
KONFERENCE
FOKUS PÅ UNGE OG 
VOKSNE MED ADHD
TORSDAG D. 16. MAJ 2019 – KORSØR

Livet med ADHD er ofte præget af store udfordringer, så som problemer med at 
organisere tid og aktiviteter, kontrollen over egne følelser og det leder ofte til 
skyldfølelse og dårligt selvværd. 

Mange bliver først diagnosticeret langt inde i voksenlivet og det har store personlige 
omkostninger og medfører lav livskvalitet. 

Vi skal gøre det bedre ved at sætte ind rettidigt og sikre at vi har viden om ADHD, 
indsatser der virker og har redskaber til at hjælpe de unge og voksne med ADHD.

Tilbring en dag sammen med ADHD-foreningen, hvor vil starte med at se på hvordan 
kognitiv adfærdsterapi kan være et solidt supplement til den medicinske behandling. 
Vi vil kigge på hvordan de krav og forventninger, som unge med ADHD møder i livet, 
ikke modsvarer de ressourcer de har til rådighed. Og hvad siger forskningen egentligt 
om vilje og motivation og hvordan kan det hjælpe os til, at forstå hvorfor det kan være så 
svært, at motivere og fastholde ny adfærd hos unge og voksne. Afslutningsvis kigger vi 
på hvordan mestringsforløb for unge og voksne kan designes – sådan helt ude i praksis. 
Vi glæder os til at have dig med. 

Med intens hilsen
ADHD-foreningen

Camilla Louise Lydiksen
Direktør

TILMELD DIG HER

https://adhd.dk/kursus/konference-fokus-paa-voksenlivet-adhd/


PRAKTISKE OPLYSNINGER
HVOR OG HVORNÅR
Torsdag den 16. maj 2019 fra kl. 09.00 til 16.00 på Hotel Comwell, Ørnumvej 6, 4220 Korsør.  
Vi sørger for, at der er indlagt pauser og lidt hyggelig forplejning. Husk tilmelding, så vi har en stol til dig. 

PRIS
Pris for dagens program, materialer samt forplejning: kr. 1.995. Alle priser er fritaget for moms.  

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

TILMELD DIG HER

Tid Oplæg Oplægsholder
09.00 Morgenmad

09.30 Velkomst Camilla Louise Lydiksen, direktør i ADHD-foreningen

09.45 Kan kognitiv  
adfærdsterapi hjælpe?

Christina Mohr, psykolog, Aalborg Universitetshospital, 
Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri

Livet med ADHD er ofte præget af store udfordringer, såsom 
problemer med at organisere tid og aktiviteter og kontrollen 
over egne følelser; det leder til skyldfølelse og dårligt selvværd. 
Forskningen viser, at kognitiv adfærdsterapi kan være et solidt 
supplement til den medicinske behandling, og dette oplæg vil 
stille skarpt på, hvad den seneste forskning viser inden for netop 
dette emne.

10.45 Pause

11.00 Teenageliv med ADHD Trish Nymark, sygeplejerske, NLP psykoterapeut, coach og 
ADHD-konsulent

De krav og forventninger, som unge med ADHD møder, 
modsvarer ikke de ressourcer de har til rådighed. Mange med 
ADHD kæmper med impulsivitet og sociale udfordringer, der 
kan sætte dem i farlige situationer.
Med dette oplæg bliver fokus at bidrage med viden, der kan 
ruste dig til at forstå de mekanismer, der er, så du kan støtte den 
unge og dermed bidrage til et bedre ungdomsliv.

12.00 Frokost

13.00 Voksenundersøgelsen  
om ADHD

Lene Buchvardt, udviklingschef, ADHD-foreningen

Bliv præsenteret for ADHD-foreningens nye undersøgelse blandt 
322 voksne om livet med ADHD. 

13.15 Motivation – hvorfor er det så 
svært at gøre noget ved den?

Marianne Breds Geoffrey, speciallæge i psykiatri, PhD 

Hvad siger den nyeste hjerneforskning om vilje- og motivations-
processer, og hvordan kan den hjælpe os til at forstå, hvorfor  
det kan være så svært at motivere og fastholde ny adfærd hos 
unge og voksne? 
Få større indblik i dette spændende forskningsfelt og opnå  
bedre forståelse for, hvorfor mennesker med ADHD kan have  
så svært ved at håndtere almindelige hverdagsopgaver.

14.15 Pause

14.30 Praksiserfaringer fra 
mestringsgrupper

Tine Hedegaard, udviklingskonsulent, ADHD-foreningen

En kort introduktion til ADHD-foreningens mestrings- og 
kursusforløb. Indhold og resultater bliver gennemgået.  
Mød nogle af de unge og voksne, der har været på forløbene,  
og hør om deres erfaringer med forløbene.

15.30 Afslutningssamtale på scenen

15.55 Tak for denne gang – Kom godt hjem!

Tilmeld dig på https://adhd.dk/kursus/konference-fokus-paa-voksenlivet-adhd/
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