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ADHD i parforholdet 
-  For par, hvis forhold er udfordret af ADHD 
 
14. november 2020, kl. 10.00 - ca. 20.00 
 
Danhostel Vejle, Vardevej 485 Skibet, 7100 Vejle, vejle-danhostel.dk 
Tilmelding www.adhd.dk pris: 1.690, - pr. person 

 
Målgruppe 
Kurset er for par, hvis forhold er udfordret af ADHD. Kurset omhandler både diagnoserne ADHD og ADD. 
 
Baggrund  
ADHD forsvinder ikke, når man indleder et parforhold – diagnosen følger med, på godt og ondt. Det kan ligefrem være, 
at ADHD var medvirkende til, at I faldt for hinanden! Men hvad sker der, når forelskelsen aftager og dagligdags gøremål 
banker på, og ADHD er knap så ”sjovt ”at have med i parforholdet?  
 
Formål  
Få dit parforhold til at fungere – også med ADHD 

 
Hvad sker der, når forelskelsen aftager og dagligdags gøremål banker på, og ADHD er knap så ”sjovt ”at have med i par-
forholdet? Hvordan bliver parforholdet påvirket? Og hvad kan I gøre for at få det bedre? 
 
For at parfoldet kan lykkes, kræves det, at der er en forståelse for hinandens udfordringer, og at begge parters ønsker og 
behov bliver italesat, taget alvorligt og så vidt muligt imødekommet.  
 
Målet med kurset er, at I bliver mere bevidste om hinanden, jeres egne og jeres partners behov for dermed at forstå hin-
anden bedre. At I kan genskabe kontakten, når konflikterne opstår. 

 
Hvad får jeg ud af kurset?  

 
• Viden om ADHD og ADHD i relationer 
• Konkrete redskaber til at takle de udfordringer, ADHD giver parforholdet 
• Fokus på jeres parforhold og viden om betydningen af at passe og pleje det 
• Mulighed for at sparre med andre par, som har ADHD i familien 
• Konkrete redskaber til en bedre måde at kommunikere på. 
• Idéer til, hvad der kan styrke jeres parforhold 

 
Hvad får jeg med hjem? 

• Kopi af oplæg 
• ADHD - foreningens guide til livet med ADHD.  
• En bog om familieliv med virkelige fortællinger om familieliv med ADHD 
• ADHD - foreningens pjece ”ADHD hos voksne” 
 

Underviser 
Trish Nymark, sygeplejerske, psykoterapeut og ADHD Konsulent 
 
 
 

http://www.adhd.dk/
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Program  
 
Kl. 09.00 Ankomst og morgenmad  
 
Kl. 10.00 Præsentation af kurset, underviser og deltagere  
 
Kl. 10.30 Hvordan er det at være voksen med ADHD/ADD? 
  - Hvad er det, der kan være svært, når man har ADHD/ADD? 
   
Kl. 11.15 Pause 
 
Kl. 11.30 Hvad er et parforhold?  
  Hvad kendetegner et godt parforhold? Betydningen af tryghed og relationer. 

 Øvelse/parvis:  
Det jeg blev tiltrukket af hos dig, da vi mødte hinanden.  
Det jeg især sætter pris på hos dig nu.  

 
Kl. 12.30 Frokost    
 
Kl. 13.15 Hvad betyder ADHD i et parforhold  

 Øvelse parvis:  
ADHD i vores forhold 
Hvad og hvordan udfordres vores forhold af ADHD?  

   
Kl. 14.00 Pause  
 
Kl. 14.15  Kommunikation 
  Hvordan kommunikerer jeg, så jeg bliver hørt og forstået? 
 
Kl. 15.00 Pause med kaffe, kage og kærlig kommunikation 
 
Kl. 15.30 Kortlægning af konflikter i vores forhold  

 Øvelse parvis:  
Hvordan lykkedes det os at være så gode til at lave en konflikt?   
Hvordan opstod den? Evt. påvirkning udefra? Påvirkning indefra?  
Hvad er min rolle? Hvad gør jeg? Hvad sætter negative mønstre i gang?  
  

 
Kl. 16.15 Pause  

 
Kl. 16.30 Hvad kan vi gøre anderledes?  

 Øvelse parvis:  
Hvad kan vi hver især gøre anderledes?  

 
 
Kl. 17.15 Pause  
 
Kl. 17.45 Afrunding 
 
Kl. 18.00 - Middag  

Her får I lov til at øve jer i at pleje jeres parforhold. Kurset afsluttes, når I er færdige med at 
spise. 
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