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 Når mit voksne barn får diagnosen ADHD/ADD 

Hvad gør man, når diagnosen først kommer  

efter det fyldte 18. år 

 
At være forældre til et ”barn,” som først får diagnosen efter det fyldte 18. år, 

kan være udfordrende på mange måder. Man kan som forældre både være 

lettet, ked af samt frustreret over det. Lettet over, at den mistanke, man har 

haft omkring barnets opvækst, er blevet bekræftet. ”Der var altså noget.”  

Samtidig bliver man også ked af det. ”Hvorfor først nu?”  Frustreret fordi, 

hvorfor var der ikke nogen der hørt på mig/os tidligere?  

 

Når ”barnet” er over 18 år, er man som forældre ikke længere automatisk 

informeret om og inddraget i hvad der sker eller skal ske med ”barnet”. 

”Barnet” er nemlig ikke et barn længere, men bliver betragtet som voksen. 

Som forældre bliver man ”hægtet af.”  

 

Hvor kan man gå hen og få information om hvad det vil sige at have ADD / 

ADHD når barnet er over 18 år? Hvordan kan jeg bedre forstå og støtte mit 

barn også når det er over 18 år? Det sætter vi fokus på med temadagen 

”Når mit voksne barn får diagnosen ADHD/ADD”. 
 

Dagen vil handle om hvad ADHD/ ADD er (og ikke er) samt behandlings-

muligheder. 

I løbet af oplægget vil der være ideer til, hvordan I som forældre til voksne 

børn, bedst kan hjælpe og støtte ”barnet” 
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Oplægsholder Trish Nymark, er uddannet sygeplejerske, NLP-terapeut, 

coach og ADHD-konsulent og har masser af viden og indsigt i de 

psykologiske aspekter og pædagogiske redskaber. 

Program for dagen 

Kl.   9.30 – 10.00 Kaffe og rundstykker 

Kl. 10.00 – 10.30 Præsentation af deltagerne 

Kl. 10.30 – 11.15 Hvad er ADHD? Fakta og myter  

Kl. 11.15 – 11.30 PAUSE 

Kl. 11.30 – 12.15 Behandlingsmuligheder  

Kl. 12.15 – 13.00 FROKOST 

Kl. 13.00 – 13.45 Behandlingsmuligheder  

Kl. 13.45 – 14.00 PAUSE 

Kl. 14.00 – 15.00 Erfaringsudveksling  

Kl. 15.00 – 15.15 PAUSE 

Kl. 15.15 – 15.30 Afrunding  

 
DATO: Lørdag d. 2. november kl. 10.00 – 15.30 

HVOR: Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg  

PRIS:     Medlemmer kr. 300,- 

              Andre        kr. 600,- 

Prisen er inkl. kaffe m/brød fra kl. 9.30, frokost m/1 sodavand 

samt eftermiddagskaffe/the 

 

Tilmelding: senest 20. oktober 2019 med e-mail til: 

adhdkursus@hotmail.com 

Skriv i emnefelt: ”Mit voksne barn”. 

Oplys navn - medlems nr. - mobil nr. samt antal deltagere. 

Kursusgebyr skal indbetales senest d. 24. oktober 2019 
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