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Kalenderen siger november 
Som tiden dog går. Det føles, som om vi knap har sagt farvel til sommeren.  Nu sidder jeg og 
kigger ud i mørket, og kalenderen siger november. Jeg kan så småt lukke endnu et år som 
formand i ADHD-foreningen, og med stolthed og ydmyghed se tilbage på, at alle frivillige 
ildsjæle igen har gjort et stort stykke arbejde. Der har været masser af aktiviteter, skabt 
af jer – både lokalt, i hovedbestyrelsen, på lejre og camps, på kurser og ved foredrag. Jeg 
ved, at nogle af jer, som sidder lokalt, synes I burde tilbyde flere aktiviteter. Til jer vil jeg 
bare sige, at når jeg ser ud over hele danmarkskortet med knappenåle sat i for aktiviteter, 
så er det ganske imponerende! 

Imponerende var også uge 38, hvor der med udgangspunkt i ADHD Ugen blev produceret et 
hav af ADHD huer i hele landet. Jeg er sikker på, at de mange flotte indslag har været med 
til at fortælle gode og anderledes forklaringer på, hvordan det er at have ADHD og hvilke 
udfordringer, der følger med. Har du ikke set huerne – så kig ind i galleriet på adhd.dk/
adhd-hue/

En valgkamp, et folketingsvalg og en ny regering med nye ministre satte den del af vores 
arbejde på standby for en periode hen over sommeren. Men nu er alle pladser på Chri-
stiansborg besat, folketingsåret er i gang, og i skrivende stund er forhandlingerne om 
en ny finanslov i fuld gang. Vi er også trådt i arbejdstøjet og har travlt med at klæde alle 
relevante personer på med nyeste viden og forslag til, hvordan vi kan gøre livet nemmere 
for de mange personer med ADHD og lignende vanskeligheder. 

Om en måneds tid står du midt i juleræset, og kan du ikke finde den rigtige julegave til 
bedstemor, som ikke rigtig ønsker sig noget, eller til vennen, der har alt. Så overvej et 
medlemskab af ADHD-foreningen. Så er du i fællesskab med til at støtte vores arbejde for 
at gøre ADHD til Håb og Handlekraft. Du kan også vælge at give en gave – læs mere om 
hvordan på side 45.

Nu er det tid til at du sætter dig godt til rette under tæppet og kigger ud på mørket med 
kaffen i den ene hånd og dette magasin i den anden hånd. Glæd dig til blandt andet at 
læse om ADHD og spiseforstyrrelser, om hvordan man kan holde familiemøder og en mors 
historie om to dage i en 9-årigs liv med ADHD.  Rigtig god fornøjelse!

Jeg ønsker dig og dine en rigtig dejlig december og glædelig jul med masser af hygge og 
samvær.
 Dorte Vistesen

P.s. Januar og februar er traditionen tro tiden for generalforsamlinger i vores lokalafdelinger. 
Jeg håber, du finder tid til at deltage, når din lokalafdeling indkalder. På den måde kan du 
støtte op om de frivilliges store arbejde, men det er også her, du kan komme med forslag og 
idéer til aktiviteter samt blive klogere på vores arbejde for at gøre ADHD til håb og handlekraft.

DORTE MØLLER VISTESEN
FORMAND FOR ADHD-FORENINGENLE
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HJALLERUP

ADHD-FORENINGEN UDBYDER  
NU FORÆLDREPROGRAMMET
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Deltagelse på kurset 
På kurset deltager op til 14 forældre (ca. 7 par) til et barn med 
ADHD eller ADHD- lignende vanskeligheder på op til 10 år. Grup-
pen mødes en hverdagsaften om ugen i 12 uger i træk. Kurset 
er uden børn.

Forplejning 
På kurset får I let aftensmad, frugt, snacks, kaffe, te og sodavand.

Tilmelding
adhd.dk

HJALLERUP
Kærlighed i Kaos" (KiK) er et evidensbaseret forældretrænings-
program for forældre til børn med ADHD eller ADHD-lignende 
vanskeligheder på op til 10 år.

Hvad er Kærlighed i Kaos?
Kærlighed i Kaos er et forældre træningsprogram for forældre, 
som oplever at have mange udfordringer med deres barn, og 
som føler, at de har brug for at blive klogere på, hvordan de 
støtter barnet og styrker familien. 

Kærlighed i Kaos® (KiK) er ADHD -foreningens eget dansk-udvikle-
de program målrettet ADHD. Programmet er blevet evidensbaseret 
af VIVE (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) i 2014 - dvs. 
der er en videnskabeligt dokumenteret positiv effekt af kurset. 

Formålet med kurset 
Formålet med KiK er at klæde forældre ne på til at kunne håndtere 
de udford ringer, som barnets ADHD giver i familielivet, at give 
barnet bedre mulighed for en positiv udvikling, og at øge hele 
familiens trivsel. Forældrene undervises i en række forskellige 
redskaber til at forebygge konflikter, opbygge barnets selvværd 
og håndtere hverdagen med ADHD. Der arbejdes med kom-
munikation, relationer, planlægning og struktur, faste rutiner, 
milde og fair konsekvenser, visualisering og belønningssystemer. 

Effekten af kurset 
Den videnskabelig undersøgelse har vist, at KiK gør en markant, 
positiv forskel for familierne. 

Forældrene oplevede at få mere selvtillid, flere kompetencer 
som forældre, mere overskud i hverdagen, færre bekymringer 
og en større tro på egne evner. 

De var mere rolige overfor barnet, og de oplevede et markant 
fald i antallet af konflikter. Målt et år efter første kursusdag 
viste undersøgelsen desuden, at den viden og de værktøjer, 
forældrene tilegner sig på KiK, fører til varige forbedringer i 
familiens hverdag. 

Kærlighed i Kaos er for forældre til børn på 3-10 år med 
ADHD  eller med ADHD-lignende vanskeligheder
Programmet er blevet videnskabeligt effektmålt i løbet af 
2014 afVIVE i et stort felteksperiment med 322 forældre. 
Kærlighed i Kaos er et banebrydende forældretræningspro-
gram, der som det første er udviklet i en dansk kontekst, 
er målrettet specifikt til ADHD og er baseret på de stærke 
kræfter i civilsamfundet. De frivillige forældretrænere 
har - oveni deres personlige og/eller arbejdsrelaterede 
erfaringer med ADHD -alle en faglig relevant uddannelse 
som fx psykolog, lærer eller sygeplejerske. 

Effektmålingen af KiK fandt, at forældrene via programmet 
bliver  bedre omsorgsgivere for deres børn
Forældrene oplever markante og signifikante forbedringer 
på deres tiltro til egne evner som forældre, deres foræl-
drekompetencer og opdragelsesstil og deres tilfredshed 
med forældrerollen. Disse forbedringer kunne stadig måles 
et år efter første kursusdag. Effektmålingen fandt også en 
begyndende effekt på barnets adfærd, som primært viser 
sig, når forældrene stiller krav til barnet i hjemmet, hvor 
de har færre konflikter med deres børn. Effektmålingen 
fandt, at familierne har fået markant større livsglæde og 
en lettere hverdag efter deltagelse på KiK.

Tid
Følgende tirsdage i 2020:25. februar

3., 10., 17., 24. og 31. marts14., 21. og 28. april5., 12. og 19. majKl. 17.00-19.30 gang 2-11 (gang 1 og gang 12 frakl. 17.00-20.30)

Sted
Hjallerup idrætscenter,Idræts Allé 1,9320 Hjallerup

Pris
17.350,- pr. par9.875,- pr. person

☞

☞

☞
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En af mine største ambitioner som minister er at sikre, at børn, 
der vokser op i Danmark, har lige muligheder. Til uddannelse. 
Til fællesskaber. Til et godt liv.

Ja, faktisk har vi i regeringen en ambition om, at Danmark – det 
skal være det bedste land at være barn i. Også selvom man er 
født med et handicap eller en funktionsnedsættelse.

Og det er aldrig kun den enkeltes ansvar, hvis man er uden for 
fællesskabet eller ender i en sårbar position.

Vores fællesskab har et ansvar for, at alle er med.

Vi skal sætte tidligere ind over for børn med ADHD
Selvom ADHD i de fleste tilfælde er noget, man er født med, så 
kan det være svært at opdage i tide. 

Et psykisk handicap er jo på mange måder sværere at se end et 
fysisk – hvor der måske følger en kørestol eller en blindestok 
med – men det kan være lige så udfordrende at leve med. 

Mange tilfælde af ADHD bliver opdaget alt for sent. Når proble-
merne har vokset sig store, og børn og familier pludselig står 
midt i orkanens øje uden at have fået den nødvendige hjælp. 

Et godt børneliv lægger grundstenene til et godt voksenliv. Og 
derfor er det så hjerteskærende, at nogen børn ikke får den 
hjælp og støtte, de har brug for.  

For det sætter dybe spor i et menneske, når man allerede tidligt 
i livet oplever at stå uden for fællesskabet. Uden mulighed for 
at deltage på lige fod med andre. 

Det, som er let og overskueligt for en klassekammerat, kan virke 
uoverstigeligt for et barn med ADHD. Gentagne misforståelser 
kan få andre børn til at trække sig, så barnet bliver isoleret og 
måske helt mister lysten til at gå i skole. Og på sidelinjen står 
familien og oplever store udfordringer med at få hverdagen til 
at hænge sammen. 

Astrid Krag talte på
ADHD-foreningens konference

Social- og Indenrigsminister Astrid Krags tale til ADHD-foreningens fagkonference om børn og unge

Social – og Indenrigsminister Astrid 
Krag sendte en videotale til deltagerne 
på ADHD-foreningens konference ” Vi 
skal have flere med – Fokus på børn 
og unge” som fandt sted den 24. okto-
ber 2019.  Du kan se videoen på denne 
QR-kode:



Desværre ved vi, at kimen til social udsathed bliver lagt i barn-
dommen; i følelsen af ikke at passe ind. Ikke at få den uddannelse, 
man drømmer om, og den hjælp man har brug for.

I Danmark kan vi bryste os af at have et velfærdssamfund, der 
fungerer godt. Men vi har stadig ikke alle med. Og der er ting, 
vi skal gøre bedre.  

Hvis vi lykkes med at sætte ind langt tidligere og bliver bedre 
til at opspore de allertidligste symptomer, kan vi give flere børn 
en fair start i livet. Hvor man ikke skal være bagud fra start, bare 
fordi man er født med et handicap. 

ADHD-foreningen er en stærk og vigtig medspiller, når det hand-
ler om at forbedre forholdene for mennesker med ADHD – ikke 
mindst for Socialstyrelsen, som har talt varmt om samarbejdet 
med jer.

Vi skal hjælpe hele familien 
Jeg tror, at et af de stærkeste kort, vi har på hånden, er viden-
deling. At vi deler viden på tværs af fagligheder betyder, at vi får 
et nuanceret billede og et kvalificeret grundlag at handle ud fra. 

Rockwoolfonden har beregnet, at ubehandlet ADHD hos voksne 
koster samfundet 2,8 milliarder kroner om året1. Det er et stort 
beløb, som kunne have været brugt på at forstærke den social-
faglige indsats. 

Men tænk bare, hvad det har kostet den enkelte i nederlag og 
bitre livserfaringer, som ofte kunne have været undgået, hvis de 
havde fået den rette hjælp tidligere.

Sammen med Socialstyrelsen har ADHD-foreningen været med 
til at lave en handlingsplan og en række pejlemærker, som der 
bliver arbejdet efter ude i kommunerne. Det er et vigtigt skridt 
på vejen. 

Et andet vigtigt skridt er at give familien de redskaber, der skal 
til for at forebygge vanskeligheder i hverdagen. 

Også hér har der været et godt og tæt samarbejde med ADHD-
foreningen om at udvikle og udbrede programmer, som kan 
støtte barnet og familien i at mestre hverdagen.

Sådanne indsatser kan gøre en verden til forskel. Ikke bare for 
barnet eller den unge, men også for forældre og søskende. 

Der er brug for en tværfaglig indsats
Hvis vi skal hjælpe børn og familier bedst muligt, er der også 
behov for en bred indsats på tværs af faggrupper. Vi skal sætte 
ind, der hvor børnene tilbringer en stor del af deres tid: i vug-
gestuer og børnehaver, i skolen og på fritidshjemmet. 

Men der er også behov for politisk samarbejde på tværs af 
sektorer. Det gælder samspillet mellem Socialstyrelsen og kom-
munerne. Men også vigtige aktører i civilsamfundet, som fx 
ADHD-foreningen og dens aktive lokalafdelinger. 

Og private virksomheder bidrager i stigende grad med velfærds-
teknologiske løsninger, som jeg har læst om i den nationale 
ADHD-handleplan.

Hvis vi skal løfte den socialfaglige indsats for børn, unge og 
voksne med ADHD, skal vi altså sætte ind tidligt og favne bredt.

Det skal ikke være en kamp at få hjælp
Med gode og velkoordinerede indsatser kan vi komme rigtigt 
langt. Men det er afgørende for den enkelte familie, at det ikke 
opleves som en kamp at få den rette hjælp. 

Derfor skal vi sikre, at kommunen har de nødvendige ressourcer. 
Og jeg er glad for, at vi med den seneste økonomiaftale har taget 
første skridt i den retning. 

Vi skal gentænke hele handicapområdet, hvor der bl.a. er brug 
for at styrke sagsbehandlingen og sikre den nødvendige spe-
cialisering i indsatsen. 

Det er ikke let at gøre, men det vil regeringen tage fat på. 

For som nævnt er det ikke den enkeltes ansvar alene at finde 
en vej ind i fællesskabet. Samfundet har et ansvar for at fjerne 
de barrierer, som står i vejen – og dén opgave er regeringen 
klar til at løfte.

Målet er, at mennesker med ADHD får støtte til at leve et selv-
stændigt liv, hvor det ikke er handicappet, der dominerer.

Og at børn og unge med ADHD lærer deres handicap at kende så 
tidligt som muligt – ikke som en belastning, men som en styrke.

1 Tal fra Rockwoolfonden i Socialstyrelsens nationale ADHD-
handleplan.
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børn brug for på det tidspunkt på dagen, og kan 
der skabes en rutine ud fra dette?

Madplaner og madlavning
Få mere struktur på jeres mad og måltider ved 
at lave en madplan. Madplanen gør det muligt at 
købe stort ind 1-2 gange om ugen og på den måde 
undgå de daglige indkøbsture om eftermiddagen, 
hvor både børn og voksne er trætte og uoplagte. 
Det giver også en dejlig ro, når ugens måltider 
er planlagt. Man kan hurtigt svare, når børnene 
spørger, hvad der er til aftensmad. Man spiser 
mindre fastfood, og langt de fleste bruger færre 
penge på mad, fordi man kun køber det, som 
man har brug for. 

Madplaner gør det også muligt at planlægge mål-
tiderne mere fx ud fra ugens tilbudsaviser, eller 
hvis man har et ønske om at spise sundere eller 
mindske madspild. I planlægningen kan man 
også tage højde for dage, hvor man kommer sent 
hjem og skal have noget nemt og hurtigt, og hvis 
børnene skal have en maddag, så er det også 
nemmere at få det passet ind.

Nogle laver madplanen for en uge ad gangen, og 
laver en ny hver uge. Andre laver en madplan for 
flere uger ad gangen, fx tre uger. Efter de tre uger 
starter man bare forfra, og på den måde sparer 
man meget tid. I de tilfælde består madplanen af 
udvalgte retter, som lever op til familiens kriterier. 
Kriterierne kan fx være, at det skal være sundt, 
nemt at lave og noget, som alle i familien spiser. 
Andre har lavet deres egen opskriftsamling, som 
de vælger ud fra hver uge. 

Gode genkendelige hverdagsrutiner
Skab gode og tilbagevendende rutiner morgen, 
aften – måske også eftermiddag. Børn sætter 
stor pris på genkendelighed og tilbagevendende 
rutiner. Det giver større ro, når børnene på forhånd 
ved, hvad der skal ske. Forsøg at skabe hverdage, 
som ligner hinanden så meget som muligt (det 
kan fx være, at I står op, spiser og går i seng på 
samme tid hver dag). 

Kortlæg morgenens aktiviteter, find den optimale 
rækkefølge, sæt tid på og skab en fast rutine ud 
fra dette. Overvej om noget kan gøres aftenen før, 
hvis jeres morgener er meget hektiske. Måske skal 
madpakkerne smøres aftenen før? Få rutinen skre-
vet ned og øv jer i at følge rækkefølgen. Justér, hvis 
der er noget, som ikke fungerer efter hensigten. 
Indret jer, så jeres morgen bliver så behagelig 
som muligt. Måske skal I have en tandbørste i 
køkkenet (så børnene ikke skal flyttes til bade-
værelset efter morgenmad). Måske skal børnene 
først tage tøj på efter morgenmad? Der kan være 
mange små justeringer, som får tingene til at glide 
lidt nemmere.

Gør det samme med jeres aftenrutine. Mange 
familier har allerede en putterutine, men I kan 
med fordel få kortlagt hele aftenen fra spisetid 
til sengetid. Tag også gerne jeres egen aften og 
sengetid med i kortlægningen. Forældre har også 
brug for at være veludhvilede og klar til næste 
morgen.

Kig på jeres eftermiddage. Hvad sker der i timerne, 
fra I kommer hjem til I skal spise, hvad har jeres 

Grundlæggende hverdagsstruktur
i børnefamilien

AF TINE HEDEGAARD 
UDVIKLINGSKONSULENT
I ADHD-FORENINGEN

Når der er børn med ADHD/ADD i familien, er der ofte brug for en lidt mere 
struktureret hverdag. I denne artikel gennemgår vi nogle af de grundlæggende 
områder, hvor I kan arbejde med strukturen.
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Helt konkret kan I laminere 20-30 opskrifter efter eget valg. Når 
I laver madplan, vælger I simpelthen ugens syv opskrifter, og 
så er madplanen klar.

Når man laver madplanen, kan man planlægge, at man en 
gang om ugen laver en dobbelt portion af en ret, som man så 
fryser ned til næste uge eller spiser dagen efter. På den måde 
får man hver uge mindst en dag, hvor madlavningen kan klares 
hurtigt og nemt.

Planlægning og overblik over ugens aftaler og opgaver
Gør det til en fast rutine at holde et familiemøde én gang om 
ugen. Her snakker I om den kommende uge. Hvad skal der ske, 
hvad har I hver især af aftaler, hvad skal børnene, hvad skal vi 
spise, hvem skal lave mad, og hvad er der i øvrigt af opgaver 
i hus og have, som skal ordnes? Det er et koordineringsmøde, 
som giver jer overblik over ugen og sikrer, at I er på forkant med 
ting. Når I som forældre har overblik og er forberedte, giver det 
børnene ro, fordi der er en plan.

Få aftaler og opgaver skrevet ned fx i en ugeplan eller på en 
fælles tavle. På den måde har I også visualiseret ugen for hele 
familien – og alle har adgang til den information. Hvis I har 
små børn, som ikke kan læse eller foretrækker billeder, så brug 
piktogrammer på tavlen til at vise, hvad de forskellige familie-
medlemmer skal i løbet af ugen. Børn med ADHD/ADD er ofte 
glade for billeder og farver, som er hurtige at afkode.

Vær opmærksom på, at planlægning tager tid, og især i starten, 
hvor I ikke har en fast rutine, og har mange ting, som skal snak-
kes igennem. Med tiden vil mange af jeres hverdagsrutiner køre 
automatisk, og I vil kun have brug for at tale om det, som afviger 
fra rutinen. Og I vil forhåbentligt opleve, at tiden er godt givet 
ud, fordi I sparer tid og frustrationer de øvrige dage.

Familieregler
Nogle gange er en konkret og firkantet regel nemmere at for-
holde sig til i stedet for det mere komplekse ”god opførsel”. Vi 
fortæller ofte børn, hvad de ikke må, skal holde op med eller 
at de skal være mindre støjende og mere rolige. 

Det virker desværre ikke altid, og man bliver selv træt af at skulle 
rette på dem. Børn med ADHD/ADD kan have rigtigt svært ved at 
vurdere, hvad passende opførsel er i forskellige situationer – så 
nogle simple regler (familieregler) kan være med til at minimere 
konflikter og skæld ud. Lav 6-10 regler i familien og involvér gerne 
børnene i arbejdet, så de føler ejerskab. Forsøg at gøre reglerne:

- Simple og konkrete
- Anvisende og positive (de fortæller, hvad man skal gøre)
- Realistiske (det skal være muligt for børnene at overholde 

reglerne)
- Gældende for alle (særregler er ikke familieregler)

Når reglerne begynder at sidde på rygraden, så lav nogle nye, 
som I herefter kan træne. I kan også lave en liste med ”Må gerne 
regler”, som fortæller om nogle af de sjove og rare ting, som 
man gerne må i jeres familie.   ◆

Vil I vide meget mere om ”struktur i hverdagen”?
Så er I velkomne på kursus i ADHD-foreningen
Vi vil arbejde med, hvordan I som forældre får skabt en god 
og overskuelig hverdag, hvor rutiner og tydelig struktur gør 
hverdagen nemmere og roligere for både børn og voksne. 

Struktur i hverdagen
For forældre til børn med ADHD/ADD
4. april 2020, kl. 10-16, Vejle Danhostel, vejle-danhostel.dk
Tilmelding og læs mere: adhd.dk (under menupunktet 
”kurser”)

Brug mestringsbanken på adhd.dk
Her kan I få inspiration til hverdagsstrukturen. I kan bl.a. 
finde en guide til at lave morgen- og aftenrutiner, læse 
om piktogramtavlen, ugeplanen, madlavning og indkøb.
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Om at have ADHD og en spiseforstyrrelse
Jeg fik diagnosen ADHD, da jeg var 12, men der var vist ingen 
tvivl om, at det var det, jeg havde. 

Jeg var et barn med krudt i numsen, altid et smil på læberne og 
jeg fandt på vilde og voldsomme lege, aldrig med en rød lampe 
der blinkede eller en tanke om konsekvenserne, der fulgte efter 
mine strabadser. 

Puberteten
Da jeg meget tidligt kommer i puberteten, ligger der en rigtig 
svær tid foran mig. Mit selvbillede blev forskruet, min selvtillid 
forsvandt sammen med mine grænser, og jeg gik en dyster tid i 
møde. Jeg prøver alting af alkohol, hash og meget andet. Det blev 
hurtigt en form for selvmedicinering, som jeg ikke kunne styre, og 
de miljøer jeg fandt mig til rette i, var ikke ”sunde” miljøer. Efter 
en lang og dyster tid tager jeg som 15-årig en beslutning om, at 
det skal være slut, og at jeg skal og vil noget andet med mit liv.

Flytter hjemmefra 
Jeg flytter tidligt hjemmefra, og det går egentlig meget godt. Jeg 
har stadig mine indre dæmoner og har svært ved at finde mig 
selv, finde mig til rette og finde ud af, hvem jeg er. 

Selvom jeg, siden jeg kom i puberteten, har haft dårligt selv-
værd, forskruet kropsbillede og aldrig følt mig smuk eller god 
nok, så har jeg aldrig været spiseforstyrret eller undervægtig, 
tværtimod. Hvis min vægt svingede til nogen side, så var det 
den fyldige side. 

18 år og ny veninde
Da jeg er 18 år gammel, får jeg en ”rigtig” god veninde, som des-
værre var meget spiseforstyrret, og vi havde et utroligt symbiotisk 
forhold, hvor vi var sammen hver dag, lavede alting sammen, 
og som teenagepiger nu engang gør, så kopierede vi hinandens 
adfærd. Og det, jeg tog med mig fra det venskab, var desværre 
min spiseforstyrrelse. 

Jeg startede med at erstatte mad med ”Red Bull”, og hvis jeg 
spiste noget, så kastede jeg det op igen. Der gik sådan lidt 
konkurrence i, hvem der kunne blive tyndest, kunne gå længst 
tid uden at spise, og vi følte begge to, at vi havde taget kontrol 
over vores liv og krop, og vi havde en følelse af at have kontrol-
len. Hvad jeg bare ikke vidste dengang var, at det meget hurtigt 
skulle vise sig at være en illusion. Det var ikke længere mig, der 
havde kontrollen, men spiseforstyrrelsen! 

Jeg havde en tanke om, at jeg ikke kunne styre, hvad der skete 
omkring mig, og hvad livet bød mig, men jeg kunne styre, hvad 
jeg puttede i munden, og det var den totale kontrol for mig. Men 

Min ADHD og spise forstyrrelse
Artiklen er skrevet af Amalie Bohr, 26 år og pædagogstuderende. Amalie fik diagnoserne ADHD, 
OCD og adfærdsforstyrrelse som 12-årig. Mens hendes symptomer på adfærdsforstyrrelse er for-
svundet, og hendes OCD kun sjældent kommer i vejen for hende, kæmper Amalie fortsat med sin 
ADHD både i forbindelse med sin dagligdag og sit studie. 

Artiklen er redigeret af Amalies mor, Jenny Bohr, Master i Specialpædagogik og advanced trainee 
i Samarbejdsbaseret problemløsning. Læs mere på jennybohr.dk

Amalie Bohr, 26 år

Og det, jeg tog med 
mig fra det venskab, 

var desværre min
spiseforstyrrelse

Hvor mange i Danmark lider af en spiseforstyrrelse?
I Danmark er der ca. 75.000 mennesker – børn, unge som 
voksne, der lider af en spiseforstyrrelse. 5.000 har anoreksi, 
30.000 bulimi og 40.000 lider af tvangsoverspisning. Den 
primære risikogruppe er unge kvinder mellem 14 og 25 år, 
men spiseforstyrrelser findes hos begge køn og i alle aldre.
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”alting med måde” som 
det gamle ordsprog lyder, 
har aldrig fungeret for mig. 
Jeg er i konstant ubalance og 
altid for lidt eller for meget. Og 
enten føler jeg virkelig stærkt for noget 
eller nogen, eller også føler jeg ingenting. 

Selvmedicinering
De gange, jeg har selvmedicineret mig som teenager, har en 
uskyldig joint i ny og næ endt i et hashmisbrug, og nogle stof-
fer, en sjælden gang imellem til nogle fester, er endt med en 
overdosis. 

Og med spiseforstyrrelsen skulle det heller ikke være anderledes. 
Spiseforstyrrelsen har været ved at koste mig livet, sat mit liv og 
mine drømme på stand by, og fyldt så meget i mit liv og i mine 
tanker, at jeg har skubbet kærligheden, venner og familie væk. 

26 år gammel
I dag er jeg 26 år gammel, og jeg har, siden jeg var 18, været mere 
eller mindre ramt af min sygdom. Jeg har været i behandling 
over flere omgange, men fordi jeg også har min ADHD at kæmpe 
med, passer jeg ikke ind i et rigidt behandlingssystem, hvor vi 
helst skal passe ned i nogle bestemte kasser. 

Mødet med behandlere i det offentlige system
I den behandling, jeg har fået tilbudt igennem det offentlige, 
skal man være omstillingsparat, parere ordre, gøre præcis hvad 
der bliver sagt uden at stille spørgsmålstegn, og kunne tilret-
telægge sin hverdag og sit liv, ud fra deres behandling. Det har 
jeg ikke formået, og har desværre måttet slutte mine forløb, og 
har igen stået alene med min sygdom. 

Det er min oplevelse, at der i den behandling, det offentlige 
tilbyder, ikke er tid, ressourcer, eller ansatte nok til at kunne 
strikke et individuelt behandlingsforløb sammen, som tager 
højde for andre diagnoser eller problematikker. 

Som en behandler så fint sagde til mig: ”Amalie, du er enormt 
svær at hjælpe, når du samtidig har en kognitiv forstyrrelse. Du 
siger det ene og gør det andet, og du har utrolig svært ved at 
tage imod en ordre. Jeg ved godt, at når du går ud ad døren, 
så glemmer du alt om, hvad vi to har snakket om”, og hun har 
selvfølgelig ret i, at det gør tingene en smule svære. 

Min ADHD og spise forstyrrelse

Jeg har formået at få 
vendt bøtten, på min 
egen finurlige måde, 
som fungerer for mig.

➾
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Sådan går det i dag 
I dag spiser jeg minimum to gange om dagen, jeg faster ikke 
længere, mit BMI-tal er inden for normalområdet, og jeg passer 
min skole, venskaber og familie. 

Jeg er bestemt ikke rask, for det ville være en kæmpe løgn at 
sige, og jeg kæmper hver dag. Jeg prøver at skabe balance og 
struktur og prøver at finde nogle måder og metoder, der funge-
rer for mig. Man kan måske sige, at jeg er ved at lave min egen 
værktøjskasse med præcis de ting i, jeg skal bruge. Jeg har ikke 
én dråbe selvdisciplin i mig, og det gør, at jeg tit fejler og må 
starte forfra, igen.

Men jeg får hjulene til at dreje rundt, og jeg fortsætter. Selvom 
der altid vil komme bump på min vej, og der en gang imellem 
bliver stukket en kæp i mit hjul, så fortsætter jeg, og det har jeg 
tænkt mig at blive ved med.   ◆

Men jeg er, og har altid været enormt åben omkring, hvad mine 
problematikker er, og hvad jeg mener, jeg har brug for hjælp til. 
Men fordi man har lavet én form for behandling, så kan man 
ikke afvige fra planen, eller indgå individuelle aftaler. 

Jeg passede ikke ned i kassen 
Sidst jeg gik i behandling, gik det skævt igen, men denne gang 
var jeg klar til at blive rask, og mit største ønske var at blive fri 
af min spiseforstyrrelse. 

Men jeg passede ikke ned i deres kasse, og hver dag blev en 
kamp. Det endte desværre med, at jeg måtte sige farvel og tak. 
Men inden jeg tog den beslutning, lavede jeg en aftale med 
mig selv om, at hvis jeg skulle give mig selv lov til at stoppe i 
behandling og genoptage mit drømmestudie og komme tilbage 
til en nogenlunde normal hverdag, så skulle jeg spise hver dag. 
Jeg vidste godt at det ikke ville blive nemt, og at alle mine vaner 
og rutiner skulle laves om, men jeg har formået at få vendt bøt-
ten, på min egen finurlige måde, som fungerer for mig. 

Problemet er også, at min spiseforstyrrelse samtidig er en form 
for ”afhængighed” eller selvmedicinering. Med hashen og stof-
ferne kunne jeg tage afstand fra stoffet, menneskene der tog det, 
og fjerne mig selv fra miljøet. Men hvis maden - eller mangel 
på samme - er mit ”drug”, så kan jeg ikke tage en ”kold tyrker”, 
holde mig væk fra alle køleskabe og måltider, for hvis jeg tager en 
”kold tyrker” så dør jeg først af sult og ensomhed. Så jeg prøver 
at finde en måde at leve sammen med min afhængighed på, 
fordi jeg skal tage stilling til den, minimum tre gange om dagen. 

Sundhedsstyrelsen udtaler om anoreksi
Patienten er ofte perfektionistisk og tvangspræget med 
et stærkt behov for at kontrollere fx kalorieindtag, vægt 
og motion. Denne tvangsadfærd forstærkes som en følge 
af hungertilstanden. De tvangsprægede ritualer kan tage 
al patientens tid og være medårsag til social isolation. 
Der kan også forekomme tvangsfænomener, som led i 
en tvangslidelse (Obsessive Compulsive Disorder (OCD)

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, 
LMS, er kilde til nedenstående
Anoreksi rammer oftest piger og kvinder, men også drenge 
og mænd kan udvikle sygdommen, og det anslås, at ca. 
5000 lider af anoreksi i Danmark.

Mennesker med anoreksi er ofte ekstremt perfektionistiske 
og stiller typisk store krav til sig selv og til andre mennesker. 
Det, som særligt kendetegner mennesker med anoreksi, er 
deres behov for kontrol. Ved at kontrollere følelser, mad, 
motion og vægt føler de, at de kan genvinde den kontrol, 
de ellers savner i deres tilværelse.

Fælles for personer med spiseforstyrrelser og ADHD er, at 
de har en form for ubalance i hjernen, som gør det svært 
for dem at styre følelser som glæde og opleve belønning. 
Samtidig viser det sig, at niveauet af dopamin, hjernens 
belønningsstof, ofte er i ubalance ved personer med spi-
seforstyrrelser og ADHD.

Forskningen peger også på, at der er en sammenhæng 
mellem spiseforstyrrelser og ADHD. 

Mens tidligere undersøgelser overvejende har peget på 
ADHD kernesymptomer som impulsivitet, utålmodighed 
og uovervejet adfærd, som havende en direkte relation 
til restriktiv spisning og tvangsoverspisning, peger en ny 
engelsk undersøgelse fra Birmingham universitet, på at der 
er en direkte sammenhæng mellem ADHD og spiseforstyr-
relser, både hvad angår tvangsoverspisning og restriktiv 
spisning. En negativ grundstemning eller humør og en 
mangelfuld bevidsthed om afhængighed og om kroppens 
interne signaler omkring sult og mæthed viser tydeligt 
sammenhængen. 

"Disse fund kan få vigtige konsekvenser for forebyggelse 
og tidlig intervention, som med fordel kan fokusere på 
humørregulering hos personer med ADHD-symptomer, 
der er i risiko for at udvikle forstyrret spisning," skriver 
forfatterne i Frontiers in Psychiatry. Mens spiseforstyrrel-
ser ses hos ca. 0,5-3% af befolkningen, er forekomsten af 
spiseforstyrrelser hos personer med ADHD op i mod 12% 
skriver forskerne videre.
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Skriftligheden sikrer din dokumentation og hjæl-
per din sag på vej. Hvis du senere rykker for svar 
på din ansøgning, anbefales det også at dette 
gøres på skrift. 

Hvor lang tid må kommunen
tage om at behandle min sag?
Kommunen skal offentliggøre retningslinjer for 
sagsbehandlingsfrister jf. Retsikkerhedsloven:

§ 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgs-
mål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik 
på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald 
hvilken.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte 
sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid 
der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til 
afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offent-
liggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en 
konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked 
om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

§ 3 a. Fristerne efter § 3, stk. 2, skal for afgørel-
ser efter lov om social service offentliggøres på 
og fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside. 
Fristerne efter § 3, stk. 2, gælder også ved kom-
munalbestyrelsens behandling af afgørelser efter 
lov om social service, som er hjemvist af Anke-
styrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af 
Ankestyrelsens afgørelse.

Dette vil sige, at hvis du har søgt tabt arbejdsfor-
tjeneste eller merudgiftsydelser efter serviceloven, 

Det er vigtigt at skelne imellem, om du har fået 
vejledning i kommunen, eller om du har rejst en 
ansøgning. Måske tror du, at du har søgt om noget, 
og kommunen tror, de har ydet vejledning, og der 
derfor ikke er rejst en ansøgning.

Vær derfor tydelig på, om du spørger om vejled-
ning, eller om du rejser en ansøgning. Det kan være 
en god idé at starte med at bede om vejledning.
Kommunen har en vejledningsforpligtigelse som 
er beskrevet i forvaltningslovens § 7.

§ 7. En forvaltningsmyndighed skal i fornødent 
omfang yde vejledning og bistand til personer, 
der retter henvendelse om spørgsmål inden for 
myndighedens sagsområde.

Den generelle vejledingsforpligtigelse
Der er i retssikkerhedslovens § 5 beskrevet en 
mere generel vejledningsforpligtigelse. Den er også 
meget relevant for dig, der har en sag i kommunen. 
Det betyder nemlig, at hvis du får afslag på kugle-
dyne efter Servicelovens § 41 om merudgifter, fordi 
du ikke har merudgifter, der samlet beløber sig 
på 6.540 kr. pr. år, skal kommunen for eksempel 
vejlede dig i din mulighed for at søge om hjæl-
pemidler efter § 112, hvis det er relevant for dig. 
Altså kommunen skal rådgive dig bredt i forhold 
til de muligheder, der måtte være i lovgivningen.

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal behandle ansøg-
ninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle 
de muligheder, der findes for at give hjælp efter 
den sociale lovgivning, herunder også rådgiv-
ning og vejledning. Kommunalbestyrelsen skal 
desuden være opmærksom på, om der kan søges 
om hjælp hos en anden myndighed eller efter 
anden lovgivning.

Søg skriftligt 
Det anbefales, at du laver en skriftlig ansøgning, 
hvoraf det fremgår, fra hvilken dato du har søgt 
kommunen om støtte, og hvilken støtte du søger. 
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Har du en sag
i kommunen?

Hvis man selv - eller ens barn har ADHD - har man måske en sag i kommunen, 
og det kan være svært at gennemskue, hvordan sagen i kommunen bliver 
behandlet. I ADHD-foreningens rådgivningstelefon hører jeg ofte om lange 
sagsbehandlingstider og usikkerhed på, om der sker noget i sagen. 

Vær tydelig på, om du 
spørger om vejled-

ning, eller om du
rejser en ansøgning
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kan du ved at søge på ”sagsbehandlingsfrist” eller lignende 
søgeord på kommunens hjemmeside, få svar på, hvornår du 
kan forvente svar på din ansøgning. Hvis ikke kommunen kan 
overholde fristen, skal du modtage besked, med oplysning om, 
hvornår du så kan forvente svar. 

Særlig vejledningsforpligtigelse
efter Servicelovens § 11 stk. 8
Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal etablere en særlig familievej-
lederordning for familier med børn under 18 år med betydelig 
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vejledningen 
skal tilbydes, inden for 3 måneder efter at kommunalbestyrelsen 
har fået kendskab til, at funktionsnedsættelsen er konstateret.

Denne særlige familievejlederordning, der knytter sig til børn 
og unge under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne, skal tilbyde minimum et hjemmebesøg. 
Familievejlederens rolle er vejledning og brobygning ift. de 
hjælpemidler og støtteforanstaltninger, der kunne være relevant 
for familien og barnet, i kommunen. Endvidere rådgivning om 
tilknytning til relevante private hjælpeorganisationer, foræld-
regrupper mv.

Familievejlederen skal afslutningsvis formidle kontakt og infor-
mation til kommunen, hvis der skal rejses sag i familierådgiv-
ningen eller specialrådgivningen, altså hvis I som familie skal 
ansøge kommunen om støtte.   ◆

Det gode sagsforløb i kommunen
For at få et godt sagsforløb i kommunen er det hjælpsomt, at du 
kender kommunens regler. På den måde kan du bidrage bedst 
muligt til behandling af din sag. Samtidig er det betryggende 
at kende til kommunens lovgrundlag for sagsbehandlingen.

Danske Handicaporganisationer har udarbejdet en pjece, som 
hedder “Kend spillereglerne”, og den giver svar på alle de spørgs-
mål, som man kan have, når man har en sag under behandling.
Du kan finde pjecen på www.handicap.dk

Du er altid velkommen til at kontakte ADHD-foreningens social-
rådgiver for yderligere vejledning. 
Tlf. 53 72 99 09 – ef@adhd.dk   ◆

Kend spillereglerne

Tidsfrister
Møder

Ydelse
r

Vejledning

Anke
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Godmorgen til medlemmerne
i ADHD-foreningen

	  

• Hvad har det her af betydning?
• Hvad er konsekvenserne for mig og vores for-

ening? 
• Hvor har hun gjort folk ondt ved at ”genbruge” 

min profil. 

Hun har brugt vores fælles identitet
Hun har stjålet vores identitet. Brugt foreningens 
identitet. Altså brugt det troværdighedskort, der 
hedder ADHD-foreningen. Jeg kan næsten ikke 
tænke på noget grimmere end at bruge vores 
fælles identitet til at opnå egne grimme formål, 
og knytte sig op på noget, som vi sammen har 
kæmpet for i snart 40 år, og som jeg har været 
med til at kæmpe for i snart 11 år. Og som vi skal 
kæmpe med og for i mange år fremover. 

Jeg ved godt, at foreningen har et stærkt navn, 
der giver de fleste en oplevelse af troværdighed, 
ordentlighed og flid, men havde aldrig tænkt, at 
det kunne udnyttes på denne måde. 

Vreden har lagt sig, og jeg er i gang med at få 
kortlagt den præcise adfærd og konsekvenserne. 
Jeg kender stadig så lidt til, hvad der præcist er 
foregået. Jeg er ikke længere så bekymret over, 
at hun har skadet os, men stadig vred over, at 
hun har skuffet så mange folk og skadet deres 
muligheder for ferie og oplevelser. 

Ps. Jeg vil blot lige nævne, at hun på intet tidspunkt 
udgiver sig for at være Camilla
Louise Lydiksen, men kun 
"genbruger” min jobprofil.    ◆

Jeg er én af dem, der har telefonen med ved 
sengekanten. Jeg kan godt have et bekymrende 
sind, og jeg tænker meget over, at hvis der skulle 
ske noget med dem, jeg har kær, så kan jeg bedre 
hjælpe, hvis de kan kontakte mig 24/7. Tanken om 
at der skulle være behov for min hjælp, og at jeg 
ikke var til at få fat i, kan gøre mig urolig og være 
med til at ødelægge nattesøvnen.

Jeg vågnede om natten
Jeg vågnede om natten med en ”sjov”, urolig for-
nemmelse i kroppen. Det er i hvert fald sådan, jeg 
husker det. Måske vågnede jeg blot ved en lyd fra 
hunden og så, at min telefon lyste. Måske bildte 
jeg mig selv ind, at min underbevidsthed vidste, 
at der var noget på spil. 

Der var et hav af beskeder med tekster som:
- Var det her lige dig, der var én som havde udgi-

vet sig for at være?
- Er der én, der har stjålet din identitet?
- Er du klar over, at du lige har været nævnt i 

”Kontant” på TV?
- Er du ok?

Jeg blev forvirret. Gik nedenunder, bryggede en 
kop te, fandt computeren frem og fandt ”Kontant”. 
Og ganske rigtigt: 14 minutter inde i programmet 
fortæller studieværten, at den person, som var 
aftenens hovedperson (jer, der ser "Kontant", ved, 
at det ikke er positivt at være hovedperson i netop 
den udsendelse) har i forbindelse med sin meget 
uordentlige og snyderagtige adfærd, udgivet sig for 
at være direktør i ADHD-foreningen og formand 
for Nymarken Skole & Børnehus. 

Poster, jeg har haft i henholdsvis 7 og 6 år. Poster 
jeg værner om, og hvor jeg altid forsøger at lade 
ordentlighed, anstændighed og omhu gå forrest. 
For begge poster handler om at kære sig om 
nogen, turde sætte en retning og kæmpe for det 
gode liv og gode indsatser. Og være vedholdende. 
Behøver jeg at sige, at teen stod urørt hen. Først 
blev jeg så vred, at det er ubeskriveligt, men så 
bredte uroen sig. 

CAMILLA LOUISE
LYDIKSEN, DIREKTØR

Jeg håber, vi kan få 
fortalt historien om, 
at det ikke er ADHD-

foreningen, der er 
involveret

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

Det er ganske vist midt på dagen, men indimellem får jeg en besked eller en henvendelse, 
der føles præcis som at blive vækket midt om natten uden nogen egentlig grund til at man 
skal op. Og helt bestemt uden at man har fået sine nødvendige timer for at kunne fungere, 
uden at man på nogen måde føler sig udhvilet og klar til kontakt med den nye dag (og det 
er også førend den første eller anden kop mokka er skyllet ned). Sådan en dag er det i dag.
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Arbejdet i lokalafdelingerne foregår på frivillig basis og i
fritiden. Derfor kan du ikke altid forvente at træffe

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

Venlig hilsen Bestyrelsen

Netværksgrupper
Trivselshuset i Holstebro, Trivselshuset, Asagården 55, 7500 
Holstebro.

Kvindegruppe: 1. torsdag hver måned kl. 18.30-21.00.

Forældregruppe: 1. lørdag hver måned.

KiK Nu forældretræning: Hver 4. tirsdag kl. 18.30-21.00.
 
Caféer
Brande:  Netværksgruppe for forældre til børn/unge med ADHD 
og evt. andre tillægsdiagnoser. fx. Autisme, Asperger, OCD.
Flere oplysninger: vest@adhd.dk 

Herning: Voksne med ADHD/ADD, 1. onsdag i hver måned kl. 
18.30, Selvhjælp Hernings lokaler, Fredensgade 14, 7400 Herning.

Foredrag:
Trish Nymark taler om parforhold og seksualitet ultimo novem-
ber i Viborg.

Læs mere: adhd.dk under lokalafdelinger og Facebook: ADHD i 
Midt-Vestjylland.

Venlig hilsen Bestyrelsen 

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

NORDJYLLAND

Generalforsamling
Tid og sted: 25. januar 2020, kl. 10.00. Efter generalforsamlingen 
”en bid brød”, efterfulgt af et oplæg. 

Yderligere oplysninger: Se tilsendt materiale, facebook og hjem-
meside. Arrangementsprogram udsendes december 2019.

Du kan finde oplysninger om netværksgrupper på hjemmesiden. 
Kender du til en gruppe, der ikke er nævnt – og som gerne vil 
reklameres for - send os et par linjer.

adhd.dk: under lokalafdeling Midt-Østjylland

facebook: ADHD Midt-Østjylland 
Venlig hilsen Bestyrelsen 

Vejen
Netværksgruppe for voksne/pårørende med ADHD
Tid og sted: Første tirsdag i måneden kl. 19.00-21.00, Huset, 
Østergade 2, 6600 Vejen.
Facebook: ADHD Cafe Vejen.

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

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

Esbjerg
Netværksgruppe for voksne / pårørende med ADHD
Tid og sted: 1 gang i måneden, Vindrosen, Exnersgade 4, 6700 
Esbjerg. 
Facebook: ADHD Café Esbjerg.

Venlig hilsen Bestyrelsen 

Temagruppe
Cafégruppe, 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, pårørende er også velkomne. 
Tid og sted: Tirsdage i lige uger kl. 16.00-18.00 Bolbro Brugerhus, 
Indgang L, Stadionvej 50, 5200 Odense V.

Venlig hilsen Bestyrelsen

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

MIDT-VESTJYLLAND

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

MIDT-ØSTJYLLAND

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

SYDJYLLAND

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

FYN
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Netværksgruppe: Voksne med ADHD/ADD
Tid og sted: Sidste tirsdag i hver måned kl. 19.00-20.45, Sund-
hedscentret, Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg. 

Kontakt: Lene Bæk Mortensen, lbmo@sonderborg.dk, tlf.
27 90 03 60, eller Facebook.
 
Flere arrangementer
Læs mere: adhd.dk.dk eller facebook. Send gerne din mailadresse 
til soenderborg@adhd.dk så vi løbende kan sende dig invita-
tioner. Kom også gerne med forslag til foredrag, aktiviteter osv.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Netværkscafé
Tid og sted: 3. december 2019 og 11. januar 2020, kl. 19.00-21.00, 
Frivilligcenteret Farimagsvej 16, 4700 Næstved. 

Kom og få en hyggelig snak med ligesindede. 

Generalforsamling
Tid og sted: 29. januar 2020, kl. 17.30-21.00, Frivilligcenteret, 
Farimagsvej 16, 4700 Næstved. 
Tilmelding: nfs@adhd.dk eller tlf./sms. 28 29 34 51 senest 25. 
januar 2020.

I forbindelse med generalforsamlingen: Foredrag om sendiag-
nosticering og livet som voksen med ADHD v./speciallæge Jakob 
Ørnberg.

Flere aktiviteter
Læs mere: adhd.dk under lokalafdelinger.
facebook: adhd foreningen Næstved/Faxe/Stevns.

Venlig hilsen Bestyrelsen 
Maribo 
ADHD netværkscafe 
Tid og sted: Sidste tirsdag i hver måned kl. 19.00-21.00, februar-
marts-april-maj-august-september-oktober-november, Frivil-
ligcenter Lolland, Maribo afdeling, Sdr. Boulevard 82, ved van-
drerhjemmet. 
Alle er velkomne. Vi byder på kaffe, hjemmebag, hygge og gode 
snakke.

Stege
ADHD netværkscafe 
Tid og sted: Første mandag i hver måned, kl. 19.00-21.00, marts-
april-maj-juni-september-oktober-november-december, ved 
Møns museum, Storegade 75, Stege. Gå ind i gården, det er bag 
huset.
Alle er velkomne. Vi byder på kaffe, kage, hygge og gode snakke.

Følg aktiviteter på Facebook.
Venlig hilsen Bestyrelsen 

ADHD Café Vestsjælland
Tid og sted: Hver tirsdag kl. 16.00-20.00, Spejderhytten, Hoved-
gaden 38,4420 Regstrup. Alle, der har ADHD inde på livet, er 
velkomne.

Gratis entré, aktiviteter, kaffe mm. Dog koster det lidt at spise 
aftensmad. 

Flere oplysninger og tilmelding
Facebook: ADHD Café Vestsjælland.
Mail: cafe@adhd-vestsj.dk

Venlig hilsen Bestyrelsen 

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

SØNDERBORG
KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

NÆSTVED, FAXE OG STEVNS

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

VESTSJÆLLAND

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

LOLLAND, GULDBORGSUND
OG VORDINGBORG



GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

Caféer 
Køge 
Tid og sted: 2. tirsdag og torsdag i hver måned, kl. 19.30 til ca. 
21.00, Multisalen i Lyngbo Ølbycenter 86, Køge. 
Tirsdage: Forældre med børn.
Torsdage: Voksne med ADHD. 
Kontakt: Susanne, tlf. 30 24 71 47.

Roskilde 
Tid og sted: Sidste torsdag i hver måned, kl. 19.30, Psykinfo, 
Københavnsvej 26F, 1. sal, 4000 Roskilde.

Facebook: ADHDforeningen Østsjælland.

Venlig hilsen Bestyrelsen 

Caféer
Voksne med ADHD/ADD (København V)
For 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, at give mulighed for at lære af hinanden at kende 
og fortælle vores historie og vores sandhed.
Kontakt: 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.
Sidste mandag i hver måned. 
Kontakt: 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 ADHD 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 netværkscafe Vestegnen mødes mennesker med ADHD 
og deres pårørende til vidensdeling og deling af erfaringer. 

Tid og sted: Hver anden tirsdag i lige uger, kl. 19.00 til 20.45. Frivil-
ligcenter Albertslund, Bygangen 25 1. Sal, oppe på svalegangen, 
2620 Albertslund. Lige ved siden af Albertslund station og med 
gratis p-muligheder. Der serveres kaffe, the, vand og snacks. 

Facebook: ADHD Netværks Café Vestegnen.

Aktuelle kurser og arrangementer 
Læs mere: adhd.dk/lokalafdelinger/storkoebenhavn. Her kan 
du også tilmelde dig vores lokale nyhedsbrev, der udkommer 
ca. én gang hver måned. 

Kontakt: storkbh@adhd.dk

Nyhedsbrev
Tilmeld dig: adhd.dk

Tilbud 
Læs mere: adhd.dk under lokalafdelinger.

Familiecafé
Tid: Sidste lørdag i hver måned, kl. 13.00-16.00.
Læs mere: adhd.dk under lokalafdelinger.

Café for voksne med ADHD 
Tid: 1. torsdag i hver måned kl. 19.00-21.30.
Læs mere: adhd.dk under lokalafdelinger.

Venlig hilsen Bestyrelsen 

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

ØSTSJÆLLAND

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

NORDSJÆLLAND

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

STORKØBENHAVN
OG BORNHOLM
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Vi voksne mødes og taler om vanskeligheder og fremskridt i alle 
mulige sammenhænge på arbejdet, i organisationer og i klubber, 
så hvorfor ikke også gøre det i familien? 

Det kan være en rigtig effektiv måde at samle familien på og 
samarbejde om de udfordringer, som hverdagen rummer. Fami-
liemøder skaber tid og rum for fælles refleksion og udnyttelse 
af alles kompetencer. 

Børnene er en ofte overset ressource i bestræbelserne på at få 
færre konflikter og mere harmoni i familien. Alle vil som regel 
gerne have en chance for at blive lyttet til og taget alvorligt, og 
alle har som regel en mening om, og gode idéer til, hvordan 
tingene kan blive bedre. 

Her er ADHD-foreningens forslag til en opskrift på møder: 

1. Inviter børnene til mødet 
Gør det formelt, hyggeligt og indbydende med fx boller, safte-
vand, stearinlys og servietter. Kommer de ikke, så hold mødet 
alligevel. De vil måske blive tiltrukket af nysgerrighed og chancen 
for indflydelse.  

2. Fremlæg problemet neutralt
”Jeg har lagt mærke til, at vi har nogle problemer her i huset med 

sengetid. Jeg har også bemærket, at det er hårdt for familien. 
Hvad siger I til, at vi finder på idéer til at få en sengetid uden 
problemer?” Inviter til løsningsforslag. 

3. Brug en taleting  
Tag en runde, hvor den, der har taletingen taler, og de andre 
lytter. Børnene lærer det hen ad vejen. 

4. Vær sekretær 
Skriv alles idéer og forslag ned. Også de skøre og urealistiske 
som slik til natmad og blive oppe hele natten. 

5. Identificér ca. 3 idéer eller regler
Tænk højt, når du i en neutral tone vælger ca. tre idéer eller 
regler, som I kan prøve. Sørg så vidt muligt for, at børnenes forslag 
også inddrages. Skriv dem ned som mødets resultat. 

Dette kan lyde som det rene galimatias for mange forældre 
i familier med ADHD, hvor der er et højt konfliktniveau. Men 
mange bliver overraskede over, hvor engagerede børnene oftest 
er, og hvor meget familien får ud af at tale om problemerne på 
en neutral og fredelig måde. 

Lykkes det ikke første gang, så afbryd roligt mødet og prøv igen 
en anden gang.   ◆

Familiemøder
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Hvordan er det at være pige/kvinde og få en diagnose, 
som i årevis har været betragtet som en ”drengediagnose”? 
Hvad er det, der føles ekstra svært, når man er en pige / 
kvinde med ADHD?
De spørgsmål og meget mere vil du få belyst i ADHD-forenin-
gens kursus ”Kvindeliv med ADHD/ADD” Du vil også møde 
en kvinde med ADHD, som fortæller om sit liv, og samtidig 
vil du få mulighed for at stille spørgsmål. 
Er du ung/voksen pige/kvinde med ADHD/ADD, eller pårø-
rende, er du meget velkommen. 

Lørdag den 25. april 2020, Danhostel Vejle,
vejle-danhostel.dk
Tilmelding og læse mere: adhd.dk

Har dit barn fået diagnosen ADHD, og har du brug for 
viden om, hvad det betyder for dit barn,
din familie og for fremtiden?

På dette kursus får du en grundig 
basisviden om ADHD – viden som alle fami-
lier med børn med ADHD bør have, for at kunne støtte 
barnet bedst muligt, samt sikre en positiv udvikling for 
hele familien. (Andre (voksne) familiemedlemmer er også 
velkomne). Du får redskaber til at gøre hverdagen 
for dit barn mere overskuelig og mindre konflikt-
fyldt. Kursets mål er at sætte dig i stand til at forstå og 
arbejde med dit barns ADHD og trivsel.

1.-2. februar 2020 
Kursuscenter Brogaarden, Strib, 5500 Middelfart,
brogaarden.dk
Tilmelding og læs mere: adhd.dk

Kvindeliv med 
ADHD/ADD
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ADHD-foreningen

skræddersyr kurser og
oplæg for professionelle.
Kontakt ADHD-foreningen
for et uforpligtende tilbud.

info@adhd.dk
Tlf. 70 21 50 55

ADHD og Angst
Har du brug for en lettere hverdag i familien med 
ADHD og Angst?
At have en ADHD-diagnose eller angstdiagnose kan 
være udfordrende nok. Har man både ADHD og angst, 

kan udfordringerne være endnu større.

På dette kursus får du:  
Viden om og indsigt i ADHD og angst.
Indblik i hvorfor barnet reagerer, som det nu gør.
Redskaber, der kan hjælpe både barnet og for-
ældre/ familien, så hverdagen bliver lidt lettere.
Mulighed for sparring med andre i samme 
situation.
For alle 16 år + med interesse i egen eller fami-
liens ADHD og angst.

14. marts 2020, DGI Huset Herning,
dgi-husetherning.dk

Tilmelding og læs mere: adhd.dk

ADHD diagnose - Hvad nu?
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Udpluk af ADHD-foreningens kurser og temadage
ADHD-foreningens kurser og temadage omhandler både diagnoserne ADHD og ADD. Læs mere og tilmeld dig på adhd.dk
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ADHD Mestring  Unge og voksne med ADHD 5. september Fyn 1.690,- pr. person

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

Færre konflikter i familien Forældre til børn med ADHD. 19.-20. september Fyn 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 5.250,- pr. familie
familien med ADHD  (børn fra 7 år)
(Opfølgning for
hele familien)

ADHD og Autisme  Forældre til børn med både ADHD 3. oktober og  Fyn 3.290,- pr. person
  og autisme  7. november

Teenageliv med ADHD  Forældre til teenagere med ADHD 31. oktober - Fyn 3.590,- pr. person
   1. november

Efterår 2020

04
-2

0
11

-2
0

09
-2

0
08

-2
0

03
-2

0
16

-2
0

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

Kærlighed i Kaos  Forældre til børn 3-10 år 25. februar - Jylland 9.875,- pr. person
  med ADHD 19. maj  17.350,- pr. par

ADHD og Angst  For alle 16+ med interesse i egen 14. marts Jylland 1.690,- pr. person
  eller familiens ADHD og Angst

Hvordan passer jeg  Forældre til unge voksne 21. marts  Fyn 1.690,- pr. person
på mit voksne barn   (18-25 år) med ADHD
med ADHD – og mig selv?

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

Kvindeliv med ADHD  Kvinder med ADHD, 25. april Jylland 1.690.- pr. person
  unge som voksne

Struktur i hverdagen  Forældre til børn med ADHD 4. april Jylland 1.690,- pr. person
med ADHD

Bedre relationer i familien  Forældre til børn med ADHD 16. maj  Sjælland 1.690,- pr. person
med ADHD

Forår 2020
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ADHD-foreningen | Pakhusgården 50 | 5000 Odense C | Tlf. 70 21 50 55 | e: info@adhd.dk | CVR: 12771975 | adhd.dk
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Mit navn er Tristan, jeg er 9 år og går i 3.e på Brønd-
byøster Skole. Jeg bor sammen med min mor, far og 
lillebror Isak. Jeg har ADHD, eller en meget special 
hjerne, som min mor og far kalder det. Jeg er en 
glad dreng, med lidt meget krudt i r…… og ja, så er 
jeg født med en lidt speciel hjerne, det er både 
godt og skidt. Jeg er vildt god til alt udendørs lege 
som at klatre, løbe, cykle, spille bold, alt med gang 
i den. Jeg er ikke så god til lektier, pligter, bad, og 
når jeg bliver forstyrret i ting, jeg godt kan lide. Jeg 
har en hjerne, der kan gøre tingene lidt sværere for 
mig. Det her er en lille historie fra mit liv.

Mandag – en dårlig morgen
Åhhhhh neeeeeej nu kalder Mor, ligger lige så godt 
og drømmer så dejligt. Hvis jeg ligger puden over 
hovedet kan jeg næsten ikke høre hende, “ahhhh 
NEJ MOR GÅ NU VÆK.” Hvorfor skal man også op, så 
starter endnu en dag fyldt med alle de ting man 
SKAL. Jeg fungerer meget bedre om lørdagen, ja hvis 
jeg var konge, så var det lørdag hver dag. 

Nå, jeg kom da ud af sengen, nu står Mor lige foran 
mig med en bunke tøj, arrrr jeg gider ikk. ”Mor kan 
du ikke gøre det?” “ Nej basse, men jeg vil godt 
hjælpe dig!”  “Men moar jeg er sååå træt, og jeg skal 
gøre så meget, kooom nuuuu.”  “Basse du tar selv 
tøjet, så hjælper jeg med sokkerne”. Mor er gået ind 
for at vække Isak, jeg skal lige til at begynde med 
tøjet, da jeg kommer i tanke om, at jeg havde lånt 
Isak noget legetøj i går. Jeg må hellere lige tjekke 
om det er gået i stykker! “Tøjet Tristan” siger Mor. 
Ja ja, jeg er i gang. Isak har fået øje på mig og er sat 
i spurt…….og jeg spurter efter! Hver dag kæmper vi 
om den samme plads i sofaen, kun om morgenen, 
ved ikke helt hvorfor, det er ligesom bare blevet 
et ritual, der driver vores forældre til vanvid. Mor 
får skilt os ad og sat os i hver sin ende af sofaen, 
“TØJ NU TRISTAN”.

Jeg har stadig kun sokker på som Mor har hjulpet 
med, ville ønske man bare kunne trylle det på.

Så er tøjet endeligt på. Så er mor der igen, med 
tandbørsten. “Ja jeg skal nok…..” Efter et stykke tid 
og ca. 20 tanker er hun der igen.” Ja ja, nu gør jeg 
det”. Jeg vil rigtig gerne gøre som hun siger, der 
er bare altid noget der kommer i vejen inde i mit 
hoved. En ting der ligger på bordet, jeg lige skal 
undersøge, og Nutte, der løber i sit hjul, der lige 
skal nusses – samtidig med at jeg så lige kommer 

i tanke om en samtale, jeg havde i går, med Mikas og Simon fra klassen om 
Pokemon kort. Jeg må hellere lige tælle mine kort. “Ja Mor!”  Jeg kan godt mærke 
hun er irriteret, selvom hun prøver at skjule det. Så, nu er tænderne rene.

“Ja Mor, men der er altså ikke nogen af de sko, jeg vil have på! Og jeg har vildt 
ondt i mine ben. Hvis du giver mig sko på, så skal jeg nok klare jakken”! Jeg 
ved godt, hun ikke er glad for, at jeg prøver at få hende til at gøre tingene 
for mig, men jeg kan da prøve, jeg er jo træt og har ondt i benene, så synes 
faktisk det er meget både at skulle klare sko og jakke. Åhhhhh nej, nu har vi 
fået vækket far, han er ikke glad. Hvorfor hørte jeg ikke bare efter?

Min specielle hjerne
– to dage i Tristans liv

Foto: privatfoto
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“Hvad er dit problem Tristan? Er det så svært at høre, hvad der 
bliver sagt? Jeg har hørt mor sige tingene til dig tusind gange! 
Lad være med at kigge surt på mor! SVAR MIG”! ”Jeg hører også 
efter far, jeg har bare ikke nogen sko!” 

“Hold op med det pjat. Der står 7 par sko af dine, kom så i gang 
NU TRISTAN”. 

Mor tysser på far og siger,” Skat! vi er i gang”! Far er stadig sur 
og siger, “Tristan skal høre efter første gang” og at nu har han 
hørt på det længe. Mor bliver lidt sur på far, når han skælder 
ud meget højt, og så bliver jeg ked af det indeni. Det jo ikke fars 
skyld, jeg ikke hører efter! Jeg lover mig selv at blive bedre til at 
høre efter mor, det er bare så svært, for mor bliver ikke så sur, 
og  jeg ved jo at mig og mor altid taler om tingene lige efter det 
er sket, så det er hurtigt overstået. Det er sammen med mor alle 
følelserne kommer frem, både de gode og de dårlige. 

Hvis mor er alene hjemme med Isak, når jeg kommer hjem efter 
en lang dag med skole og byggeren, er jeg sur uden at vide 
hvorfor, jeg kan bare mærke, det bobler i min mave. Så gør jeg et 
eller andet dumt for at få lov at blive sur, det føles som om jeg 
er nødt til det. Så siger mor noget til mig, og så eksploderer det, 
jeg smækker med døre, kaster med legetøj, og når jeg er færdig 
bagefter, har jeg det meget bedre. Selvom jeg også er ked af det, 
for det er jo ikke godt og ikke noget man må. Men mor forstår 
det godt, hun siger at man kan gå og samle en masse dårlige 
ting i maven, og når der er for mange, vil de alle ud samtidig, 
og det kommer de så. 

Det er jo ikke min mening, at de skal skændes på grund af mig, 
jeg vil jo ikke gøre dem kede af det. Hvorfor er jeg så dum! Jeg 
ved jo godt det er det her, der sker, jeg er så dum. Far siger, at 
jeg skal høre efter mor, og at jeg snyder, fordi jeg siger det er 
ADHD´en. Det gør jeg nok også lidt nogle gange, jeg ved jo bare 
jeg slipper med mindre skideballer. Nu har mor hævet stemmen, 
“SÅ STOPPER DEN SAMTALE”! Og det gør den så.

Heldigvis er min hjerne god til at komme hurtigt videre fra de 
dårlige ting, ikke fordi jeg glemmer dem, de bliver ligesom bare 
skubbet til side. Så dukker de først op igen, når tiden er til det. 
Så dagen fortsætter, som den plejer. Skole, frikvarter, mere skole, 
byggeren og så hjem. Og der får vi så snakket om de ting, der 
ikke gik så godt om morgenen. Vi er alle sammen enige om, at 
vi skal nå at snakke om det inden vi går videre med dagene, 
men det lykkes ikke altid.

Onsdag – besøg hos medicindamen
Færdig med skole, jubii. Måske man kunne lave en legeaftale, 
nååå nej, det er jo i dag vi skal til syko… suko… øhhh hende 
damen, der giver mig medicin, hende besøger vi ind imellem. 
Hun hedder Janni. Hun måler og vejer mig, og hun sætter en 
dims på min arm, der niver og kilder lidt. Hun har forklaret mig, 
at den fortæller hende, hvordan kroppen har det, mens jeg får 
medicin. Hun er nu meget sød.

“Hej Tristan”! Mor, far og jeg følger med ind på hendes kontor, der 
er et stort bord og 4 stole. Hun har masser af bøger i reolerne 
og et stort skrivebord, tror hun har læst dem alle, hun er meget 
klog. Hun måler, vejer og og niver og kilder. “Nå Tristan, hvordan 
går du og har det”? “Jeg har det godt, jeg er blevet bedre i skolen” 
siger jeg stolt. Hun stiller en masse spørgsmål, og jeg svarer på 

alle dem, jeg kan. Hvis jeg bliver i tvivl, kigger jeg bare på mor 
eller far, så hjælper de mig. Det er Janni, der sørger for, at jeg 
får medicin. Det er den 3. pille vi prøver nu, de 2 første virkede 
i starten, men så virkede de lige pludselig ikke mere. Den sidste 
vi prøvede gjorde, at jeg hele tiden var ked af det og sur, og jeg 
vidste ikke hvorfor, og jeg fik de værste mareridt, fortalte min 
mor. Det kan jeg ikke selv huske, men hun fortalte Janni, at jeg 
vågnede flere gange om ugen med mareridt. Janni siger, at den 
medicin jeg får nu, er god for mig.

Jeg tar en pille hver morgen sammen med min morgenmad. Så 
går der et lille stykke tid, og så forsvinder alle de forvirrende 
tanker inde i hovedet, og der bliver lidt mere stille i verden. Lidt 
ligesom når jeg ligger med puden over hovedet, og lader som 
om jeg ikke hører mor om morgenen. Jeg har super hørelse, når 
jeg ikke får medicin, det er vildt forstyrrende når man skal høre 
efter noget læreren siger eller lave opgaver. Jeg kan høre en, der 
tygger på blyanten, en der vipper med fødderne, gulvet der laver 
lyde, når min lærer Sidsel går på det, dem der er i skolegården, 
vandet i rørene ved vasken i klassen. Det gør, at jeg slet ikke får 
hørt eller lavet noget, for lydene overdøver det. 

Første gang jeg skulle prøve at tage medicin var i 1. klasse, og 
mor gav mig en fridag og var sammen med mig hjemme. Vi skulle 
bare have en hyggedag sammen. Efter jeg havde slugt pillen, 
spurgte hun mig hele tiden, “nååå hvordan har du det”? “Mor, 
jeg har det som jeg plejer” svarede jeg. Lige pludselig, efter hun 
havde spurgt for 7. gang, kunne jeg mærke noget. “Jeg har det 
stille mor, ligesom om min hjerne laver lektier, der er stille”. “Og 
hvordan er det”? spurgte hun. “Det er lidt underligt, men rart”. 

Sådan har jeg det stadig. Det er rart og det gør, at jeg kan være 
rolig. Det gør også, at jeg bliver køresyg. Jeg er heller aldrig 
sulten, mens jeg får medicin, det er lidt øv, for jeg er nok den i 
klassen med den bedste madpakke. 1 stk. rugbrød og resten er 
snacks, de andre i klassen kan godt blive lidt misundelige. Men 
de forstår godt, at ellers spiser jeg overhovedet ikke noget, og tit 
deler jeg også lidt. Lige fra vi startede i 0. klasse har min klasse 
været gode ved mig, de kan lide mig og leger med mig, selvom 
jeg indimellem har lavet lidt ballade i klassen. 

Nå, nu ligger jeg i min seng, jeg ligger og tænker på den fest jeg 
skal holde, når jeg har fødselsdag, hvem der skal med og mine 
tusind andre tanker. Godnat verden.   ◆

Stor tak til Tristan og hans mor for at sende deres historie 
til os. 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til historien, 
eller hvis du vil fortælle noget fra dit eget liv med ADHD, 
så kan du sende det til Anna hos ADHD-foreningen på 
afr@adhd.dk 

Læs mere om Tristans liv på adhd.dk, nederst på denne 
side: adhd.dk/livet-med-adhd/boerneliv-med-adhd
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AF LOUISE MELDGAARD BRUUN, PIA JUSTESEN OG DAVID ERICHSEN 

FORESTIL DIG en stigning af lungeproblemer og vejrtrækningsbe-
svær blandt unge på et gymnasium. Det vil medføre et eftersyn 
af de fysiske rammer, en handleplan for ikke at komme i samme 
situation igen, etc.

I dag ser vi en markant stigning af psykisk mistrivsel og lidelser 
som angst, depression og opmærksomhedsforstyrrelse blandt 
unge, som skal eller er i gang med en uddannelse. Ifølge Den 
Nationale Sundhedsprofil fra 2017 er næsten hver femte ramt. 
Unge som ikke får udviklet deres potentialer, men i stedet får 
et knæk på et følsomt tidspunkt i livet. 

I Danmark ses psykisk mistrivsel generelt som et individuelt 
problem. Det er den unge, der beskrives som psykisk sårbar – 
omgivelserne betragtes ikke som en del af problemet. Hvis vi 
tager eksemplet med lungeproblemerne, vil det svare til at se 
problemet som en gruppe af unge med særlige følsomme luftveje, 
der selv må søge hjælp – alternativt forlade deres uddannelse. 
Og ingen vil se på de fysiske rammer. 

Denne tilgang trives på trods af international ret til lige adgang 
til uddannelse, dansk lovgivning mod diskrimination i uddannel-
sesvæsenet på grund af handicap og faglig evidens for, at miljø 
også er en vigtig faktor, når man snakker om psykisk sårbarhed 
og psykiske lidelser. 

Det store frafald på uddannelser har også den konsekvens, at 
vi bliver et fattigere samfund. Ifølge AE bidrager en ung med en 
videregående uddannelse med en livsværditilvækst på mellem 
18 mio. kr. og 28 mio. kr., mens en ufaglært i gennemsnit bidrager 
med 9 mio. kr. 

I PSYKIATRIEN bruger man en stress-sårbarhedsmodel til at 
forstå, hvordan psykisk mistrivsel og en psykisk lidelse udvikles. 
Modellen handler om samspillet mellem gener og miljø. Samme 
model bruges også til at forstå udviklingen af livsstilssygdomme 
som diabetes og lungecancer. 

Der kan påvises lige så tydelige sammenhænge mellem ydre 
rammer og psykiske lidelser, som mellem ydre rammer, sukker-
syge og lungecancer. Når alene den enkelte unges sind betragtes 
som årsagen til mistrivsel og udvikling af psykisk lidelse, tager vi 
med andre ord ikke højde for den viden, der findes på området, 
og det betyder så igen, at man overser de handlemuligheder 
der faktisk findes. Handlemuligheder, der er nødvendige, når vi 
taler om uddannelse.  

Ifølge Djøfbladet er det siden 2014 lykkes at nedbringe den 
gennemsnitlige kandidats studietid med 4,3 måneder. Tal fra 
Den Nationale Sundhedsprofil viser, at andelen af studerende 
med et højt stressniveau samtidig er vokset markant. Og tal fra 
Danske Universiteter viser, at syv ud af otte universiteter har 
oplevet en markant stigning i frafald fra 2014 til 2017. 

DER ER FLERE problemer ved ikke at anerkende rammerne som 
en udløsende faktor for psykisk mistrivsel og psykiske lidelser 
og alene se disse som et problem, der skyldes den enkelte unge. 
For det første begrænses handlemulighederne betragteligt. Dem 
vender vi tilbage til senere. 

Der sker også det uhensigtsmæssige, at normalitetsbegrebet for, 
hvad det vil sige at være en velfungerende studerende snævres 
ind, og unødigt mange unge får en identitet som sårbar og/
eller syg og efterlades med erfaringer om ikke at lykkes med at 
omsætte sine evner. 

Det kan sammenlignes med udviklingen på handicapområdet, 
hvor man tidligere udelukkende betragtede handicap med 
medicinske briller. Personer med handicap var mennesker med 
en diagnose, som i bedste fald skulle helbredes. Fokus var på 
den enkelte persons psykiske sårbarhed, på det enkelte individ. 

Man taler i dag om en ny social handicapmodel, hvor handicap 
opstår på grund af et negativt samspil mellem sårbarhed og 
omgivelser. Denne menneskeretlige tilgang gør, at handicap 
bliver et socialt forhold og en social konstruktion, snarere end 
et individuelt kendetegn. Det er ikke den enkelte person med 
handicap, som skal fikses. Det er ikke den enkelte persons hjerne, 
sind eller følelser, der er noget galt med. Det er omgivelserne. 

Det er denne tilgang vi gerne vil advokere for også bruges, når 
vi taler om psykiske sårbare unge og uddannelser. Det betyder 
ikke, at vi som samfund skal undlade at drage omsorg for den 
enkelte unge. Men det betyder, at der i højere grad skal fokuseres 
på de strukturelle og holdningsmæssige barrierer, som unge 
oplever under deres uddannelse. 

EN TILGANG der hverken er ny eller uprøvet, men følger af FN’s 
Handicapkonvention, som Danmark blev medlem af i 2009 og 
dermed har forpligtet sig til at respektere.  Konventionen fastsæt-
ter i artikel 24 retten til uddannelse for personer med handicap: 
”Deltagerstaterne anerkender, at personer med handicap har ret 
til uddannelse. Med henblik på at virkeliggøre denne ret uden 

Kronikken er tidligere bragt i Jyllandsposten

➾

Både menneskeligt og samfundsøkonomisk vil man høste store gevinster ved at indrette vores 
uddannelser, så sårbare unge bedre kan gennemføre dem. Det gør vi ikke i dag
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ud fra den enkeltes læringsprofil.  Vi kender allerede tilgangen i 
relation til for eksempel ordblinde, som tilbydes en IT -rygsæk etc.  
Pointen er, at det at være psykisk sårbar bare burde være en 
anden måde at være læringshæmmet på, som uddannelses-
systemet helt naturligt tager højde for.  Det må aldrig kun være 
den unge selv, der er problemet, da det har for høj en pris både 
økonomisk og menneskeligt. 

Så lad os komme i gang med at tilpasse vores uddannelser til 
de unge – ikke omvendt. 

Om forfatterne:  
Pia Justesen er jurist og Ph.d. med speciale i menneskerettighe-
der og ligebehandling. Hun er netop vendt tilbage til Danmark 
efter at have boet i Chicago siden 2014, hvor hun arbejdede for 
handicaporganisationen Access Living og underviste i handicap-
rettigheder på University of Illinois at Chicago. Pia er forfatter 
til en række artikler og bøger om menneskerettigheder og 
anti-diskrimination. Til oktober udkommer hendes seneste 
bog ”From the Periphery – Real-Life Stories of Disability” på det 
amerikanske forlag Chicago Review Press. 
Louise Meldgaard Bruun er psykolog og specialpsykolog i psykia-
tri. Hun arbejder med sårbare unge i psykiatrien og på uddannel-
sesinstitutioner. Hun er tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern 
lektor. Hun er forfatter til en række artikler, lærebogskapitler og 
bøger om kognitive vanskeligheder og hvordan der kompenseres 
for disse. Bl.a. Skarpe tanker (Dansk Psykologisk Forlag), ’Saml 
tankerne’ (Psykiatrifonden) og ’De oversete vanskeligheder hos 
sårbare elever’ (Gymnasieskolen)
David Erichsen er journalist, master i Corporate Communication 
(EMCC) og har i en årrække arbejdet som kommunikationschef 
i uddannelsessektoren. Han er i dag selvstændig og beskæfti-
ger sig med rådgivning, interessevaretagelse, kommunikation, 
journalistik, strategi- og udviklingsforløb, hvor det overordnede 
fokus er på uddannelse og uddannelsespolitik. 

Denne kronik er skrevet med afsæt i en faglig artikel, som kan 
bidrage med mere viden om området. Artiklen kan findes på 
www.piajustesen.com   ◆

diskrimination og på grundlag af lige muligheder 
skal deltagerstaterne sikre et inkluderende 
uddannelsessystem på alle niveauer samt 
livslang læring…” Gennem konventionen 
er Danmark altså forpligtet til at sikre 
et inkluderende uddannelsessystem på 
alle niveauer. 

FN’s Handicapkomite, som er sat i verden 
for at overvåge medlemslandenes over-
holdelse af Handicapkonventionen, har i 
2016 udarbejdet en generel anbefaling Nr. 
4 om inkluderende uddannelse. I modsæt-
ning til integration betyder en inkluderende 
undervisning, at elever med handicap ikke 
bare anbringes i almindelige klasser, hvor 
de skal tilpasse sig standardiserede krav, 
men at der iværksættes strukturændrin-
ger i forhold til eksempelvis organisering, 
læseplaner samt undervisnings- og lærings-
strategier. 

Inkluderende undervisning, som sikrer en lige adgang til uddan-
nelse, er også en målsætning, der understreges i FN’s Verdensmål, 
og herudover har det siden 1. juli 2018 været ulovligt i Danmark 
at diskriminere på grund af handicap. Skoler og uddannelses-
steder er derfor i dag forpligtede til at beskytte børn og unge 
med handicap mod diskrimination i adgangen til undervisning 
og uddannelse. 

ET GODT BUD på, hvad danske uddannelsesinstitutioner konkret 
kan gøre, findes i USA, hvor der i mange år har eksisteret et forbud 
mod diskrimination på grund af handicap på uddannelsesområ-
det. På mange områder er det danske uddannelsessystem nok 
at foretrække i Danmark, men kravet om reel ligebehandling 
er værd at lade sig inspirere af, da det i USA har medvirket til, 
at skoler og uddannelsesinstitutioner har fokuseret på at gøre 
undervisningen mere inkluderende. Udover at sikre dette for 
børn og unge, handler den lige adgang til undervisning også 
om at iværksætte hensigtsmæssige tilpasninger for den enkelte 
unge, som konkret har behov for det. 

Hvis man er ung med en sårbar profil og starter i skole eller 
på en uddannelse i USA, skal der ske en afklaring af, hvordan 
undervisningen kan tilpasses, så den unge får lige adgang til 
sin uddannelse. Det betyder, at fagpersoner i en særlig afdeling 
på uddannelsesinstitutionen i samarbejde med den studerende 
og på baggrund af den konkrete psykiske sårbarhed vil lave 
en oversigt over, hvordan de enkelte undervisere skal tilpasse 
undervisningen. Det kan være ekstra tid til eksamen, udlevere 
materiale før undervisning, acceptere ekstra fravær etc. 

I DANMARK er der ikke etableret tilsvarende systemer for, at 
undervisningen skal tilpasses, hvis den enkelte unge har behov 
for det. Det der foregår, afhænger altså af den enkelte uddan-
nelsesinstitutions viden om området, grad af overskud og prio-
ritering af ressourcer. 

Vi vil gerne opfordre til, at unge menneskers trivsel i vores 
uddannelsessystem prioriteres seriøst. Det man konkret kan 
gøre, er at iværksætte en dansk model for et mere inkluderende 
uddannelsessystem, der tager afsæt i de unges ret til uddannelse 
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Kort og godt om ADHD henvender sig til dig, der har ADHD 
eller er tæt på et barn, ung eller voksen med ADHD og gerne vil 
have mere at vide om emnet, hvordan behandlingen foregår, 
og hvad man selv kan gøre. Bogen er også relevant for lærere, 
pædagoger, behandlere, ledere og andre, der er i kontakt med 
mennesker med ADHD.

Forfatter: Per Hove Thomsen

Problemløsende inklusion er konkret og anvendelsesorienteret, 
og bogen er udstyret med en pædagogisk ’værktøjskasse’ i den 
afsluttende del. Som supplement til værktøjskassen findes en 
række illustrationer, der viser konkrete eksempler på, hvordan 
mange af bogens ideer kan omsættes visuelt i det daglige arbejde 
med børn og unge.

Bogen er skrevet på baggrund af mange års foredrag og råd-
givningsforløb for professionelle. Den henvender sig til lærere, 
pædagoger og institutioner, som vil målrette deres indsats i 
forhold til inklusion af børn og unge med ADHD og andre kog-
nitive forstyrrelser.

Forfatter: Jenny Bohr

Læsehesten
Alle bøgerne kan købes i
ADHD-foreningens webshop:
adhd.dk/shoppen

Stille ADHD er et andet navn for den variant af ADHD, der hedder 
ADD – altså uden H’et for hyperaktivitet.

Mennesker med ADD bliver hele tiden forstyrret af både indre 
og ydre stimuli, og de har ofte tankemylder og indre uro. ADD 
kan være svær at opdage, fordi symptomerne er utydelige eller 
bliver misforstået. I bogen kan man møde en række unge og 
voksne, der fortæller om deres liv med ADD. 

Stille ADHD er skrevet til unge og voksne med ADD, deres forældre 
og andre tæt på. Bogen kan også bruges af lærere, pædagoger 
og fagfolk, der møder mennesker med ADD.

Forfatter: Majbritt Augustinus

Stille ADHD
- Fortællinger om børn
og unge med ADHD

Problemløsende
inklusion 
- Viden og værktøjer til 
inklusion af børn og unge 
med ADHD og andre kog-
nitive forstyrrelser.

Kort og godt om ADHD
• Hvad er ADHD?
• Hvad sker der, når man 

har ADHD?
• Hvordan stilles
 diagnosen?
• Hvordan foregår
 behandlingen
• Hvad kan man selv gøre? 
• Og hvordan kan man 

hjælpe, hvis man er 
forældre eller tæt på et 
menneske med ADHD?
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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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I september måned afholdt ADHD-
foreningen Mini-camp for unge 
voksne med ADHD og ADD på 
Kragsbjerggaard i Odense.  

Det var to dage smækfyldt med 
socialt samvær, holdkonkurrencer, 
masser af erfaringsudveksling top-
pet med viden om ADHD og ADD. Vi 
bringer her fotos fra campen.

Stor tak til alle deltagere for stort 
gåpåmod, åbenhed og smittende 
positiv energi.

Mini-camp 2019
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Bliv klogere på ADHD
Tilmeld dig ADHD-foreningens

nyhedsbrev NytomADHD
NytomADHD er et digitalt nyhedsbrev, som bringer 

nyt fra ADHD-området i form af fx. ny litteratur, 
forskning og projekter samt debatindlæg fra

pressen. Nyt om ADHD udkommer hver
mandag/tirsdag undtagen i ferier.

Læs mere og tilmeld dig NytomADHD:
adhd.dk/foreningen/nyhedsbrev/

Hjælp ADHD-sagen 
Kender du Ligningslovens §8a?

For at opretholde status som almenvel-
gørende forening kræver det, at ADHD-
foreningen modtager mindst 100 gaver 
om året på minimum 200 kr. Det lyder 
måske ikke af meget, men fordi rigtig 
mange ikke er klar over dette, så kan 
det desværre godt være en kamp at 
opnå de 100 gaver.

Hjælp derfor ADHD-sagen med en gave 
på 200 kr.: 
• MobilePay tlf. nr. 53 72 99 11
 send 200 kr.
 Skriv: gave, navn og adresse.
• adhd.dk/donation/
Tak for din støtte og forståelse.

Børn gør det godt, når de kan... 

betyder, at børn gør det godt, når 

vi voksne gør det muligt.

Citat af Jenny Bohr, Master i

Specialpædagogik og advanced trainee 

i Samarbejdsbaseret

problemløsning. 
HVAD SIGER DELTAGERNE OM ARBEJDSLIVET?

Jeg har vanskeligt ved ikke at påtage mig for meget arbejde, og jeg er derfor  bange for at blive udbrændt

87%

Jeg får ofte problemer med at klare hverdagslivet på en god måde, da det er svært for mig at overkomme flere ting på samme dag (f.eks. arbejde, gøre rent og købe ind)

90%

Jeg oplever, at jeg har vanskeligt ved at afslutte projekter, jeg har påbegyndt, da jeg så hurtigt bliver rastløs og begynder på nye projekter, inden de gamle er afsluttet

88%

Jeg lider af søvnproblemer, hvilket gør, at jeg ofte føler mig træt og har svært ved at passe arbejde/skole på en god måde

74%

Det er irriterende, at der ikke findes bedre muligheder for at tilpasse mit arbejde/mine studier i forhold til mine vanskelig-heder (lavere tempo, mere støtte, mere struktur, nedsat tid mv.)

70%

Førtids-
pensionist (8%)

Deltid (8%)

I flexjob (8%)

Studerende (10%)

Andet (18%)

Arbejdssøgende (5%)

Folkepensionist (1%)

Fuldtid (27%)

Sygemeldt (16%)

BESKÆFTIGELSE

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 hverdagen

74%

Jeg savner en kontaktperson på ADHD-området, som jeg kan henvende mig til med alle typer spørgsmål

65%

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 diagnosen

66%

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.

UNDERSØGELSEN
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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-Merete 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
aarhus@adhd.dk

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
storkbh@adhd.dk

ADHD-FORENINGENS LOKALAFDELINGER

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

Hvor er mit
medlemsnummer?
Vi har ofte henvendelser fra medlemmer, der ikke kan 
huske/finde deres medlemsnummer. Når du er medlem 
i ADHD-foreningen, modtager du ADHD Magasinet. Du 
kan altid finde dit medlemsnummer på bagsiden af 
ADHD Magasinet. Det er trykt efter et bogstav, som er 
enten A, B, C eller D.

Du er også velkommen til at kontakte Birgit Løvendahl:  
bl@adhd.dk eller 53 72 99 11.

➜
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 Meget stor beboertilfredshed  En høj etisk standard

 Smukke rammer og omgivelser  Nærværende medarbejdere

 Gode udfoldelsesmuligheder  Glæde ved årets traditioner
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2 toiletter og 2 P-pladser 
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Lejepris 
fra
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Kontakt Steen på: 2016 0008 • Find os på Egebjergbakke.dk
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NITRAM OIL A/S
Plantagen 28 . 4320 Lejre

Tlf. 46 49 62 00 . nitramoil.dk
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