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Invitation til at deltage i forskningsprojekt: 
Håndtering af hverdagslivet og erfaringer med ADHD under COVID-19 
 
Om projektet 
Spredningen af COVID-19 i Danmark har vendt op og ned på hverdagen for de fleste danskere, og vi 
har alle skullet etablere nye vaner og rutiner. Regeringen udmelder og justerer løbende retningslinjer, 
der har indgribende betydning for vores hverdagsliv og mentale trivsel. Mange oplever usikkerhed i 
forhold til hvordan retningslinjerne skal forstås. Har man ADHD er hverdagslivet måske særlig 
påvirket i denne periode. Dette forskningsprojekt undersøger hvordan hverdagen har ændret sig for 
mennesker med ADHD, og hvordan de håndterer ændringerne under COVID-19.  
 
Projektet er en del af HOPE - How Democracies Cope with Covid19: A Data-Driven 
Approach på Aarhus Universitet. Du kan læse mere på hjemmesiden, hvor der løbende vil udkomme 
opdateringer med indsigter fra de forskellige projekter: https://hope-project.au.dk/#/ 
 
Vi har brug for din hjælp fordi.. 

 Regeringens tiltag for at forebygge smittespredning påvirker også mennesker med ADHD i 
deres hverdag og sociale liv. Du oplever måske både positive og negative konsekvenser af 
COVID-19 pandemien, eller overvejende det ene eller det andet. Det er vigtigt at 
perspektiverne bliver belyst og anerkendt i en tid, hvor debatten hurtigt handler om 
smittespredning og statistik. 

 Viden om, hvordan pandemien og regeringens tiltag opleves og opfattes, er vigtig, for at vi 
som samfund kan lære af vores fejl og forberede os på fremtidige epidemier og 
krisesituationer. 

Hvad betyder det for dig? 
Der er forskellige måder du kan involvere dig i projektet på: 

 Interviews: Gitte Vandborg Rasmussen vil lave et eller flere dybdegående interviews med dig. 
Et interview varer ½-1 time. 

 Dagbogsindsamling: Du får to gange om ugen tilsendt en mail, hvor vi opfordrer til, at du 
reflekterer over din hverdag. Besvarelserne tager mellem 5-15 minutter pr gang. 

 Spørgeskema: Du vil modtage et spørgeskema 1 gang om måneden i løbet af de næste 3 
måneder. Skemaerne vil tage cirka 10-15 minutter at udfylde. 
 

Kontakten til dig vil i udgangspunktet foregå online. Hvis det senere findes forsvarligt at mødes 
”rigtigt” kan dette komme på tale i forhold til nogle af deltagerne. 
Man kan godt deltage i en eller to aktiviteter, men vi håber at mange har lyst til at deltage i alle 
aktiviteterne. Hvis du deltager i alle aktiviteterne får vi flest detaljer om dine oplevelser og 
synspunkter under COVID-19. Allermest håber vi, du har lyst til at være med, og vi vil være glade for 
dit bidrag uanset omfang. 
 
Deltagelse i projektet er anonym og alle personlige data bliver anonymiseret og opbevaret i henhold til 
alle gældende sikkerhedsforskrifter. 
 
Vil du vide mere og er interesseret i at deltage: 

 Hvis du ønsker at høre mere om projektet, kontakt da Gitte Vandborg Rasmussen på følgende 
e-mail: gvr@cas.au.dk.  

 Vi er i projektet forberedt på at skulle justere efterhånden som individuelle og 
samfundsmæssige forhold udvikler sig, og du kan på et hvilket som helst tidspunkt trække 
tilsagn om at deltage tilbage uanset årsag. 
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