egen 
ADHD-hue.

Din hue kan være en hue, som du kan tage på, men 
den kan også være tegnet, lavet af kage, modellervoks, 
eller hvad du kan finde på. Der er ingen regler, kun at 
det skal være en hovedbeklædning. Så det er kun krea-
tiviteten, der sætter grænser, og kreativitet har vi masser 
af i vores forening.

AF TINA VAARNING, ADHD-FORENINGEN.
MED EN ”OPLYSENDE HUE” – FORDI DER MANGLER 
OPLYSNING OM ADHD – SÅ FOLK KAN FÅ VIDEN OG 
FORSTÅELSE FOR ADHD

ADHD-ugen = ADHD-huen
Vær med til at gøre ADHD synlig i uge 38 (16.-22. september 2019)

Idé-fangeren
ADHD-huen der indfanger 
alle de fede ideer.

Sociallab
ADHD-huen der hjælper med at for-
stå det usagte.

Lommehuen
ADHD-huen der holder styr på 
alle dine ting.

ADHD-hjelmen
Passer på hovedet, når det 
går hurtigt og bliver for vildt.

I ADHD-ugen skal vi flytte ADHD fra indersiden af hovedet til ydersiden. ADHD er usynligt, fordi 
det er gemt af vejen inde i hovedet. Med ADHD-huer flyttes ADHD uden på hovedet, så alle kan 
se, hvad ADHD er, og hvad ADHD gør.
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Når du har lavet din ADHD-hue, så del den 
på Facebook, instagram, YouTube, eller hvor du 
er på de sociale medier. Tag #ADHD-foreningen 
og #ADHD-hue. 

Også for uforstående
ADHD-huerne er også for de udenforstående. 
Dem der ikke ved noget om ADHD. Og for at de 
ikke skal forblive uforstående, så forklar med 
en kort tekst, hvorfor din ADHD-hue ser ud, som 
den gør.

Eks. Sociallab-huen – hjælper med at forstå 
det usagte.

Del andres huer og spred viden
I ADHD-ugen skal alle på de sociale medier støde 
på én eller flere ADHD-huer. Så hvis du ser en 
ADHD-hue på Facebook, instagram eller YouTube, 
så like den og del. Jo flere der liker, og des flere 
der deler, jo længere når vi ud. 

Og hvor kunne det være dejligt, hvis alle vidste 
mere om ADHD.

Rigtig dejlig ADHD-uge til jer alle.

Huegalleri nu også med kendte
Se Niels Hausgaards, Mick Øgendahls og 
mange andres ADHD-huer i huegalleriet: 
adhd.dk/adhd-hue/

Konkurrence - Vind en SensOn Jr. Fra Protac
Indsend et billede af din ADHD-hue til: info@adhd.dk 
inden den 1. oktober 2019 og deltag i lodtrækningen om 
en SensOn Jr. Fra Protac.
Din hue vil så blive vist i ADHD-foreningens huegalleri.
Vinderen vil få direkte besked i uge 41.

ADHD-ugen = ADHD-huen
Vær med til at gøre ADHD synlig i uge 38 (16.-22. september 2019)
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AF ANNA FURBO REWITZ,
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN

tilbud til barnet. Her er man som familie overladt til sig selv på 
trods af, at man står over for den store opgave at blive klogere 
på alt det nye, som man skal lære i livet med ADHD. Vi følte, der 
manglede et tilbud til barnet efter diagnosen var givet. 

Men i foråret 2018 faldt jeg ganske tilfældigt over en lille notits i 
vores lokale ugeavis. Kolding Selvhjælp søgte børn, i aldersgrup-
pen 10-14, til et kursus for børn med ADHD. 

Vi kontaktede Kolding Selvhjælp, og vores dreng kom med til et 
PUST-forløb, som kørte over 12 uger. Her skulle børnene gen-
nemgå forskellige emner, som fx diagnosen, kammerater og 

PUST
ADHD-foreningen har udviklet og afprøvet en gruppebaseret indsats for børn med ADHD i 
skolealderen. Forløbet hedder PUST, som står for Personlig Udvikling & Social Træning. Grup-
perne har kørt i forskellige frivilligcentre og selvhjælp rundt om i landet: Helsingør, Hørsholm, 
Fredericia, Herning, Skanderborg, Kolding, Randers. 
Vi bringer her en fortælling fra et forældrepar og en frivillig gruppeleder fra Selvhjælp Kolding.

➾
Da vores dreng fik sin ADHD-diagnose i december 2017, deltog vi 
forældre i de forældrekurser, som tilbydes efterfølgende som en 
del af udredningsforløbet. Der var desværre ikke et tilsvarende 
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Hvis du er interesseret i at få PUST til din by, så kontakt dit 
lokale frivilligcenter eller selvhjælp og spørg efter indsatsen. 
PUST-forløbet kræver to frivillige med en faglig relevant bag-
grund, som er blevet klædt på til rollen af ADHD-foreningen, 
samt et lokale, lidt forplejning og en materialekasse. Mate-
rialekassen kan bestilles hos ADHD-foreningen for 3800 kr.

udredningsforløbet. Det vil gavne alle ny-diagnosticerede børn, 
drenge såvel som piger. 

Lars Thygesen og Charlotte Nielsen, Asbjørns far og mor

Jeg hedder Sarah Storebjerg Hansen, er 29 år og bor i Kol-ding. Jeg er pædagog og er i et vikariat på Specialcenter Marielundskolen i Kolding.

Jeg har oplevet, at mange ikke har forståelsen for, hvor svært det kan være for mennesker med ADHD/ADD. Derfor meldte jeg mig som frivillig gruppeleder for PUST hos Kol-ding Selvhjælp. 

I PUST-gruppen har alle børnene givet udtryk for, at deres lærere og venner ikke har forståelse for, hvor svært det kan være at have ADHD/ADD. De føler sig udenfor, føler at deres lærere er mere efter dem end de andre elever i klassen eller føler sig ikke gode nok. Deres selvværd og selvtillid er ofte helt i bund, så de tror ikke på, at de er gode nok.
PUST er et rigtig godt tiltag for børn. Der er 12 mødegange i alt og hver gang er der et nyt emne der tages op med børnene. Børnene fik igennem PUST vendt mange vigtige emner såsom; familien, venner, uro, selvtillid og selvværd. I PUST-gruppen prøvede vi at give børnene medbestemmelse og at føle sig som en del af en større enhed. Vi lavede et regelsæt til den første mødegang, som alle skulle følge. F.eks. ingen mobil, have respekt for hinanden og ikke drille. Vi gik meget op i at reglerne blev fulgt, så alle kunne føle sig tilpas.

Mange af børnene i de to PUST-grupper vi har haft har sagt, at det giver dem en følelse af fællesskab og ikke at stå udenfor, som de ofte kan føle i skolen eller i andre sociale sammenhænge. En af børnene sagde endda, at for hende var PUST hendes ”safety zone”, og de andre børn nikkede.

skolen. Alt sammen styret af to frivillige, som i vores tilfælde 
var to kompetente kvinder med en baggrund i undervisning og 
pædagogik. 

Som forældre var vores indgangsvinkel, at vores dreng skulle 
møde andre børn med samme diagnose. Det er jo alment kendt, 
at ADHD-børn har sværere ved at knytte venskaber og kan have 
en følelse af at stå alene med ’det at være anderledes’. Vi ville 
simpelthen gerne have, at han mødte andre børn med ADHD. 
Asbjørn har været rigtig glad for at gå til PUST, og vi var faktisk 
så heldige, at et nyt hold blev oprettet i foråret 19.

Et godt råd til de børnepsykologiske afdelinger rundt omkring 
vil være hurtigst muligt at implementere PUST-initiativet til 

En fortælling fra en frivillig gruppeleder fra Selvhjælp Kolding
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➾

Socialrådgiveren orienterer

Det nye FGU
- Folkeskolens Grunduddannelse

De tre spor
1. Almengrunduddannelse 
For unge, der gerne vil forbedre sig i et eller flere boglige fag, 
for at komme videre på en ungdomsuddannelse. Fagene er tæt 
koblet til praksis, hvor de får mulighed for at omsætte den lærte 
teoretiske viden til praksis. Der er mulighed for at komme i praktik 
i lokale virksomheder i løbet af den almene grunduddannelse.
Forløbet giver mulighed for at søge ind på HF eller en anden 
ungdomsuddannelse.

2. Produktionsgrunduddannelse
Er for unge der godt kan lide praktisk arbejde men som også 
gerne vil forbedre sig i dansk og matematik. Der kan være for-
skellige værksteder som man kan tilknyttes indenfor forskel-
lige felter som omsorg og sundhed, handel og service, mad og 
ernæring, jordbrug, landbrug osv. På værkstederne vil der være 
undervisning i dansk, matematik og andet – men hovedvægten 
ligger på det praktiske arbejde. 

Forløbet giver mulighed for at gå videre i en erhvervsuddan-
nelse eller i ufaglært job inden for skolens værkstedsområder. 

3. Erhvervsgrunduddannelse
På erhvervsgrunduddannelsen er man i praktik i virksomhe-
der det meste af tiden. Fokus er på at lære at begå sig på en 
arbejdsplads i dagligdagen. Ligesom på produktionsgrundud-
dannelsen er der også undervisning i dansk, matematik og et 
fag, der hedder PASE. PASE er en forkortelse af Privatøkonomi, 
Arbejdspladslære, Samarbejdslære og Erhvervslære. 

Om FGU
1. august 2019 åbnedes dørene til det nye FGU, som står for 
Folkeskolens grunduddannelse. De erstatter de tidligere produk-
tionsskoler, almene fag på VUC for unge under 25 år, kombineret 
ungdomsuddannelse og erhvervsgrunduddannelsen, som alle i 
stedet bliver samlet under FGU uddannelserne. 

FGU er for unge under 25 år, der ikke har nogen ungdomsud-
dannelse, uddannelse eller er i fuldtidsarbejde. 

Det er forløb for unge, der har afsluttet 9. eller 10. klasse, og 
som måske ikke er erklæret uddannelsesparate til en gymna-
sial- eller erhvervsuddannelse. Altså er det for unge, der ikke 
umiddelbart er parate til at gå direkte fra folkeskolen til et 
uddannelsesforløb. Dette kan være af faglige, personlige eller 
sociale årsager. 

FGU består af tre spor, som alle har det tilfælles, at de kan 
modne og udvikle den unge til enten uddannelse eller arbejde. 
Forløbene kan vare op til 2 år, og med de muligheder, der ligger 
i FGU, kan de være yderst relevante for mange unge med ADHD 
og ADD diagnoser.

AF ELISA FERRARI,
SOCIALRÅDGIVER I ADHD-FORENINGEN

Mange unge med ADHD har vanskeligheder ved at over-gå til et uddannelsesforløb efter endt folkeskole. En stor del af de unge, der for-søger, oplever et eller flere nedbrud i deres forsøg på at opnå en erhvervs- eller ungdomsuddannelse. De unge oplever et nederlag, der har konsekvenser for deres selvværd, og foræl-drene bliver frustrerede og bekymrede for deres unges fremtid. 
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Du er altid velkommen til at kontakte ADHD-foreningens 
socialrådgiver Elisa Ferrari på tlf. 53 72 99 08, eller mail: 
ef@adhd.dk
Telefontider: 
Mandag  9.00-12.00 og 12.30-14.00
Onsdag:  13.00-15.00
Torsdag: 9.00-12.00 og 12.30-14.00

Du kan læse mere om FGU på www.ug.dk

Den unge vil efter endt forløb være kvalificeret til at arbejde 
ufaglært inden for de områder de har beskæftiget sig med, 
ligesom de kan at gå videre til en erhvervsuddannelse. 

Behov for støtte?
Der er mulighed for at søge SPS (specialpædagogisk støtte) 
på alle tre spor. Støtten kan gives som mentorstøtte, hvis den 
unge for eksempel har brug for støtte til at møde om morge-
nen, strukturere sit skema, arbejdsuge, støtte til at indgå i de 
sociale fællesskaber osv. 

 

Folketinget blev i december 2018 enige om at give uddannelses-
søgende på erhvervsuddannelser (EUD) mulighed for at søge 
handicaptillæg til deres SU i de perioder, de ikke er i lønnet 
praktik. 

Ændringerne, der trådte i kraft pr. 1. januar 2019, sidestiller 
studerende på erhvervsuddannelser med studerende på vide-
regående uddannelser, der gennem flere år har haft mulighed 
for at søge handicapkompenserende økonomisk støtte. 

Hvad betyder det? 
Det betyder, at hvis din uddannelse er en kombination af f.eks. 
lønnet praktik eller lærlingeforhold og skoleforløb. hvor du er 
berettiget til SU, vil du under de nye regler have mulighed for 
at søge handicaptillæg i perioderne, hvor du er på SU. 

Hvis du bevilges permanent handicaptillæg, og du har haft 
lønnet praktik i en periode op til 12 mdr. og herefter igen skal på 
SU, vil din ansøgning om handicaptillæg fra tidligere stadig væ-
re gældende, og du skal derfor ikke medsende dokumentation 
for handicaptillægget. 

Dette betyder også, at din ansøgning om SU og handicaptillæg 
går relativt hurtigt igennem til forskel fra den længere sagsbe-
handlingstid der er, når du søger handicaptillæg første gang. 

Hvornår kan jeg få handicaptillæg? 
De almindelige bestemmelser om handicaptillæg skal være 
opfyldt for at du kan få handicaptillæg på erhvervsuddannelser.
Det vil blandt andet sige at du:
• Er berettiget til SU i hele eller dele af din uddannelse. 
• Har en varig psykisk eller psykisk funktionsnedsættelse som 

giver dig betydelige begrænsninger i din evne til at påtage dig 
et erhvervsarbejde. I praksis vil det sige, at du nærmest er ude 
af stand til at påtage dig et studiejob. 

• Din lidelse er lægeligt dokumenteret

I vurderingen indgår blandt andet varighed og graden af lidel-
sen, om du er i relevant behandling, graden af restsymptomer 
og bivirkninger, tilbagefaldsrisiko ved gentagne sygeforløb osv. 

Tillægget kompenserer for den manglende indtjening, stude-
rende ellers har mulighed for at tjene ved siden af studiet. Hvis 
du i studieperioder f.eks. kan arbejde 5-6 timer i weekender, vil 
du sandsynligvis ikke være berettiget til handicaptillæg. 

Det er ikke en diagnose i sig selv, der giver adgang til handi-
captillæg. Det afhænger af sværhedsgraden og den funktions-
nedsættelse, du har. 

Økonomi?
Du får skoleydelse, når du går på FGU. Skoleydelsen er i 2019 på:
• 1516 kr. om måneden, hvis du er under 18 år
• 2631 kr. om måneden, hvis du er over 18 år og hjemmeboende
• 6106 kr. om måneden, hvis du er over 18 år og udeboende.
Hvis du har børn, kan du desuden få et tillæg.
Hvis en ung skal i betragtning til et FGU-forløb, skal man kon-
takte kommunens UU-vejleder eller den unges socialrådgiver 
i kommunen.

Satsen er lidt lavere
Handicaptillæggets sats er i 2019 før skat: 
• 5.500 kr. pr måned på erhvervsuddannelser
• 8.770 kr. pr. md. på videregående uddannelser 

Du må tjene mindre
Når du modtager handicaptillægget, bliver dit fribeløb sat ned. 
Du får nedsat fribeløb, fordi handicaptillægget kompenserer 
for det beløb, du kunne have tjent, hvis du ikke havde funk -
tionsnedsættelsen. Fribeløbet er til studerende, der får legater, 
børnepension eller renteindtægter. Det nedsatte fribeløb giver 
også i særlige tilfælde den studerende mulighed for at afprøve sin 
erhvervsevne, og derved have en yderst begrænset lønindkomst.

Overgangsordning
Fra den 31. juli 2019 gælder de almindelige regler om, at du ikke 
kan søge handicaptillæg med tilbagevirkende kraft. Du kan søge 
handicaptillæg på www.su.dk

Du kan klage over afgørelsen
Hvis du får afslag på handicaptillæg, kan du klage inden for 4 
uger efter du har modtaget afgørelsen til:
Styrelsen for Videregående Uddannelser
Særlig Uddannelsesstøtte
Handicaptillæg
Bredgade 43
1260 København K
Mærket: ”Klage til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøt-
teordninger”

Læs mere på www.su.dk

Nye regler om SU handicaptillæg på erhvervsuddannelser
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I sidste uge kom min datter hjem fra skole. Hun går i 6. klasse. 
Som den nysgerrige sjæl jeg er, spørger jeg nok lidt for meget 
ind til, hvordan dagen har været. Som regel er svarene ganske 
korte i form af, at dagen har været ok, frikvartererne sjove og 
så et par ord om, hvad de har lavet. Denne dag var svaret lidt 
anderledes og lød sådan her:

”Mor, jeg skulle jo have fat i Louise og Magnus i forhold til 
weekenden, men de var ikke i skole. Louise har influenza og 
Magnus har skolevægring”. 

Jeg lader den lige hænge i luften, og beder dig - kære læser 
- om at tænke på, hvornår du i livet fik kendskab til ordet skole-
vægring? Var det da du var 12 år? Var det da du gik i folkeskole? 
Eller er ordet også kommet snigende ind i dit liv hen over de 
seneste 5-7 år? 

Nu har både børn og voksne ondt i skolelivet
Nu er skolevægring så ikke længere kun noget, børn har – nu ser 
vi også de voksne på skolerne, altså lærerne og pædagogerne, 
have ”skolevægring”. Og jeg forstår det godt, for de har fået nye 
arbejdsopgaver, som de skal opfinde løsningen til, mens de 
udfører en så vigtig forandring. Og så skal de samtidigt sikre 
faglig læring og trivsel for alle. 

Det er jo ganske markante, nye opgaver i forbindelse med 
inklusionen, som så er godt krydret med større klasser, længere 
skoledage, og hvad reformen også tilførte af andre ændringer. 

Vi skabte en ny præmis for den danske skole, men hvorfor er 
det, at lærere og pædagoger stadig ikke målrettet uddannes til at 
være i den nye præmis? Vi har igen brugt 7 år på at gøre alt for 
lidt og i min optik, så skulle vi have sat ind her for længst. Altså 
ikke kun med efteruddannelse lokalt, eller med uddannelse af 
inklusionsvejledere. Nej, vi skulle have haft ændringer ind både 

på lærerseminariet og pædagoguddannelsen, så der er i hvert 
fald var fokus på den verden, vi uddanner til.  

Og så er vi nødt til at sikre, at vi opretholder og genopretter 
”støtteapparaterne” i de enkelte kommuner. Jeg ser lærere og 
pædagoger, som dagligt skal agere familievejleder, støttepæda-
gog, socialpædagog og psykolog. Vi har faktisk meget dygtige 
folk i Danmark til netop de områder, og det kræver nu en gang 
en stærk, faglig kompetence at hjælpe børn og familie i van-
skeligheder. Og det kræver tid og alvorlighed. 

For lad os sige det, som det er – for nogle har inklusion 
været en kærkommen spareøvelse. Jeg undres stadig over, hvor 
pengene blev af, da beslutningen om at ca. 49.000 børn da godt 
kunne flyttes fra et målrettet og specielt tilbud indtil det store 
almene område. 

Pengene kan da ikke bare sådan blive væk, eller kan de? 
Jeg ved, at de gode folk på skolerne er fuldstændig klare over, 

hvem der i deres klasse burde have ekstra hjælp, støtte, spe-
cialundervisning eller et stærkt specialtilbud. Så lad os lytte til 
fagfolkene og handle på det. Vi har et stort ”oprydningsarbejde” 
foran os – og det kan ikke vente længere. Tiden er NU! 

Det er 7 år siden inklusionsloven indtrådte, og jeg er forfærdet 
over, at vi har brugt 7 år på at gøre ingenting. 7 år på at gøre 
ingenting for de børn, som ikke kan være i skolen hverken fysisk 
eller mentalt. 7 år på at dem, der havde det slemt, har fået det 
værre – ja, og så er der kommet flere til. 

Så skal vi ikke bare sige det højt: DEN INKLUSIONSLOV SKAL 
BORTSKAFFES. Den har ikke bidraget med ret meget for ret 
mange. Vi skal huske, at det ikke blot handler om dem, som vi i 
øjeblikket skal sørge for at hjælpe - enten med støtte der, hvor 
de er, eller hjælpe dem til at modtage et ordentligt og målrettet 
skoletilbud. Nej det her handler om alle børn. Det her handler 
om skolens daglige fællesskab. Det her handler om alle børns 
trivsel og selvfølgelig også faglighed.

Louise har influenza og Magnus har skolevægring. Og nu har 
både børn og voksne ondt i skolelivet! 

PS. Navnene er opfundet, men resten er desværre 
ikke fiktivt! 

Louise har influenza og Magnus har skolevægring
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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

Netværksgrupper  
Holstebro
Netværksgruppe for kvinder med ADHD/ADD.
Tid og sted: 1. torsdag i hver måned kl. 18.30 - 21.30, Trivselshuset, 
Asagården 55, 7500 Holstebro.

Herning
Voksne med ADHD og ADD.
Tid og sted: 1. onsdag i måneden kl. 18.00 til 21.00, Selvhjælp 
Herning, Fredensgade 14, 7400 Herning. Mødested i kantinen.                                 

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.

Silkeborg
ADHD-café lukket pr. 1. juni 2019. Der arbejdes dog på nye tiltag. 
Følg med på ”ADHD i Midt-Vestjylland”s facebookgruppe.

Kommende aktiviteter
Vi planlægger spændende aktiviteter for familier, voksne og 
pårørende. På adhd.dk under lokalafdelinger kan du se, hvilke 
tilbud der er i dit område. Følg os desuden på Facebook: ADHD 
i Midt-Vestjylland.

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

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.

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

Flere arrangementer 
Oplysninger om arrangementer findes på facebook og på vores 
hjemmeside.

På hjemmesiden kan du også finde oplysninger om de net-
værksgrupper, vi har kendskab til i vores område. Kender du 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.

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 Café Vejen.

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

Temagruppe
Cafégruppe, hvor emnerne vil blive besluttet fra gang til gang. 
Tid og sted: Tirsdage i ulige uger kl. 16.00-18.00, Bolbro Brugerhus, 
Indgang L, Stadionvej 50, 5200 Odense V.

Voksne med ADHD/ADD inde på livet
Cafégruppe, hvor pårørende også er velkomne. 
Tid og sted: Tirsdage i lige uger kl. 16.00-18,00 Bolbro Brugerhus, 
Indgang L, Stadionvej 50, 5200 Odense V.

Kalender
5. oktober 2019
ADHD i familien - Når både børn og voksne har ADHD v/ Jenny 
Bohr.

7. november 2019 
ADHD indefra og udefra v/ Jenny Bohr.

Til alle arrangementer kommer der invitation senere.

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

Foredrag med Daniel Bauer
Bestyrelsen oplevede Daniel til et foredrag og ”blev blæst bag-
over”. Det er svært at gengive, men skal opleves. Han er coach, 
højt begavet, har sine udfordringer men har også valgt at stå 
ved, hvem han er. Daniel lever sit liv uden medicin, igen som et 
bevidst valg. Du kan læse mere på ikkeudenevner.dk.
Tid og sted: Torsdag den 3. oktober 2019 kl. 19.00-21.00, Frivil-
lighedens hus, lokale 1.
Tilmelding: soenderborg@adhd.dk.

Foredrag med Jan Have Odgaard
Ingen kan som Jan formidle den grundlæggende forståelse 
af ADHD og ADD. Vi har haft Jan på besøg nogle gange før, og 
kan til fulde stå inde for udsagnet. Som en del af den grund-
læggende forståelse kommer Jan også ind på den overudviklede 
retfærdighedssans – og hvordan den kan bruges konstruktivt. 
Foredraget giver både noget med hjem til nydiagnosticerede og 
til personer med en bredere viden.
Tid og sted: Mandag den 11. november kl. 18.30-21.00 inkl. pause. 
Sundhedscenteret, Grundtvigs Allé 150, Kantinen (i midterbyg-
ningen).

Hold øje med vores facebookside
Der kan løbende være opslag. F.eks. om forældregrupper og 
kommende arrangementer. Kom også gerne med forslag til 
foredrag, aktiviteter osv.

Netværksgruppe for voksne med ADHD/ADD
Sidste tirsdag i hver måned kl. 19.00 - 20.45, Sundhedscentret, 
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.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

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

Har du en fornemmelse af, at du sidder fast i dårlige rutiner 
eller føler dig klemt i systemet?
v/ Lise-Lotte Spangsberg Mathiasen. 
Lise-Lotte arbejder ud fra kognitiv adfærdsterapi i praksis og 
er stærk fortaler for ”gulerod frem for pisk” i arbejdet med at 
udvikle børns kompetencer og livsfærdigheder. Vil du vide mere 
om, hvordan du som forælder bedst støtter dit barn, og have 
nogle værktøjer til at håndtere hverdagens konflikter? Så vil 
Lise-Lotte komme ind på, hvad man kan gøre i familien med 
de ressourcer, man har til rådighed.
Tid og sted: 29. oktober 2019, kl. 19.00-21.30, Café Paraplyen, 
Vestergade 4, 4690 Haslev (p-pladser tæt ved).
Pris: gratis for medlemmer og 50 kr. for ikke medlemmer.

Netværkscafé
Tid og sted: 9/10 + 6/11 + 3/12, kl. 19.00-21.00, Frivilligcenteret 
Farimagsvej 16, 4700 Næstved.
Kom og få en kop kaffe og mød ligesindede. Vi vender forskellige 
emner og støtter og vejleder hinanden. Vi glæder os til at se dig.

Flere aktiviteter
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

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 netværkscafé Stege
Alle er velkomne. Vi byder på kaffe og kage samt hygge og gode 
snakke.
Tid og sted: Første mandag i hver måned, kl. 19.00-21.00 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

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

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

VESTSJÆLLAND

Hvad gør sanserne ved ADHD eller omvendt
Menneskets 8 sansesystemer. 
Hvad kan omsorgspersoner omkring mennesker med ADHD gøre 
for at imødekomme deres sensoriske og motoriske behov?  Prak-
tisk demonstration af redskaber, som kan bidrage til regulering 
af arousal, opmærksomhed og koncentration.



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, Psykinfo, 
Københavnsvej 26F, 1. sal, 4000 Roskilde.
Følg os på ADHD-foreningen Østsjælland facebookside.

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 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 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)
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 Facebookgruppe 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-cafe Vestegnen
i ADHD netværkscafe Vestegnen mødes mennesker med ADHD 
og deres pårørende til vidensdeling og deling af erfaringer. 
Tid: Hveranden 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 snacks.
Facebookgruppe: 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. én gang hver måned.
Vi kan kontaktes på mail: storkbh@adhd.dk

Familiecafé
Sidste lørdag i hver måned, kl. 13.00-16.00.
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: 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

Tid og sted: 21. september 2019 kl. 10.30-14.00, Aksen kulturhus
Pris: 50 kr. for medlemmer af ADHD-foreningen (Familiemed-
lemsskab 500 kr. årligt)
100 kr. for ikke-medlemmer af ADHD-foreningen. Inkl. ”Let for-
plejning”
Tilmelding: adhd-vestsj.nemtilmeld.dk/
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os pr. mail: 
Formand@adhd-vestsj.dk 

Konflikthåndtering ved ADHD
I dette foredrag får du en viden om konflikthåndtering ved ADHD, 
som du ikke kan læse dig til nogen andre steder, da den bygger 
på en indre forståelse af ADHD. Du får indblik i, hvordan konflikt 
opleves, optrappes og nedtrappes.
Tid og sted: 2. november 2019 kl. 11.00-14.00, Skarridsøsalen (den 
gamle byrådssal).
Pris: 50 kr. for medlemmer af ADHD foreningen (Familiemed-
lemsskab 500 kr. årligt), 100 kr. for ikke medlemmer af ADHD-
foreningen. Inkl. let forplejning.
Tilmelding her: adhd-vestsj.nemtilmeld.dk/
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os pr. mail: 
Formand@adhd-vestsj.dk

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 velkomne. Flere 
oplysninger og tilmelding i Facebookgruppen: ADHD Café Vest-
sjælland eller på mail: cafe@adhd-vestsj.dk

Venlig hilsen Bestyrelsen

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. 
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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

Tak til alle jer med 
et OK Benzinkort
Tak fordi I støtter ADHD-sagen, når I tanker, 
og tak til OK Benzin for muligheden. 
Der er samlet 38.616 kr. ind i løbet af 2018/19. Det er super 
flot, og I er med til at gøre en stor forskel.

Vil du også være med til at støtte, når du tanker benzin? 
Så læs mere på adhd.dk under menupunktet ”om os” - 
fundraising.

Over 60 millioner mennesker verden over er blevet forelsket i 
karaktererne, historien og musikken. Den glade og morsomme 
historie udspiller sig på en græsk ø. Sofie skal giftes, men ved 
ikke, hvem hendes far er. Hun læser sin mor Donnas dagbog 
og finder ud af, at der findes 3 mulige fædre, og inviterer 
dem i al hemmelighed til sit bryllup. En af dem er hendes 
far, men hvem?

De magiske fortællinger i ABBAs tidsløse sange driver denne 
fortryllende historie om kærlighed, glæde og venskab frem, 
og hver aften vil publikum få deres livs oplevelse.

ADHD-foreningen har indgået et samarbejde med Bil-
letlugen, som giver vores medlemmer mulighed for at opnå 
rabat på forskellige arrangementer/events, og lige nu har 
medlemmer af ADHD-foreningen mulighed for at købe bil-
letter til enkelte forestillinger af Mamma Mia (musical) og 
få 10% rabat.

Læs mere på adhd.dk/foreningen/medlemstilbud

Medlemstilbud

Mamma Mia til medlemmer
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Ved du at……
ADHD-foreningen skræddersyr kurser og oplæg for professionelle?

Vi ved at netværk, rådgivning og redskaber gør en verden til forskel for dem, der har ADHD 
og deres pårørende. Og at professionelle har stort udbytte af vores konferencer, undervisning 
og guidelines. 

Har din kommune, skole, børnehave eller uddannelsesinstitution behov for kompetence-
udvikling på ADHD-området, så arrangerer vi gerne undervisning hos jer. 

Vi tilpasser emnerne og niveauet, så det svarer til jeres behov. I bestemmer deltagerantal 
og sted, og sammen finder vi en mulig dato.

Kontakt ADHD-foreningen for et uforpligtende tilbud
Lene Buchvardt
lb@adhd.dk
Tlf.: 41 41 40 45

Flere og flere kvinder bliver (hel-
digvis) diagnosticeret med ADHD/
ADD. 

Hvad er det for en diagnose? 
Hvordan er det at få en diagnose, 
som i årevis har været betragtet 
som en ”drengediagnose? Hvad 
kendetegner piger/kvinder med 
ADHD/ADD? Hvad er det, der føles 
ekstra svært, når man er en pige/
kvinde med ADHD?

Tilbring en dag med ADHD-
foreningen, hvor du kan få svar 
på alle spørgsmålene og meget 
mere, når du møder Mie Bonde 
og Trish Nymark.

Er du professionel, ung/vok-
sen pige/kvinde med ADHD/ADD, 
pårørende, er du meget velkom-
men. 

Vi glæder os til at have dig med. 

Hvor og hvornår 
Se adhd.dk

Kvindeliv med 
ADHD/ADD

Vil du klædes på til at forstå og støtte din teenager? 
Så er dette kursus noget for dig.

Hvor og hvornår? 
26.-27. oktober 2019, Emmaus Kursuscenter, Højsko-
levej 9, 4690 Haslev, www.galleri-emmaus.dk
Tilmelding og program: adhd.dk

Målgruppe
Forældre til teenagere med ADHD.
Kurset omhandler både diagnoserne ADHD og ADD.

Teenageliv med ADHD

SKANDERBORG – HJALLERUP – ROSKILDE

ADHD-FORENINGEN UDBYDER  NU FORÆLDREPROGRAMMET

Læs mere på adhd.dk



29

Et  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

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

   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 Mestring Voksne med ADHD 9. november Fyn 15-19 1.690,- pr. person

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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   Færre konflikter i familien Forældre til børn med ADHD. 19.-20. september Fyn 03-20 6.750,- pr. person
   med ADHD (Grundforløb) Andre voksne familie- og   Overnatning
 medlemmer er også 24.-25. oktober   kan tilkøbes
  velkomne

   Færre konflikter i Familier med ADHD 21. november Fyn 04-20 5.250,- pr. familie
   familien med ADHD (børn fra 7 år)
   (opfølgning) 
   For hele familien  
 
   Hvordan passer jeg Forældre til unge voksne 21. marts  Fyn 02-20 1.690,- pr. person
   på mit voksne barn  (18-25 år) med ADHD    
   med ADHD – og mig selv?

   ADHD diagnose - Hvad nu? Forældre til børn og unge,  1.-2. februar Fyn 01-20 3.590,- pr. person
 der har fået diagnosen    Overnatning
     kan tilkøbes

   Kvindeliv med ADHD Kvinder med ADHD, Se adhd.dk Sjælland 06-20 1.690.- pr. person
 unge som voksne,
 professionelle, pårørende

   Familieliv med ADHD Familier med 9-15-årige børn 21.-22. marts Fyn 05-20 4.450.- pr. person
 Søskende over 9 år    inkl. overnatning

   Angst og ADHD Forældre til børn og unge 14. marts Jylland 07-20 1.690,- pr. person
 med angst og ADHD

   ADD - set indefra, udefra For alle 16+ med interesse i 12. september Sjælland 08-20 1.690.- pr. person
   og rundt omkring egen eller familiens ADD 

2020

udpluk
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”Alle Drenge Har Det”. Sådan har en vittig sjæl fortolket for-
kortelsen ADHD, der dækker over en diagnose, hvor man er 
hyperaktiv, impulsiv og har problemer med at koncentrere sig. 
Bag den vittige kommentar gemmer sig en mere alvorlig kritik 
af diagnosen, som af nogle betragtes som en sygeliggørelse af 
”raske drenge”. Er den et symptom på, at vores samfund har 
fået vanskeligt ved at rumme børn, der træder lidt uden for 
geledderne? Er vi for hurtige til at pacificere de små oprørere 
med piller, så snart de lægger an til den mindste smule trods? 

Om samfundet virkelig sygeliggør ganske almindelige, urolige 
børn, er svært at efterprøve. I så fald er det ikke blot børne-
psykiatrien, der slår hårdt ned på de ”raske drenge”, men også 
resten af livet, der lader til at være ubarmhjertigt. Det anslås, at 
en ganske betydelig del af beboerne i verdens fængsler lider af 
ADHD. Omkring 40 procent af de mandlige indsatte med længere 
fængselsstraffe i et svensk højrisikofængsel havde ADHD, viste 
et studie eksempelvis i 2010. I et helt nyt dansk registerstudie, 
der snart publiceres i Journal of the American Academy of Child 
& Adolescent Psychiatry, har forskere fulgt de børn og unge, der 

fik diagnosen på de danske psykiatriske hospitaler i perioden 
fra 1995-2005. Da forskerne i 2014 kiggede på de mere end 4000 
unge i gruppen, som på det tidspunkt var over den kriminelle 
lavalder, kunne de se, at en tredjedel havde modtaget mindst 
én dom, hvilket var dobbelt så mange som i kontrolgruppen af 
folk fra den almene befolkning.

Forskning har også dokumenteret, at folk med ADHD er mere 
tilbøjelige til at havne i alvorlige trafikulykker og til at forsøge 
at begå selvmord. Studier viser, at gruppen klarer sig dårligere 
i uddannelsessystemet, og i 2015 kunne et dansk registerstudie 
rapportere, at lidelsen var forbundet med en signifikant øget 
dødelighed, ofte af ”unaturlige årsager”.

Hvis ADHD blot er en social konstruktion, lader det altså til at 
være en konstruktion med ganske håndgribelige konsekvenser, 
og der kan være store gevinster for både den enkelte og sam-
fundet, hvis man finder en god måde at behandle lidelsen på.

Den medicinske behandling af diagnosen har været omdis-
kuteret de seneste år, men flere og flere store registerstudier 

Artiklen har været bragt i Weekendavisen den 22. marts 2019 og venligst udlånt til ADHD-foreningen

Raske drenge bag tremmer
Forebyggelse. Vi taler gerne om bivirkninger ved at tage medicin, men måske er der også bivirknin-
ger ved at lade være? Nyt dansk studie antyder, at ADHD-medicin blandt andet mindsker risikoen 
for at blive dømt for kriminalitet.

AF ANDERS BOAS
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giver grund til at tro, at den udskældte medicin ikke bare kan 
dæmpe de akutte symptomer på ADHD, men også til en vis 
grad forebygge nogle af de mere langsigtede problemer, der 
er forbundet med lidelsen. Senest antyder det danske studie 
i Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psy-
chiatry, at den medicinske behandling også kan være med til 
at forebygge kriminalitet.

Sammenligner man blot de ADHD-diagnosticerede, der tager 
medicin, med dem, der aldrig får udskrevet en recept, kan man 
ganske vist komme til at tro, at medicinen øger risikoen for 
kriminalitet og alskens andre problemer. Det skyldes dog, at de, 
der tilbydes medicin, som regel også er dem, der er hårdest ramt 
af lidelsen. For at undgå det problem har de danske forskere 
udnyttet det forhold, at mange patienter hopper ud og ind 
af behandlingen, eksempelvis fordi de glemmer at få fornyet 
deres recept. Ved hjælp af de omfattende danske registre har 
forskerne været i stand til at sammenligne risikoen for at blive 
dømt for kriminalitet i perioder med og uden en fornyet recept.

”Man får typisk kun udskrevet ADHDmedicin til et par måneder, 
og hvis ikke man har fået fornyet sin recept efter seks måneder, 
antager vi, at man i den næste periode vil være umedicineret. 
Inspirationen til studiet kommer fra et svensk studie fra 2012, 
hvor svenske forskere fandt en reduceret risiko for kriminalitet 
i perioder, hvor folk hentede deres recepter. Studiet så rigtig 
godt ud, og vi spekulerede på, om vi kunne finde det samme i 
Danmark,” forklarer Christina Mohr Jensen, der er lektor i klinisk 
psykologi ved Aalborg Universitet, psykolog ved Forskningsen-
heden for Børne- og Ungdomspsykiatri i Region Nordjylland og 
en af forfatterne bag det nye studie.

Det danske studie bekræfter de svenske resultater: Folk med 
ADHD havde 20 procent mindre risiko for at få en dom i 
perioder, hvor de havde fået udskrevet en recept, og 
30 procent mindre risiko for at få en dom, hvor de 
skulle afsone en fængselsstraf. 

Det danske studie af kriminalitet og medici-
nering skriver sig ind i en række studier, som de 
senere år har brugt de nordiske registre til at 
undersøge langtidseffekten af ADHD-medicinen, 
og studierne antyder generelt, at medicinen er 
i stand til at påvirke folks adfærd. Eksempelvis 
har studier fundet en sammenhæng mellem 
medicinering og en nedgang i 

alvorlige trafikuheld og børns skadestuebesøg. Risikoen for at 
udvikle en depression har også vist sig at være lavere i medi-
cinerede perioder, og senest har et svensk studie peget på en 
sammenhæng mellem medicinering og bedre præstationer i 
uddannelsessystemet.

Det nye danske studie viser imidlertid også, at folk med ADHD 
ofte kommer fra familier med andre risikofaktorer, der traditionelt 
forbindes med øget risiko for kriminalitet. Det betyder ifølge 
Christina Mohr Jensen, at den medicinske behandling ikke kan 
stå alene. Hun mener dog alligevel, at deres resultater kunne 
tyde på, at også medicinen i sig selv gør en forskel:

”Man kunne godt indvende, at det blot er kontakten med 
behandlingssystemet, når man får udskrevet en recept, der er 
afgørende. Men hvis det var tilfældet, skulle vi kunne se den 
samme effekt, når folk får udskrevet antidepressiv medicin. Her 
er der imidlertid ikke nogen risikoreduktion, og det antyder, at 
medicinen virkelig spiller en væsentlig rolle.”

NETOP ADHD-medicinens reelle virkning har de seneste år 
været et omstridt spørgsmål. Store metaanalyser, hvor man 
systematisk samler resultater af de tilgængelige forsøg med 
medicinen, viser umiddelbart, at den medicinske behandling på 
kort sigt har en ganske betydelig virkning på lidelsens kerne-
symptomer som opmærksomhedsvanskeligheder, hyperaktivitet 
og impulsivitet.

I 2015 satte en række danske forskere imidlertid spørgsmåls-
tegn ved den konklusion i et såkaldt Cochrane-review. Deres 
analyse bekræftede sådan set medicinens betydelige effekt, men 
de konkluderede samtidig, at forsøgene var af så lav kvalitet, 
at den reelle effekt af medicinen måtte betragtes som yderst 

usikker, fordi der var en høj risiko for slagside i studierne: 
En af forskernes hovedanker var, at det i mange af 

forsøgene var muligt at gennemskue, om man var 
kommet i medicin- eller placebogruppen, fordi 

medicinen havde åbenbare bivirkninger som 
søvnbesvær og nedsat appetit. Samtidig 

påpegede de andre problemer, som at 
mange af forsøgene var finansieret af 

medicinalvirksomheder.
Ifølge Christina Mohr Jensen 

stemmer resultaterne af de 
længerevarende register-

studier imidlertid i høj 
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grad overens med de mere kortsigtede lodtrækningsforsøg, 
og det understøtter, at den umiddelbare effekt af medicinen i 
forsøgene er reel:

”Folk med ADHD laver især impulskriminalitet. De bliver ikke 
dømt for økonomiske forbrydelser, men får eksempelvis domme 
for vold, berigelseskriminalitet, hærværk og for at køre påvirket 
af stoffer. Når man ser på, hvad der øger risikoen for at begå 
den slags kriminalitet bredt i befolkningen, er det blandt andet 
impulsivitet, som netop er et af kernesymptomerne ved ADHD. 
Derfor giver det ret god mening, når vi i lodtrækningsforsøgene 
ser, at kernesymptomerne reduceres, og vi på længere sigt ser en 
reduktion af problemer relateret til impulsivitet, når folk tager 
deres medicin,” siger Christina Mohr Jensen.

Når de langsigtede registerstudier peger i samme retning 
som traditionelle lodtrækningsforsøg, så bør det vel styrke vores 
tillid til, at medicinens effekt er reel?

”Først og fremmest vil jeg sige, at man altid vil foretrække 
lodtrækningsforsøg, når man skal undersøge effekten af medicin,” 
siger Ole Jakob Storebø, der er psykolog og seniorforsker i Psykia-
trien Region Sjælland og en af forskerne bag Cochrane-reviewet.

Men det er ganske rigtigt et problem med den eksisterende 
forskning i ADHDmedicinens virkning, at vi mangler forsøg, der 
undersøger effekten på længere sigt. Det er muligt, at man 
kan bruge den her slags registerstudier til at give et billede af, 
hvordan medicinen langsigtet påvirker folk. Men man skal være 
opmærksom på, at der er nogle begrænsninger med observa-
tionelle studier som det danske registerstudie.”

Et observationelt studie er et studie, hvor man ikke har truk-
ket lod om, hvem der skal have en given behandling. I den slags 
studier er det altså ikke tilfældigt, hvem der har fået den medicin, 
man vil undersøge effekten af, og derfor er der en betydelig 
risiko for, at den sammenhæng, man ser – for eksempel mel-
lem medicinsk behandling og lavere risiko for kriminalitet – i 
virkeligheden skyldes andre faktorer, som man ikke har været 
opmærksom på:

”Når de kigger på effekten af medicinen, sammenligner de 
godt nok folk med sig selv og kan derfor bedre udelukke alter-
native forklaringer på forskellen mellem perioder med og uden 
recepter. Men her opstår så nye problemer, der kan skabe usik-
kerhed om den reelle effekt,” siger Ole Jakob Storebø, der blandt 
andet peger på, at der i nogle tilfælde går ret lang tid mellem det 
tidspunkt, hvor folk diagnosticeres med ADHD, og det tidspunkt, 
hvor registrene viser, at de har fået en dom.

”I den periode er den eneste viden, man har om deres adfærd, 
oplysninger fra registrene om, hvorvidt de har fået udskrevet 
en recept eller ej. Derfor har forskerne meget lidt kontrol over, 
om folk rent faktisk har taget medicinen i de perioder, hvor de 
får ordineret medicinen. I et kontrolleret klinisk lodtræk-
ningsforsøg ville man gå meget op i at kontrollere, 
om deltagerne følger behandlingen og tager deres 
medicin, og det har man slet ikke styr på i et studie 
som det her.”

Ifølge Ole Jakob Storebø betyder den slags 
begrænsninger, at man skal være forsigtig med at 
drage forhastede konklusioner fra registerstudier:

”Jeg vil på ingen måde afvise studiet, for det lader 
til at være et godt studie, men jeg mener, at man 
skal forholde sig til den slags studier med lidt sund 
skepsis. Selvom mange af de her studier umiddelbart 
antyder, at medicinen gør en forskel, er man nødt til 
at lave store systematiske gennemgange af forskningen, 

før man kan drage konklusioner, fordi der sagtens kan vise sig 
at være andre studier, som peger i en anden retning, hvis man 
virkelig leder grundigt efter dem,” siger Ole Jakob Storebø, der 
samtidig fremhæver, at der er bivirkninger forbundet med den 
medicinske behandling af ADHD, og at meget tyder på, at vi 
langtfra hører om alle de bivirkninger, patienterne oplever.

Christina Mohr Jensen medgiver, at et kontrolleret lodtræk-
ningsforsøg ville have leveret endnu stærkere evidens for medi-
cinens virkning, men hun påpeger, at det hverken ville være etisk 
eller praktisk forsvarligt at bede nogen tage et uvirksomt stof i 
20 år efter lodtrækning.

Når man undersøger potentielle bivirkninger af ADHD-medicin 
– som hyppigst er mindre alvorlige gener som søvnbesvær, 
hovedpine og manglende appetit – har man i en vis grad været 
nødt til at bero på observationelle studier frem for lodtræk-
ningsforsøg. Og ligesom observationelle studier kan give os en 
idé om omfanget af bivirkninger ved at tage et medicinpræparat, 
kan registerstudierne måske omvendt give os et fingerpeg om en 
række ganske alvorlige bivirkninger ved ikke at tage medicinen?

”Der er ingen tvivl om, at der er bivirkninger ved medicinen, 
og det har vi også selv peget på for nylig i en stor metaanalyse. 
Men registerstudierne antyder, at det bestemt heller ikke er gratis 
at lade være med at tage sin medicin. Man har øget risiko for 
kriminalitet, depressioner og ulykker og mindre chance for at 
gennemføre sin skolegang,” siger Christina Mohr Jensen, der peger 
på, at studierne samtidig dokumenterer, at ADHD-diagnosen 
faktisk indfanger nogle børn og unge, som på længere sigt har 
dårligere livsforløb.

”Jeg kan ikke nævne en psykiatrisk diagnose, som gruppen af 
mennesker med ADHD ikke har større risiko for at udvikle. De er 
som gruppe mere tilbøjelige til at misbruge stoffer og alkohol, 
og når vi ser på det ultimative negative udfald – dødsfald – har 
vi altså dansk forskning, der viser, at mennesker med diagnosen 
i gennemsnit dør tidligere end resten af befolkningen,” siger 
Christina Mohr Jensen. ”Det er er i mine øjne med til at doku-
mentere, at ADHD ikke bare er noget pjat eller en sygeliggørelse 
af urolige børn.”
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at der er årsager til, at han til tider kan reagere voldsomt, være 
eksplosiv – så vel som han er verdens mest kærlige dreng, høflig 
og betænksom og opmærksom på andre mennesker.

At tage kvantespring
Du læser ikke dette. Men hvis du gjorde, ville jeg sige til dig: 
Du er sådan en sej fighter, der gør alt for at finde retning her i 
livet, forstå verden på alle de bedst tænkelige måder. Du kæm-
per hver eneste dag – med din nysgerrighed, dine finurlige og 
filosofiske spørgsmål til livet både store og små spørgsmål. Du 
har altid været noget særligt. Og du er klog og kvik som få. Af 
og til er det bare som om tankerne skal samle sig som et lille 
fint puslespil i dit hoved. 

Du har rykket dig så imponerende de sidste par år. Du er 
blevet så meget mere moden og modig. Du gør alt hvad du kan 
for at skabe nye venskaber og relationer. Og du lærer hele tiden 
at løse konflikter, lave exit-strategier for dig selv, når tingene 
bliver for meget. Og så blomstrer du, når du får initiativet. Du er 
en skaber. Du begejstres og har et ukueligt engagement, når du 
laver film i skolen eller når du skaber turneringer i bordfodbold 
på ø-lejren på Røsnæs. Så tager du scenen, når du får mulighed 
for at udfolde din dejlige krøllede og kreative hjerne. 

ADHD-foreningen har med glæde modtaget denne tekst, som vi 
gerne deler med ADHD Magasinets læsere

Det vigtigste, man kan være her i livet, er at 
være der for éns børn. At være til stede. At væ-
re nærværende. At være der. Lige der. 

Jeg har mange drømme og professionelle målsætninger, og 
hvad vi ellers skal kalde det. Men det er INTET vigtigere end de 
timer, som tæller hver dag sammen med éns børn. Alt andet 
er sekundært. Irrelevant når alt kommer til alt. Det gælder min 
dreng, knejt, knægt, sønnike. Med andre ord: August. 

Som Simon Kvamm en gang sang: 
 ‘Skide være med projekterne i banken,
det er livet der tæller, og ikke tanken om liv
som kan rive og buldre og brage og pive
Som man kan ha’ for en tid, men som man så må giv’. 

For tre år siden offentliggjorde jeg, at vores knejt, vores skønne 
og vidende sønnike, havde fået diagnosen ADHD. Det var på 
ingen måder let at fortælle om. At sige højt. Ikke fordi det var 
svært at skrive, at August, som så mange andre drenge og piger 
her i landet, har store kognitive udfordringer og tænker, føler 
og reagerer anderledes end mange andre børn. 

Men fordi det var og er forbundet med en sorg. En sorg over 
at August er udfordret i livet, møder modstand og det kræver 
en særlig indsats for livsmestring. At han ofte – især bliver mis-
forstået – føler at verden er imod ham – når han har svært ved 
at kode sociale sammenhænge og misforstår andres signalerer. 
Eller når han på sin gamle skole blev usynlig, forbigået og holdt 
udenfor fællesskabet og kammeratskabet. 

Det var en lettelse
Men det var samtidig en stor lettelse at få sagt det højt. 

For Krista og jeg har jo godt vidst i flere år, at August have en 
særlig adfærd og sociale udfordringer. Vi vidste bare ikke hvorfor, 
og hvilke redskaber vi skulle arbejde med og hvilke strategier for 
August, som han kunne agere i. Det ved vi nu. Og det ved August. 

August er helt sin egen, ganske speciel og umådelig dejlig. 
At hans ageren her i livet kræver en særlig indsats. Ikke alene 
socialpædagogisk og psykologisk. Men i højere grad at omverde-
nen ved og forstår, at hans udfordringer har en grund. Det var 
en befrielse at bryde det tabu, så omverdenen forstod, hvorfor 
han reagerer, som han gør, til tider. 

Sagen er, at børn med ADHD ofte misforstås, får skældud, 
mister venner, har svært ved at holde fast i relationer og kan 
være til stor irritation for andre forældre, voksne og omverde-
nen. Det har August i den grad mærket. Og stået i. Det har sat 
sine tydelige aftryk. Hos ham. Og det arbejder vi med. Hele tiden. 
De afvisninger og den modstand, han har mødt på sin vej, har 
sat sine spor. Derfor var det vigtigt at fortælle omverdenen om, 

AUGUST – ADHD og TIDEN
AF JON KIELLBERG, CIVIL AKTIVIST OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVER
FOTO: JON KIELLBERG
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Her er lidt fakta – som sætter udfordringen i relief: 
- Der er 130.000 børn under 20 år som falder gennem 

systemet – fordi de ikke får mulighed for at få udfoldet 
deres begavelse og ressourcer.

- Færre end hver 5. af de unge med autisme eller ADHD 
påbegynder en ungdomsuddannelse.

- Ca. 12 pct. af en ungdomsårgang ender på et tidspunkt 
ude på samfundets sidelinje, inden de når pensions-
alderen.

- Knap en tredjedel af børn og unge med ADHD får aldrig 
en grunduddannelse

- Over 80 procent af børn og unge med ADHD påbegynder 
aldrig en ungdomsuddannelse. For andre børn er tallet 
94 procent!

- Der mangler oplysning og der mangler et markant 
fokus på en forebyggende og helhedsorienteret indsats 
for de tre store velfærdsudfordringer. Se blot det nye 
satspuljeudspil. Ingen penge til de store alarmerende 
velfærdsdræbere. Vi mangler ganske enkelt et langt 
større politisk fokus og folkelige opbakning som vi ser 
det med fx kræftramte børn i forhold til kampagner, 
landsindsamlinger og politiske lyttermøder. 

Sådan ender det forhåbentligt ikke med vores søn. Men 
samfundsmæssigt bør vi sætte langt større fokus på, at 
mange af de børn med autisme, ordblindhed eller ADHD 
bliver bremset i deres udvikling og det vil have massive 
samfundsøkonomiske konsekvenser, hvis vi ikke intensi-
verer indsatsen.

Du fylder 13 år til efteråret. Og hvis jeg skulle give dig blot én 
gave så var det TRO. Tro på dig selv. For du kan så meget. Meget 
mere end du selv går og tror på. 

De fineste rammer for dine fremskridt, og hvordan du rykker 
dig for tiden, skyldes i høj grad dit liv på Østre Farimagsgade 
Skole. En lærerstand og et ressourceteam, som har taget dig under 
deres vinger, forstår dig og har gjort alt for at du skulle trives 
og inkluderes i klassen. Det er mor og far dybt taknemmelige 
for. Og har været en redning for dig på mange måder. Vi troede, 
at en lille privatskole på Østerbro med 160 børn var vejen for 
dig. Det var en god skole. Men havde hverken ressourcerne og 
kompetencerne til at skabe de rammer, hvor du kunne udfolde 
dig. Det skete først, da du kom på Østre Farimagsgade Skole. 
Fra dag ét blev der lagt en strategi og en konkret handlingsplan 
for dit skoleforløb. Og hvert kvartal så samles viceskolelederen, 
dine lærere, klassens støttelærere, skolepsykologen, socialråd-
givere og særlige ressourcelærere til et møde om, hvordan det 
går med din udvikling i skolen, i fritiden og derhjemme. Det er 
en helhedsorienteret indsats, jeg som far og mange års erfaring 
på socialområdet sjældent har set så givtigt og professionelt. 
Hvis alle børn kunne få en 360-graders indsats som August, 
ville inklusionen være i en helt anden liga rundt om på landets 
andre folkeskoler. 

For det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har skabt 
store udfordringer for vores lille familie og i perioder været 
benhårdt som alenefar og som selvstændig at få enderne til at 
mødes og hænge sammen. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det 
ikke har været ganske krævende i perioder. Fortvivlelse over ikke 

altid at have en glad dreng. En dreng som blev misforstået og 
mistrives. Ikke føle at slå til som far. En krævende dreng, som 
ti tider har manglet selvtillid og tro på sin skønne og skæve og 
dejlige personlighed og natur. 

ALARMERENDE LIDT FOKUS PÅ ADHD
Formanden for Socialpolitisk Forening og tidligere direktør 
for Socialstyrelsen, Knud Aarup har kaldt ADHD, Autisme og 
ordblindhed for de tre største velfærdsdræbere herhjemme. 
Og det er der en god grund til. 

For der er alt for lidt fokus på forebyggelse af de tre diag-
noser. Det tages ganske enkelt ikke alvorligt nok og har den 
opmærksomhed fra politisk, mediers og fondenes side, som 

de ellers burde have. Vi taler alt for lidt om forebyggelse 
af nogle af de største velfærdsudfordringer herhjemme. 
Vi gør endnu mindre ved det. 

Til sidst og tilbage til August. 
Så vil jeg slutteligt give den største tak og taknemme-

lighed til jer, som er tæt på August, altid er der, forstår 
ham, sætter sig i hans sted og bidrager til at han får det 

bedst tænkelige liv. Ord som taknemmelig er ikke stort nok 
i ordbogen til at jeg kan takke jer nok for jeres kærlighed til 
August. Og en evig forståelse for hans udfordringer.
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For 3. år i træk afholdt ADHD-foreningen sejlture for unge 
med ADHD. I år foregik det med det gode skib Karoline 
Svane af Svendborg. Tak til alle jer dejlige unge mennesker, 
som deltog. Og tak til jeres forældre, som lod os låne jer 
et par dage.

Første tur 
Første tur blev med rigtig meget vind og til tider også søgang. Med påmønstring 
i Svendborg gik turen på førstedagen til Ærøskøbing på Ærø. Dagen efter sejlede 
vi videre til Rudkøbing på Langeland med et kort frokoststop på Strynø. Turen 
bød på hygge med guitarmusik og fællessang i banjen, på fiskeri i havnene og 
badetur. Stemningen og humøret var højt uanset udfordringerne. På turens sidste 
dag sejlede vi tilbage til Svendborg, hvor forældre stod klar til at tage imod en 
flok glade og trætte letmatroser.

Anden tur 
Få timer efter at første hold havde afmønstret skibet, stod næste hold klar. Det 
blev en tur med rigtig meget fin sejlads. Vinden samarbejdede, og vi havde på 
et tidspunkt hele seks sejl sat. Der blev også nørklet med at splejse og takle, så 
skibet nu har fine nye sejsinger, der kommer til at holde i mange år. Fra Svend-
borg sejlede vi til Lundeborg på Fyn og dagen efter videre til Nyborg. I Nyborg 
havde vi jollen i vandet til et par roture. Turen bød også på sømandens jagt på 
en pige i hver havn. Det lykkedes ikke rigtig i Lundeborg, men Nyborg var straks 
mere interessant. Den sidste dag sejlede vi tilbage til Svendborg og endnu et 
hold trætte letmatroser afmønstrede.

ADHD-foreningens sejlture 2019
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Endelig uge 28 – og ADHD-foreningens som-
merlejr for familier med børn med ADHD skydes 
i gang. I år var 26 forventningsfulde familier, 
fordelt på 46 børn og 35 forældre samt 17 frivil-
lige, klar til en fantastisk uge med hygge, sjov 
og en masse aktiviteter.

Ugen bød på aktiviteter i syslerummet, hvor der ex. blev syet 
monster. Udenfor var der gang i kongespil, stigegolf, fodbold 
og discgolf. Når solen tittede frem, var der gang i glidebanen. 
Skydning og knytning af armbånd var også store hit. Besøg i Lego-
land, wellness, skovstratego og discofest var på ugens program. 

For forældrene var det muligt at høre et oplæg af Emil på 26 
år som fortalte om sit liv med ADHD, og senere fik de mulighed 
for at høre om familieliv med ADHD. Herudover har forældrene 
nydt, at der var andre i samme båd som dem selv i forhold til de 
glæder og udfordringer, det giver at have et barn med ADHD. De 
har snakket og udvekslet erfaring og fået god ny viden med hjem.

Det var en helt fantastisk uge. En uge, hvor der blev sat pris 
på forplejningen, og hvor fællesskab, forståelse, oplevelser, grin 
og venskaber er noget af det familierne kan tage med hjem i 
rygsækken og det vil blive husket i lang tid efter.

TAK for en dejlig uge til alle familier, frivillige og sponsorer. 

ADHD
sommerlejr
2019

Fondene og sponsorerne i år er:
Familien Hede Nielsens Fond, Ferd og Ellen Hindgavls Almen-
nyttige Fond, Heinrich og Laurine Jessens Fond, Jascha Fon-
den, Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen, Verena 
Merz & Otto Kjærgaards Børnefond, Østifterne f.m.b.a., Polar 
Seafood Foodservice A/S, PMF Fyn – FOA, Hamelin Brands, 
Aller Media A/S, Badgeland.dk, Forskel EL A/S, Fødevare-
banken og Zpiiel ApS

Tusind tak for støtten. I er med til at gøre en forskel!
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Adfærdsproblemer i skolen
Praktisk guide til, hvordan lærere og pæda-
goger kan håndtere konflikter og adfærds-
problemer i skolen.

Køb den i ADHD-foreningens webshop 
netop nu. Bogen er på ”efterårstilbud”. 

Adfærdsproblemer i skolen:
250,- inklusiv porto
Forfatter: Bo Hejlskov Elvén

smukt at forberede sig”. Det blev en punchline, der udløste en 
klapsalve, og som der blev talt om på stolerækkerne bagefter.

Den lille delegation fik også erfaring med hjem, som man 
ikke kan tilegne sig på kontoret. Fx at politikere også bare er 
mennesker, der kan slingre berusede afsted, og at det er sjovt at 
være tilskuer til et radioprogram. At kendisser sender dig øjne, 
hvis du har været kæreste med deres ægtefælle, og at direktører 
kan være bange for tang, når de morgenbader. Og så lærte vi, at 
en kop kaffe smager meget bedre på et solbeskinnet klippeskær 
end nogen andre steder.

Vi ses til næste år Bornholm.

ADHD-foreningen deltog også i år på Folkemødet på Bornholm 
for at udbrede viden om ADHD-sagen og få gode folk i tale. Det 
var denne gang en lille delegation bestående af foreningens to 
mindste medarbejdere på omkring de tre meter tilsammen. Vi 
havde af praktiske årsager - og i gensidig solidaritet - iført os 
de flade gummisko for at kunne komme vidt omkring i jagten 
på netværk. 50.000 skridt blev det til på to dage, hvor solen stod 
højt over øen med de store menneskemængder og tusindvis 
af arrangementer. ADHD-foreningen deltog i nogle forskellige 
debatter og fik talt med en masse forskellige aktører på det 
sociale område.

Højdepunktet 
Højdepunktet indtraf under en debat om den kommende FGU-
uddannelse, hvor direktør Camilla Lydiksen fik de afsluttende 
ord på scenen: ”Vi er altså nødt til at se på retorikken. Nu er det 
flere gange blevet sagt, at FGU er for de unge, der ikke passer 
ind. Det er jo ikke sådan, vi skal tale. Vi skal tale om, at det er 

PIKTOGRAMMER - NYHED i WEBSHOP
ADHD-foreningen har i samarbejde med Pictoboards sammensat en god pakke piktogrammer til hjælp i hverdagen.
Piktogrampakken fås både som drenge- og pigepakke. Drengepakken består af 45 illustrationer, og pigepakken består af 46.
Piktogrammerne er printet på gode kvalitetsmagneter, som kan anvendes på køleskab eller magnetiske opslagstavler.
Ud over illustrationer af hverdagens gøremål er der også 4 blanke i pakken, så I kan tilpasse pakken jeres behov.
Pakkerne indeholder følgende illustrationer:
 
• Vågne op
• 3 stk. gå på WC
• Tage tøj på
• Spise morgenmad
• 2 stk. børste tænder
• Børste hår (kun pige)
• Tage cykelhjelm på
• Tage overtøj på
• 2 stk. cykle 
• Spille iPad
• Spise snacks
• Se fjernsyn

Køb pakkerne i ADHD-foreningens webshop for kun kr. 275,-
under punktet ”Pædagogiske værktøjer”.

• 3 stk. vaske hænder
• Dække bord
• Tage bad
• Tørre sig efter bad
• Spise alene
• Lave lektier
• Musik
• Rydde op
• Passe kæledyr
• Dyrke sport
• Gå til fødselsdag
• Købe ind

• Lege alene
• Lege med ven
• Lege udendørs
• 2 stk. køre i bil
• Spise med forældre
• Tage pyjamas på
• Læse godnathistorie
• Sove
• Tidsbilleder, morgen,

middag og aften
• 4 stk. blanke

Læs mere om FGU på side 17.
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Byggerådgivning til bolig- og erhvervsbyggeri

Havnegade 19 · 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 26 00

MILJØLØSNINGER 
I MERE END 50 ÅR

Besøg os på www.bakkegaard-as.dk

Bakkegård A/S bearbejder, 
neddeler, komposterer og 
sorterer „grønt affald“ til bl.a. 
CO2-neutralt biobrændsel.

ÆRLIGHED
Først og fremmest går vi aldrig på kompromis med sandheden. www.crhconcrete.dk

NITRAM OIL A/S
Plantagen 28 . 4320 Lejre

Tlf. 46 49 62 00 . nitramoil.dk

NITRAM OIL A/S



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

SAMMEN
STÅR VI STÆRKERE

Har du en hjælpeordning efter servicelo-
vens § 96 eller § 95 kan BPA-Formidlingen 
hjælpe dig med at varetage arbejdsgiver-
ansvaret, hvor vi står for de administra-
tive opgaver, mens du selv fungerer som 
arbejdsleder.

Vi kan varetage opgaver som for eksempel 
juridiske anliggender, ansættelseskontrak-
ter, lønudbetalinger, regnskab og rekrutte-
ring.

HOS OS FÅR DU EN INDIVIDUEL LØSNING
MED FOKUS PÅ DINE BEHOV

Vi har mere end 20 års erfaring inden for 
handicapområdet og tilbyder et højt servi-
ceniveau med en bred faglighed.

Læskovvej 212 B
4632 Bjæverskov
Tlf. 20 85 77 19

www.bpaformidlingen.dk

KONTAKT OS PÅ

TLF. 2085 7719 ELLER PÅ

POST@BPAFORMIDLINGEN.DK

OG HØR NÆRMERE.

VI ER GODKENDT SOM BPA-

FIRMA AF SOCIALTILSYNET
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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




