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Program

• Hvordan arbejder vi med mestring i ADHD-foreningen?

• Tre mestringsforløb:
• “Et skridt videre”

• “Mening og mestring med ADHD”

• “Plads til ADHD på arbejdsmarkedet”

• Fem spørgsmål til Natascha og Tobias, som gør os klogere på, 
hvordan det er at være en del af et mestringsforløb



Tine Hedegaard
• Cand.mag. & Master i Socialt Entreprenørskab

• Ansat i ADHD-foreningen siden 2007

• Arbejder med unge og voksne med ADHD (og med frivillighed)

• Underviser (og udvikler) på mestringsforløb 

• Afholder mestringsworkshops

• Redaktør på mestringsbanken på www.adhd.dk/mestringsbanken

• Skriver om mestring i foreningens medlemsblad

• Projektledelse, projektansøgninger, metodeudvikling, tekstforfatning, 
undervisning, telefonrådgivning og uddannelsesaktiviteter for frivillige.

• Mail th@adhd.dk – Mobil 53729904

http://www.adhd.dk/mestringsbanken
mailto:th@adhd.dk


ADHD-Mestring

• Implementering af praktiske strategier, systemer og tilgange.

• At tilegne sig færdigheder (fx i forhold til organisering og 
planlægning).

• Brugen af konkrete hjælpemidler.

• Kognitive strategier, hvor man arbejder med at tænke anderledes om 
sig selv og situationer – og dermed skabe en positiv forandring.



Et godt liv med ADHD

• Målet er ikke, at man bliver ”rask” og aldrig mærker sin ADHD. 

• Målet er ”at blive ven med sin ADHD” og leve sit liv på en ADHD-
venlig måde.



Mestring af hverdagen

(strategier, hjælpemidler)

Accepten: Tro på fremtiden

Fundamentet: Viden og selvindsigt



Manglende forståelse 
for, hvordan og 

hvorfor ADHD gør 
nogle ting vanskelige  

Manglende forståelse 
for nødvendigheden 

af støtte, træning, 
strategier og rutiner

Manglende 
motivation for at gøre 

noget anderledes 



Derfor har vi fokus på:

• At formidle viden om ADHD

• At skabe selvindsigt og accept

• At bygge en bro af forståelse mellem hverdagens udfordringer og 
kernesymptomerne ved ADHD og ADD.

• Spejling

• Erfaringsudveksling

• Netværksdannelse

• Afstigmatisering





Et skridt videre - projektet

• Et projektsamarbejde mellem ADHD-foreningen og tre 
selvhjælpsorganisationer. Projektet udviklede og afprøvede et 
manualbaseret mestringsgruppe-forløb med frivillige gruppeledere.

• Forløbet blev afholdt hos selvhjælp og er udviklet med udgangspunkt 
i selvhjælps værdier. 

• Erfaringsudveksling er højt prioriteret

• Vidensformidling fylder mindre

• Forløbet er mere struktureret end almindelige selvhjælpsgrupper.



Et skridt videre - resultaterne

• 40 voksne med ADHD deltog i projektet

• 85% af deltagerne i første gruppeforløb, og 81% i andet forløb, oplevede, at forløbet gav 
dem øget viden om ADHD.

• 90% af deltagerne i første gruppeforløb, og 94% i andet forløb, oplevede at forløbet gav 
dem en større forståelse for, hvordan ADHD påvirker deres liv.

• 90% af deltagerne i første gruppeforløb, og 69% i andet forløb, oplevede, at forløbet 
gjorde det nemmere at acceptere ADHD og de udfordringer, som ADHD giver.

• 80% af deltagerne i første gruppeforløb, og 69% i andet forløb, oplevede, at forløbet 
gjorde dem mere bevidste om deres ressourcer.

• 75% af deltagerne i første gruppeforløb, og 69% i andet forløb, oplevede, at deres tro på 
et godt liv med ADHD voksede i løbet af forløbet.

• 100% af deltagerne i første gruppeforløb, og 100% i andet forløb, er ved forløbets 
afslutning motiverede for at arbejde videre med mestring.



Mødet med ligesindede

• 85% af deltagerne i første gruppeforløb, og 94% i andet forløb, 
følte sig ”meget” accepterede og ligeværdige i gruppen.

• 85% af deltagerne i første gruppeforløb, og 75% i andet forløb, 
oplevede ”i meget høj grad” at kunne tale om følelser i gruppen.

• 75% af deltagerne i første gruppeforløb, 88% i andet forløb, 
oplevede, at det var ”meget” nemmere at være åben, fordi 
gruppen udelukkende bestod af mennesker med ADHD.



” … er blevet bedre til at acceptere, når jeg begår fejl. Og er blevet bedre til at acceptere de udfordringer, 
som ADHD giver mig. Føler mig som et mindre dårligt menneske nu”

”Jeg har i hvert fald oplevet at gå glad fra gruppen med et mere positivt syn på mig selv og andre ting i min 
hverdag, hvilket også har haft betydning på mit arbejde. Også godt at blive mindet om at giveplads til 
andre”

”Jeg er nok blevet mere bevidst om min opførsel især over for familie. Har måske fået lidt nemmere ved at 
være åben omkring ADHD”

” …  større accept, hvilket gør at jeg er mere åben over for andre omkring at jeg har ADHD”

”En fantastisk oplevelse at møde andre ADHD’ere. Ikke at skulle forklare sig. Og at komme af med 
frustrationer og bekymringer. At blive mødt med forståelse! Ulempe at der kun var 10 gange. Vil mødes 
fremover”

”Jeg har glædet mig til hver gang at se de andre og været spændt på hvordan, dagens emne måske havde 
noget godt at tage med hjem. Jeg synes, jeg har fået meget, men det er stadig en kamp i hverdagen. Der er 
dog kommet nogle positive ting ind i min hverdag, og det har gjort, at jeg tit tænker på, hvordan jeg kan 
handle anderledes i forhold til de ting jeg har lært i gruppen”





Mening og Mestring - Projektet

• Et projektsamarbejde mellem Danske Handicaporganisationer, 4 
jobcentre og 9 handicaporganisationer. Formål: At undersøge, om 
psykoedukation bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet.

• Et individuelt for-forløb med fokus på afklaring og at skabe mening for 
borgeren

• Et hovedforløb (8 mødegange) med fokus er på opkvalificering via 
mestringsstrategier og erfaringsudveksling.

• En afslutning med vægt på forankring. Her er fokus på, hvordan 
borgeren og jobcenteret i fællesskab tilrettelægger en indsats, der 
bringer borgeren videre mod arbejdsmarkedet.  

• Undervejs i forløbet er der løbende kontakt på telefon, mail og sms.



Mening og Mestring - resultaterne
• Projektet er evalueret af KORA

• Evalueringsrapporten konkluderer, at der er tale om lovende 
resultater, der passer ind i nye strategier i forhold til at udforme og 
modne indsatser på det sociale område. Projektet har således 
gennemført det grundlæggende arbejde i forhold til lovende praksis, 
der kan gøre en positiv forskel for målgruppens arbejdstilknytning.

• Erfaringerne og resultaterne fra projektet har skabt grundlag for 
videre udvikling af handicaporganisationernes mestringsforløb og 
samarbejdet mellem DH, handicaporganisationerne og jobcentrene, 
konkluderer KORA.





Plads til ADHD - Projektet

• Et projektsamarbejde mellem ADHD-foreningen, Nyborg Jobcenter og 
Kerteminde Jobcenter. Projektet havde fokus på de 
handicapkompenserende ydelser.

• Jobcentrene valgte tilbyde et mestringsforløb til deres borgere med 
ADHD og ADHD lignende vanskeligheder. ADHD-foreningen udviklede 
forløbet og afholdt det i samarbejde med medarbejdere fra 
jobcentrene.

• 12 mødegange med fokus på viden om ADHD, mestringsstrategier, 
øvelser og erfaringsudveksling.



Plads til ADHD - resultaterne

• 11 deltagere

• 11/11 har fået en større viden om ADHD

• 10/11 har fået større forståelse for, hvordan ADHD påvirker deres liv

• 11/11 har fået nemmere ved at acceptere deres ADHD

• 9/11 er blevet mere bevidste om deres ressourcer

• 11/11 føler sig bedre i stand til at meste eget liv

• 11/11 er motiverede for at arbejde videre med egen mestring



Mødet med ligesindede

• 11/11 kunne bruge de andres forslag og erfaringer

• 11/11 følte sig accepterede og ligeværdige i gruppen

• 11/11 oplevede at kunne tale om følelser i gruppen

• 11/11 følte sig forståede i gruppen



-Jeg føler, jeg har fået mere overskud til at håndtere nogle af de praktiske ting i 
hverdagen. Jeg har haft stor gavn af de andres mestringsstrategier. Jeg er også blevet 
mere bevidst om, når det er min ADHD, som påvirker mig, og ikke bare mig, der er 
dum.

-Er blevet opmærksom på problemerne, som det [ADHD] kan skabe og hvordan jeg skal 
håndtere det.

-Jeg har oplevet en god følelse af at kunne snakke ordentligt om problematikkerne ved 
ADHD. Det er blevet nemmere at forklare andre om sygdommen.

-Blevet bedre til at acceptere min sygdom. Fået en del strategier, jeg kan tage med 
videre.

-Blevet mere bevidst om mine begrænsninger og ressourcer. Mere tro på, at det er ok, 
at være som jeg er.





1. Er det godt?
Hvad er godt ved et ADHD Mestringsforløb?



2. Hvilken betydning har det?
Hvilken betydning har det haft for jer (hvilken forandring har det skabt) på kort sigt?

Hvilken betydning vil det få for jer i fremtiden?



3. Hvad betyder ADHD?
Hvad betyder det for forløbet og jer, at deltagerne alle har ADHD?

Hvad betyder det for forløbet og jer, at forløbet handler om ADHD?



4. Kan det anbefales?
Vil I anbefale andre at følge et forløb?

Vil I anbefale kommunerne eller andre, som arbejder med voksne med ADHD at 
oprette lignende forløb?



5. Er det for alle?
Hvad kræver det af en, når man deltager?

Hvad skal underviseren kunne for at det bliver et godt forløb?



Spørgsmål








