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Fra statistikkerne får vi de triste historier om, at alt for mange unge og voksne 
med ADHD/ADD eller lignende vanskeligheder ikke får uddannelse eller har job. 
Men hvad skal der til for, at de kommer i gang og holder fast? Og hvordan kan du 
som professionel holde i og ved? 

Det stiller vi skarpt på med vores forårskonference, og da COVID-19 spænder ben 
for, at vi kan samles fysisk, streamer og sørger vi for, at vi stadig kan have dialog 
og debat – det gjorde vi også på septemberkonferencen og deltagerne  
gav det top evalueringer. 

Som key note speaker har vi selveste J. Russell Ramsay. Meritterne er 
efterhånden ved at være mange for professoren, der er medudvikler af ADHD 
programmet på Pennsylvania University og optaget i CHADDs Hall of Fame. 

Og i sit seneste bogbidrag stiller han netop skarpt på, hvordan mennesker med 
ADHD/ADD rent faktisk kan transformere intentioner til handling, så de lykkes 
med det, de ønsker. 

Men det handler også om dig
For i dit arbejde med mennesker er du helt afgørende. Du motiverer og giver af 
dig selv hver dag for at hjælpe andre. I det skal du undgå at brænde ud. Og du 
skal bevare din drivkraft, så du kan blive ved med at være vild med dit fag. 

Sidst men ikke mindst, har vi samlet en flok til en god rundbordssnak – vi er ret 
sikre på, at det er et selskab, du ikke vil gå glip af og du kan få syn for sagen i 
programmet. 

Så kom og vær med. Og bliv klogere på, hvordan vi sætter rammerne for at 
vække potentiale og positiv forandring hos unge og voksne med ADHD/ADD 
eller lignende vanskeligheder. For når bare rammerne er der, rykker de. Ofte 
mere end de selv og andre troede muligt. 

Med intens hilsen 

Camilla Louise Lydiksen
Direktør i ADHD-foreningen



Program
Velkomst ved direktør i ADHD-foreningen, Camilla Louise Lydiksen
Live streaming

Lad os retænke ADHD. Fra intention til handling
J. Russell Ramsay – oplæg optaget eksklusivt for ADHD-foreningen

ADHD er en af de mest invaliderende diagnoser, og den påvirker størstedelen af  
ungdoms- og voksenlivet. Et helt centralt problem er, at ADHD og symptomerne i  
sig selv kan spænde ben for behandling. Der er aftaler, der skal huskes og holdes.  
Og værktøjer og metoder, som skal følges og bruges. Lad os desuden lige summe 
over det her – der findes mennesker, som i kraft af deres diagnose konstant bliver 
gjort opmærksomme på, at det kan være svært for dem at færdiggøre ting her i livet. 
Hvilken betydning kan det have for et selvbillede og de valg, man træffer? Og hvad 
betyder det for os som professionelle, når vores fornemste opgave bliver at sikre, at 
intentioner ikke løber ud i sandet, men i stedet bliver transformeret til handling? 

Det stiller J. Russell Ramsay skarpt på, når han går i dybden med vores forståelse for 
diagnosen og de massive problemer, den skaber i en hverdag. Alt sammen med det 
formål at få os til at se diagnosen mere “rigtigt”.  Dernæst retter han blikket mod den 
psykosociale tilgang, der er baseret på implementeringsfokuseret intervention, og 
udviklet til at øge sandsynligheden for, at mennesker med ADHD/ADD kan lykkes og 
mestre et hverdagsliv. 

Pause

Jeg ved godt, hvad jeg skal gøre. Jeg gør det bare ikke. 
J. Russell Ramsay – oplæg optaget eksklusivt for ADHD-foreningen

J. Russell Ramsay slutter af med helt centrale og effektive strategier til at håndtere 
ADHD i forbindelse med job og uddannelse. 
    
Frokost

Spørgsmål og debat med J. Russell Ramsay,
Live streaming
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Det hele handler om DIG
Elisa Ferrari, socialrådgiver i ADHD-foreningen og stresscoach – Live streaming

Normalt siger vi, at “det hele handler ikke om dig”. Men på denne session handler det 
hele netop om dig. Elisa har nemlig gennem de sidste 4 år lavet Mindfulnessbaseret 
kognitiv terapi, hvoraf 95 % af deltagerne er socialpædagoger, jobkonsulenter, lærere, 
sygeplejersker mv. – mennesker, der hver dag bruger sig selv ekstremt meget for 
at hjælpe andre. Og i det risikerer man at se for meget ud og ikke ind. Vi ser derfor 
stress og vi ser, at mennesker brænder ud.  Men med den viden og de værktøjer Elisa 
kan bidrage med, oplever deltagerne, at de kan blive ved. De får mere nærvær, bedre 
søvn, og ikke mindst et arbejds- og privatliv, hvor der er overskud og ægte glæde. Så 
hvordan kan tilgangen påvirke dit liv og dit møde med mennesker, der har ADHD/
ADD? Det dykker Elisa ned i her, og vi er ret sikre på, at det bliver en øjenåbner.

Kaffepause

Et selskab, du ikke vil gå glip
Live streaming

Vi runder af med et selskab, du ikke vil gå glip af. Manu Sareen – yderligere præsentation 
behøves vist ikke. Men som han selv siger: “Hvis jeg havde været barn i dag, så er jeg 
ikke i tvivl om, hvilken diagnose jeg ville have!”, og mere kan vi ikke løfte sløret for nu. 

Christina Mohr Jensen, lektor og psykolog, og en af de danske forskere, der ved mest 
om ADHD. Thorkil Jacobsen, journalist og i Euroman har han skrevet en hudløs ærlig 
artikel om sin historie. Her skriver han bl.a.: “Historien om ADHD er overvejende trist. 
Mange dropper ud af uddannelsessystemet, falder ud af arbejdsmarkedet, og vi er 
stærkt overrepræsenteret i stort set alle statistikker over menneskelig fiasko. Men  
på det seneste er jeg blevet interesseret i at undersøge om, der ikke findes en anden 
historie om ADHD”. Til at styre slagets gang rundt om bordet har vi selvfølgelig vores 
helt egen direktør Camilla Louise Lydiksen. 

Tak for denne gang

Hvor & hvornår
Forårskonferencen, hvor vi live streamer afholdes den 
22. april fra 09.00-16.00. 

Pris & tilmelding
For dagens program og materialer 1580 kr (prisen er momsfritaget).  
Tilmeld jer på adhd.dk >> Efter tilmelding skal et eventuelt afbud  
sendes til mes@adhd.dk og bekræftes. Ved afbud før 25. marts hæftes 
for 50 % af deltagergebyret og derefter for det fulde beløb.
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https://adhd.dk/kursus/konference-dr-j-russell-ramsay-mfl/

