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børn og unge bedre 
forudsætninger 
for at få fodfæste?

Eksklusivt for ADHD-foreningen

Russell Barkley



Til vores efterårskonference havde vi planlagt at overlade scenen til et 
menneske, som absolut er at de mest anerkendte navne og blandt verdens 
dygtigste på området - Russell Barkley. 

Blandt nogle af de meritter, som professoren i psykiatri godt kan være 
bekendt, er en af de førende neuropsykologiske teorier om ADHD, som har 
givet bedre interventionsmuligheder. At han også har en eminent evne til at 
inspirere og involvere gør heller ikke noget. 

Men grundet COVID-19 kan den gode mand ikke rejse. Vi skulle imidlertid 
hilse fra Russell Barkley og sige, at I ikke skal snydes for den planlagte dag. 

Han har nemlig - eksklusivt for ADHD-foreningen - lavet det samlede pro-
gram, han skulle have serveret for jer på konferencen som film. 

I kan derfor nyde en af sessionerne eller alle tre, når I ønsker det – bare I har 
en internetforbindelse:

Så bliv klogere og bedre klædt på til at støtte børn og unge med ADHD/ADD 
eller lignende vanskeligheder i at finde fodfæste og lykkes. 

Af hjertet glæder det os, at I stadig får mulighed for at opleve Russell Barkley.

Med intens hilsen

Camilla Louise Lydiksen
Direktør i ADHD-foreningen



Teorien om eksekutive 
(dys)funktioner
Russell Barkley er manden bag en af de dominerende teorier, der kan for-
klare adfærd og kernesymptomer for ADHD. Og du kan allerede nu glæde 
dig. På denne session byder Russell Barkley nemlig på 1 time og 45 minutter 
om, hvordan eksekutive (dys)funktioner påvirker et menneskes evne til at 
mestre og trives i alt det, som en kompleks hverdag indebærer. 

Implikationerne giver en langt bedre forståelse for de vanskeligheder, som 
børn og unge med ADHD har og det er med den forståelse, du kan arbejde 
med strategier, der kompenserer for eksekutive dysfunktioner. 

875 kr
Køb sessionen her. 
Sidder du med en papirudgave, så gå på adhd.dk og køb sessionen. 

14 principper, som ruster 
og rykker forældre
Forskning viser, at familie spiller en afgørende rolle for, hvordan  
ADHD udvikler og udmønter sig. En velfungerende familie kan mindske 
ADHD-symptomerne. Omvendt kan problemer i familien øge barnets  
adfærdsproblemer. 

Russell Barkley leverer dybdegående indblik i den viden og de værktøjer, 
som giver forældre forudsætninger for at forstå og støtte deres barn bedst 
muligt. 

Og ja, det er oplægget, der har været udsolgt flere steder rundt om i verden. 

875 kr
Køb sessionen her. 
Sidder du med en papirudgave, så gå på adhd.dk og køb sessionen. 

https://adhd.dk/kursus/russell-barkley-teorien-om-eksekutive-dysfunktioner/
https://adhd.dk/kursus/russell-barkley-14-principper-som-ruster-og-rykker-foraeldre/


Effektive, evidensbaserede 
metoder i skolen
De eksekutive funktioner bliver hver dag sat på prøve i folkeskolen og på  
uddannelser, og derfor er det ikke overraskende, at børn og unge med 
ADHD eller lignende vanskeligheder har nogle af de største problemer her. 
Det er heller ikke overraskende, at problemerne giver dem en endnu større 
hammer, de kan banke sig selv i hovedet med. Og desværre ser vi alt for 
ofte, at de slår sig selv ud og ender med ikke længere at tro på, at de kan 
lykkes. 

På denne session retter Russell Barkley blikket mod de metoder, der kan 
have en stærk mærkbar virkning for børn og unge med ADHD eller lignende 
vanskeligheder i læringssituationer. 

875 kr
Køb sessionen her. 
Sidder du med en papirudgave, så gå på adhd.dk og køb sessionen. 

Hele pakken med 
Russell Barkley – 5 timer
De fleste ønsker sig som oftest hele pakken, når vi snakker Russell Barkley, 
og det er der ikke noget at sige til. Han er trods alt en af de største kapa-
citeter på området. 

Derfor fås alle tre sessioner til særlig pris .

2125 kr
Køb hele pakken her . 
Sidder du med en papirudgave, så gå på adhd.dk og køb hele pakken. 

https://adhd.dk/kursus/russell-barkley-effektive-evidensbaserede-metoder-i-skolen/
https://adhd.dk/kursus/russell-barkley-hele-pakken/

