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KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI HVORFOR?

• En række undersøgelser peger på, at medicinsk behandling af ADHD/ADD kan have gavnlige effekter 

på kernesymptomerne og funktionsniveauet

• Mange har ”residual symptomer”

• Funktionsniveauet bedres ikke nødvendigvis tilsvarende reduktionen i symptomerne

• Ikke alle ønsker eller tåler behandling med medicin

• Der er desuden en stor præference for, først eller i kombination med medicin, at modtage ikke-

medicinsk behandling

• Erfaringen er, at mange ikke oplever at der er meget at hente udover psykoedukation:

• Generelle beskrivelser målrettet et bredt publikum om hvad ADHD/ADD er

• Gennemgang af forskellige teknikker og metoder til at håndtere ADHD/ADD generelt

• Men slår det altid til?



• Nogle af udfordringerne ved, hvis psykoedukation og selv-hjælps litteratur står alene, kan være:

• At det kræver overskud og gode kognitive ressourcer at omsætte fra det generelle til sig selv uden 

støtte

• At mennesker med ADHD/ADD er meget forskellige fra hinanden

• Zonen for nærmeste udvikling vil variere fra person til person – stor risiko for at skyde forbi, over 

eller under

• At meget af den slags materiale fokuserer på at lære en konkret metode og undervurderer den 

negative indvirkning tidligere erfaringer, følelser mv. har på præstationer 

• De fleste med ADHD ved f.eks. godt at de burde bruge to-do lister, men:

• Nogle har også brug for f.eks. at lære hvordan man prioriterer i en sådan liste

• Nogle har brug for sideløbende at lære strategier til at vurdere tidsforbrug, omfang mv.

• Nogle oplever svære negative følelser i forbindelse med at bruge dem, hvilket i sig selv leder til 

overspringshandlinger for at komme ud af følelserne igen 



ADHD kernesymptomer:

Uopmærksomhed 

Hyperaktivitet

Impulsivitet

Problemer ift. tid, overblik, 

hukommelse, letafledelighed mv. Mangel på 

mestringsstrategier
F.eks. Organisere, planlægge, 

prioritere, overspringshandlinger mv.

Funktionsnedsættelse
F.eks. Opgaver løses ikke, hober sig 

op, glemmer vigtige aftaler osv. osv.

Negative erfaringer
Lykkes ikke

Problemer ift. skole, parforhold 

mv.

Negative/dysfunktionelle 

tanker/overbevisninger

”Jeg duer ikke til noget” 

”Jeg kan ikke finde ud af noget” 

Påvirkning på humør 

og trivsel

Angst, depression, 

stress, vrede

Reduktion af kernesymptomer alene giver derfor ikke nødvendigvis de ønskede effekter på funktionsniveauet

Tilpasset/oversat fra Safren et al. 2004: 



KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI – EN KORT INDFØRING I OVERORDNEDE 
PRINCIPPER

• Kognitiv adfærdsterapi er tilgang til psykologisk behandling der kan anvendes på både børn, 

unge og voksne med forskellige psykiske lidelser

• Grundbegreber er:

• Skemata

• Leveregler/antagelser

• Negative automatiske tanker

• Den kognitive diamant



• Skemata: 

• Grundlæggende antagelser om en selv – kan være positive, negative 

• Fungerer som et filter for vores oplevelser 

• ”Jeg duer ikke til noget”

• ”Jeg kan alting”

• Dannes livet igennem i relationen med andre

• ”Jeg er…”

• ”Andre er…”

• ”Livet, fremtiden mv. er….”



• Skemata kan forvrænge måden vi oplever forskellige situationer og hændelser på:

• Selektiv perception: Man får kun øje på det negative eller positive i en situation

• Forstørrelse og formindskelse: Man overvurderer/undervurderer betydningen af en 

hændelse

• Personalisering: Selvhenførende/refererende  

• Sort/hvid tænkning/generaliseringer: 

• Det går/gik enten 100% godt eller skidt

• Det går altid dårligt/aldrig godt

• Negative erfaringer hos en ung/voksen med ADHD/ADD kan have dannet negative 

skemata ala ”Jeg kan aldrig finde ud af noget”. Når personen så f.eks. Har løst en opgave 

kan en forvrængning være, at man systematisk undervurderer egen indflydelse på 

resultatet ”Det var bare held” eller kun kan acceptere resultatet hvis det er 100% fejlfrit. 



• Leveregler/basale antagelser: 

• Generelle regler der bygger på skemata og former adfærd/tænkning

• Problematiske hvis de efterleves for rigidt eller bliver for ekstreme

• Ofte i formen

• ”Hvis…så”

• ”Skal”/”burde”

• ”Det er vigtigt at…”

• Levereglerne påvirker de typiske strategier man anvender – handletilbøjeligheder

• Feks. ”Hvis jeg ikke siger ja, kan folk ikke lide mig”  tilbøjelighed til at sige ja til alt for 

mange ting



• Negative automatiske tanker:

• Automatiske tanker der følger af skemata i konkrete situationer/hændelser – igangsætter 

negative følelser

• Skemata: Jeg duer ikke til noget

• Leveregel/basal antagelse: Hvis jeg tager prøver, så går det galt

• I en eksamenssituation kunne en negativ automatisk tanke være ”Jeg kan ikke!!”



DEN KOGNITIVE DIAMANT

Skemata

Jeg kan ikke

Angst

Hjertet banker, åndedrættet bliver hurtigere mv.

Undgår situationen



KAT OG ADHD

• Modsat behandling m. KAT v. andre tilstande såsom angst, depression mv., er formålet ikke 

at fjerne ADHD, men at minimere indvirkningen på funktionsniveauet

• ADHD skyldes ikke forvrængede skemata – men negative skemata omkring sig selv kan 

dannes gennem vedvarende oplevelser af manglende mestring og negativ feedback

• Ligesom ADHD symptomerne kan påvirke f.eks. følelseslivet, adfærd mv.

• Behandlingen med KAT skal snarere sigte mod:

• Øget forståelse for hvad ADHD er og hvornår og hvordan det påvirker dagligdagen

• At træne de meta-kognitive færdigheder (f.eks. evne til problemløsning)

• Derudover, når det er relevant, at arbejde med de sekundære effekter af ADHD (f.eks. 

Angst, vrede mv.)



PROGRAMMER

• Der findes en række forskellige programmer der er afprøvet på unge og voksne med ADHD 

f.eks.:

• Derudover findes en række manualer udviklet til forskningsbrug som potentielt kunne 

oversættes og afprøves i Danmark



INDHOLD I PROGRAMMERNE

• Mange af programmerne har mange lighedstræk

• Varighed er typisk mellem 8 og 12 sessioner

• Kan både være individuelt og i gruppe

• Kan indeholde fuld eller delvis inddragelse af forældre/pårørende

• Ofte opbygget i moduler – giver mulighed for tilpasning til den enkeltes problemstillinger

• F.eks. Er vredeshåndtering ikke lige relevant for alle

• Tyngden af fokus på f.eks. Impulsivitet, følelseshåndtering mv. varierer særligt fra program til 

program



MANUAL FOR CBT TIL UNGE FRA VIDENSKABELIGT STUDIE AF VIDAL ET AL.  
(2015):

• Session 1: Psykoedukation – symptom identifikation og målsætning

• Session 2: Håndtering af impulsivitet 

• Session 3: Kognitive strategier

• Session 4: Vredes håndtering

• Session 5: Frustration og motivation

• Session 6: Interpersonelle færdigheder

• Session 7: Planlægnings strategier

• Session 8: Problemløsning og beslutning

• Session 9: Håndtering af overspringshandlinger

• Session 10: Udefrakommende distraktioner

• Session 11: Distraherende tanker

• Session 12: Vedligeholdelse af færdigheder



SESSION 7: PLANLÆGNINGSSTRATEGIER

• Mange mennesker med ADHD/ADD har både gr. symptomerne (problemer med at danne overblik, 

letafledelighed, problemer med at vente mv.) og som konsekvens af negative erfaringer med at arbejde 

med planlægning, en modstand/ulyst ift. at kunne og ville planlægge – det skal først og fremmest 

udforskes og udfordres i behandlingen

• Konkret strategi til planlægning i trin:

• 1: Overblik over opgaverne

• 2: Prioriter

• A: Meget vigtigt – kort tid

• B: Mindre vigtig – længere tidshorisont

• C: Ikke en prioritet  (mindst væsentlig, eller opleves som nemt og/eller motiverende)

Hanne oplever tit store problemer med at nå de ting hun skal. Hun synes hun er i gang hele tiden, men 

alligevel når hun ofte ikke at få lavet de ting hun skal, f.eks. at få læst til forelæsningerne og det er et 

kæmpe problem!– eksamenslæsning kommer altid til at ske i sidste øjeblik. I sessionen øver Hanne og 

terapeuten sig ved at tage udgangspunkt i den kommende weekend:



Opgaver denne weekend

Få lavet negle
Ringe til veninde i København
Ringe til mor og ønske tillykke med fødselsdagen
På cafe og spise brunch med veninde
Rengøre lejligheden
Se Game of Thrones (hel sæson lige frigivet juhuu!)
Få styr på tøjskabet 
Lave madplan
Handle ind
Træne i fitness
Skrive sig op til lejligheder
Bestille tid til receptfornyelse
Læse op til ugens forelæsninger
Finde kjole til venindes bryllup - næste weekend krise
Kigge på kolonihaver - det kunne være fedt til sommer

Prioritet

C
C
A
C
B
C
C
B
B
C
A
A
A
A
C



• 3: Vurder tidsforbrug og planlæg konkret hvornår (ved behov opbryd i delopgaver)

Prioriteret rækkefølge

Ringe til mor og ønske tillykke med fødselsdagen A
Skrive sig op til lejligheder A

Bestille tid til receptfornyelse A
Læse op til ugens forelæsninger A

Finde kjole til venindes bryllup - næste weekend krise A

Ringe til veninde i København B
Rengøre lejligheden B
Lave madplan B
Handle ind B

Få lavet negle C

På cafe og spise brunch med veninde C

Se Game of Thrones (hel sæson lige frigivet juhuu!) C

Få styr på tøjskabet C

Træne i fitness C
Kigge på kolonihaver - det kunne være fedt til sommer C

Hjemmeopgave – planlæg næste uge

Hvornår?

Søndag kl. 10
Søndag morgen 8-9

Søndag når jeg har talt med mor
Lørdag morgen  - mest frisk 9-11

Lørdag eftermiddag afsted kl. 13

Mandag aften
Tirsdag eftermiddag 16.00-18.00
Mandag eftermiddag
Mandag eftermiddag

Hvor lang tid?

20 minutter
30 minutter

20 minutter
2 timer

4 timer

1 time
2 timer
30 minutter
30 minutter

3 timer

5 timer

Alt for mange timer

2 timer

2 timer
???



SESSION 9 - OVERSPRINGSHANDLINGER

Overspringshandlinger kan komme mange steder fra

• Resultat af ADHD kernesymptomer

• En undgåelsesstrategi for at håndtere svære følelser forbundet med negative skemata

• Nogle er ikke problematiske og kan derfor bare få lov at være der

• Andre kommer igen og igen og er en stor kilde til frustration -- FOKUS

• 1: Fokus på at identificere årsagen til at der ”overspringshandles”/udsættes (reflektere og forstå egne 

tanker, følelser, reaktioner og adfærd bedre)

• 2: Fokus på konsekvenserne (skabe øget bevidsthed og refleksion over fordele/ulemper)

• 3: Finde og afprøve nye strategier (udfordre kerneantagelser, lære nye strategier)



EKSEMPEL

Peter er dybt frustreret over, at han igen har fået en rykker for ubetalt regning. Han er kommet så langt, 

at han har udviklet et system, hvor han ligger regningen det samme sted i lejligheden. Adspurgt fortæller 

han, at han ikke bare glemmer, at de er der; han tænker på dem mange gange og ser dem dagligt, men 

det bliver udsat og udsat og til sidst kommer rykkeren. Hver dag vokser frustrationen. Adspurgt ift. hvorfor 

han tror han gør det siger han ”ja, jo, nok fordi jeg er en doven idiot”. Det negative skemata udfordres og 

han præsenteres for en række motiver der kunne være/udforskes i fællesskab:

Hyppige årsager til at udsætte
Der er andre ting der er vigtigere at lave lige nu
Bliver distraheret
Negativ forventning om at det ville gå galt
Frygt for resultatet
Perfektionisme
Ved ikke hvor man skal begynde
Jeg præsterer bedst i sidste øjeblik
Forestilling om at opgaven vil være svær/frustrerende/tage lang tid
Føler sig ikke motiveret
Undgår opgaven fordi den er kedelig



• Peter tror, at det måske har noget at gøre med negativ forventning om, at det vil tage meget lang tid (han 

ved godt det ikke gør, men i situationen føles det ganske uoverkommeligt som om det ville tage mindst en 

times pinsel) og være kedeligt. Han fortæller i situationen at han ofte siger til sig selv, at han gør det, når 

han bare lige har motivationen. Han tænker også, at frustrationen kan have bygget sig op pga. de mange 

rykkere han har fået igennem tilværelsen ”Jeg er ret god til at slå mig selv oven i hovedet!”.

• 2: Fordele og ulemper: Herefter udforskes (nænsomt) fordele og ulemper ved at opretholde strategien på 

kort og længere sigt (Fremmer motivationen, de basale antagelser udfordres, øget bevidsthed om egen 

ageren).

• 3: Finde og afprøve nye strategier: Peter kommer sammen med terapeuten frem til flere løsningsforslag:

• Afsætte en bestemt dag hver uge til at betale eventuelle regninger – kalender alarm til

• Få banken til eller selv sætte til betalingsservice når det er muligt

• Sætte en gul lap på pladsen, hvor regningerne er der siger ”Husk du er ikke dum: Det tager kun fem 

minutter, du kan godt”

• Hjemmeopgave: Identificer to andre områder og arbejde sig gennem 

• Opfølgning gangen efter



RYKKER DET NOGET?



UNGE

• Særligt et studie (Vidal et al. 2015) vil fremhæves her

• Baseret på unge med ADHD der alle var i medicinsk behandling, men som forsat havde 

funktionsnedsættelse



Vidal et al. 2015



Lille effekt= 0.2

Mellem effekt= 0.5

Stor effekt= 0.8Vidal et al. 2015

BDI: 0-63

Stai: 20-80

ADHD

Funktion

Følelser



VOKSNE

• Der er lavet flere studier på voksne end på unge, men studierne er forsat små og få

• Små studier kan være svære at vurdere enkeltvis

• Meta-analyse

• I forbindelse med udarbejdelse af NKR for ADHD hos voksne fra Sundhedsstyrelsen blev der 

i 2015 lavet en række meta-analyser 

• KAT vs. Treatment as usual - den vender vi tilbage til

• I 2016 udgav Susan Young et al. En meta-analyse med fokus på ADHD kernesymptomer 

baseret på

• I alt 5 studier m. KAT vs. venteliste

• I alt 3 studier m. Kat vs. aktiv kontrolgruppe



STUDIER MED INAKTIV KONTROLGRUPPE (VENTELISTE)

Lille effekt= 0.2

Mellem effekt= 0.5

Stor effekt= 0.8



STUDIER MED AKTIV KONTROLGRUPPE

Lille effekt= 0.2

Mellem effekt= 0.5

Stor effekt= 0.8



ANDRE BEHANDLINGSPARAMETRE

• I NKR inkluderede vi to studier (RCT) hvor KAT blev sammenlignet med treatment as usual –

altså ingen aktiv kontrolarm

• Bl.a. studier med klinisk vurderet funktionsniveau:

Lille effekt= 0.2

Mellem effekt= 0.5

Stor effekt= 0.8



Lille effekt= 0.2

Mellem effekt= 0.5

Stor effekt= 0.8



STATUS PÅ VIDENSNIVEAUET

• Der er brug for meget mere forskning og evidens

• Særligt studier af højeste videnskabelig kvalitet – og som minimum med kontrolgrupper

• Fokus på effekter både hos personer der modtager og ikke modtager samtidig medicinsk 

behandling

• Fokus på effekter på kort, mellem og lang sigt

• Men indtil videre ser det lovende ud på flere områder

• Status i Danmark?



NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

• Forsat ingen anbefalinger/vurdering af KAT ift. unge med ADHD

• Men for voksne (SST 2015):

• Pt. ingen anbefaling for voksne der ikke er i medicinsk behandling gr. fravær af evidens



TAK!
KONTAKT: CHRISTINA.J@RN.DK


