
VOKSNE  
MED
ADHD



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 samlet 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



FAKTA OM DELTAGERNE  I UNDERSØGELSEN

Alle deltagere har diagnosen ADHD, og 50% har også andre diagnosticerede psykiske lidelser.

77% er kvinder,  21% er mænd

18-25 år 26-35 år 46-55 år36-45 år 56-65 år

12

22
20

6

ALDER

39

ALDER VED DIAGNOSTICERING

18 eller

yngre

19-25 år 36-45 år 46-55 år26-35 år 56 år eller

ældre

9

13

33

28

14

2



Over 1.000.000 kr. (3%)

750.000 – 1.000.000 kr. 7%)

Under 100.000 kr. (7%)

Intet svar (1%)

100.000 – 300.000 kr. (30%)

300.000 - 500.000 kr. (22%)

500.000 – 750.000 kr. (17%)

Ved ikke 12%) 

HUSSTANDSINDKOMST

Videregående  uddannelse

3 år eller mere (38%) HG (3%)

Grundskole 9./10.kl (15%)

Gymnasium/HF (10%)

Erhvervsuddannelse (18%)

Videregående uddannelse

under 3 år (13%)

Anden uddannelse  

efter Gym/HF (1%)

HØJEST GENNEMFØRTE

UDDANNELSE



HVAD SIGER DELTAGERNE  

OM ARBEJDSLIVET?

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%

BESKÆFTIGELSE

Folkepensionist (1%)

Arbejdssøgende (5%)
Fuldtid (27%)

Deltid (8%)

Førtidspen-

sionist (8%)

I flexjob (8%)

Andet (18%)

Studerende (10%)

Sygemeldt (16%)



HVILKEN REGELMÆSSIG  

BEHANDLING ELLER INDSATS  

FÅR DELTAGERNE?
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HVAD SIGER DE OM  

BEHANDLINGEN/INDSATSEN

Jeg mangler viden om, hvilke forskellige 

behandlingsmetoder  der findes for ADHD, og hvad der 

ville passe bedst til mig

69%

Det føles som om, behandling af ADHD er alt for 

fokuseretpå  at medicinere frem for f.eks. 

psykologhjælp og adfærdsterapi

Det synes ikke som om, der er et tilstrækkeligt 

godt samarbejde mellem forskellige 

behandlingsinstitutioner vedrørende ADHD-

patienter, hvilket øger risikoen for, at man bliver

”kastet rundt” eller ”havner mellem to stole”Individuel 

samtale-

terapi

75%

73%



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

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

Intet svar (2%)

Ja i høj grad (3%)

Nej slet ikke (38%) Ja i nogen grad (22%)

Ja i ringe grad (35%)

HAR DU FÅET OPLYSNING OM,  

HVORDAN DU SKAL TAKLE DINE  

VANSKELIGHEDER?

66%

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

skulle gå hen for at blive rustet til at klare hverdagen
74%

89%



HVAD SIGER DELTAGERNE  

OM LIVET MED ADHD?

Det er vanskeligt at strukturere min hverdag  

(planlægge, prioritere mv.), hvilket medfører at

jeg somme tider ikke får gjort noget

87%

Mit hoved er konstant på overarbejde, jeg kan  

ikke få tankerne til at tage en pause

92%

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

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

betyder,  at jeg i øjeblikket bliver handlingslammet

87%

Jeg går altid rundt med en uro over at have glemt  

hverdagsagtige forpligtelser og har derfor svært

ved  at slappe af og føle harmoni

83%

Hverken eller (12%)

Meget lidt (1%)

Lidt (8%)

Rigtig meget (35%)

Meget (40%)

Intet svar (2%)

I HVILKET OMFANG  BEGRÆNSER 

ADHD DIT LIV?



DELTAGERNES SOCIALE LIV

Stort (9%)

Meget stort (4%)

Intet svar (1%)

Lille (28%)

Meget lille (31%)
Hverken stort

eller lille (28%)

HVAD SIGER DELTAGERNE

OM DERES SOCIALE NETVÆRK?

Jeg er så træt, at jeg ikke kan overskue min familie og 

især mine børn

Jeg bliver ofte stresset og urolig, når jeg opholder  mig i 

miljøer med meget lyd og mange stemmer  (fx ved 

møder, middage og begivenheder)

89%

Jeg kan ikke overskue at lave noget i min fritid. 

Jeg skal bare lade op for at klare næste dag
78%

Jeg har vanskeligt ved at få en god balance i mit liv med  

en passende mængde arbejde, fritidsaktiviteter og venner

89%

59%



@ADHD-foreningen

Uddannelse om ADHD 
adhd.dk/kurser-og-workshops

Besøg Mestringsbanken 
adhd.dk/mestringsbanken

Kontakt ADHD-foreningens  
rådgivning 7021 5055

Kontakt ADHD-foreningen 
info@adhd.dk

Find lokalafdeling 
adhd.dk/lokalafdelinger

Undersøgelsen er gennemført med støtte fra SHIRE

GØR ADHD TIL  HÅB 

OG HANDLEKRAFT

www.adhd.dk

mailto:info@adhd.dk
http://www.adhd.dk/

