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Indledning 
 

ADHD forbindes ofte med urolige børn. I de senere år har der imidlertid været en øget 

opmærksomhed på at vanskelighederne relateret til ADHD ikke nødvendigvis er noget 

man som barn vokser fra men derimod også er tilstede i voksenalderen.  Det skønnes 

at mindst 2% af alle voksne i Danmark har ADHD1.  

 

Undersøgelser peger på at gruppen af voksne med ADHD har svært ved at fastholde en 

stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. I sammenligning med resten af befolkningen er 

denne gruppe særlig udfordret af et lavt uddannelsesniveau, arbejdsløshed, gentagne 

afskedigelser, sociale problemer og angst2. Samtidig responderer denne gruppe ofte 

dårligt på de almindelige aktuelle beskæftigelsesrettede tilbud. Uden en tilpasset 

indsats er er er derfor en stor risiko for at mange voksne mennesker med ADHD aldrig 

får fodfæste på arbejdsmarkedet. 

 

Denne inspirationshåndbog er baseret på erfaringer fra et etårigt projektsamarbejde 

mellem Væksthuset og PPclinic. Projektets formål har været at undersøge hvordan vi 

bedst muligt støtter op om udsatte voksne med ADHD og sørger for at de får et 

velfungerende liv med tilknytning til arbejdsmarkedet. 

 

Projektet er bygget op omkring integrerede forløb for voksne med ADHD hvor en 

beskæftigelsesrettet indsats ikke står alene men er kombineret med en sundhedsfaglig 

psykologisk og psykiatrisk indsats. Indsatsen åbner op for muligheden for ikke kun at 

tilbyde en fokuseret beskæftigelsesorienteret støtte til at komme ind på 

arbejdsmarkedet, men også at hjælpe den voksne med ADHD til at forstå og tage hånd 

om de symptomer der vanskeliggør en stabilitet og fastholdelse af et arbejde. 

 

Formålet med håndbogen er at dele viden og vores erfaringer fra samarbejdet. Den 

henvender sig primært til fagpersoner, som arbejder med at få mennesker med ADHD 

i arbejde eller uddannelse. Betegnelsen ”konsulent” bruges igennem hele kataloget for 

beskæftigelseskonsulenter, virksomhedskonsulenter, socialrådgivere, sagsbehandlere, 

mentorer mfl.  

                                                 
1 ADHD-foreningens hjemmeside 
2 Note 
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Projektets samarbejdspartnere 

Væksthuset er en socialøkonomisk virksomhed med ekspertise i arbejdet med 

udsatte ledige. De koordinerer og udfører beskæftigelsesrettede, sundheds- og 

socialfaglige indsatser for at bane vej til arbejde og uddannelse. Væksthuset støtter 

også forskning, udvikling og videndeling til gavn for beskæftigelsesindsatsen i 

Danmark. 

PPclinic er en sundhedsfaglig virksomhed bestående psykologer og speciallæger i 

psykiatri. PPclinic arbejder med at hjælpe personer med psykiske 

helbredsproblemer med at få det bedre og til at leve det liv, de gerne vil. Det er 

deres overbevisning, at dette sjældent lykkes med en fuldtidssygemelding. Det bør 

håndteres i et samarbejde mellem behandler, arbejdsplads, kommunen og personen 

selv3. 

 

 

 

                                                 
3 Læs f.eks. mere i bogen ”Tag på arbejde” af Jesper Karle og Lars Aakerlund. 

Læsevejledning 

Kataloget er inddelt i to afsnit.  

I det første afsnit beskriver vi vores erfaringer fra samarbejdet og den 

fremgangsmetode, som viste sig at fungere godt i beskæftigelsesrettede forløb 

for personer med ADHD.  

I det andet afsnit har vi samlet viden om ADHD samt gode tips og værktøjer, 

som vi igennem den etårige periode fandt nyttige i forhold til at hjælpe voksne 

med ADHD ind eller tilbage på arbejdsmarkedet.  

Afsluttende giver vi i tre cases eksempler på hvordan værktøjerne er blevet 

brugt, samt hvordan konsulent, psykolog og psykiater i fællesskab har 

samarbejdet omkring borgeren 
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Om ADHD 

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder.  

Kernesymptomerne ses i form af vanskeligheder ved hjernens evne til at regulere 

opmærksomhed, aktivitetsniveau og impulskontrol. 

Opmærksomhed og koncentration 

Personer med ADHD vil kunne beskrive en generel oplevelse af uoverskuelighed, da 

evnen til at sortere i sanseindtryk er reduceret. Både relevante og irrelevante lyde, 

lys eller andre menneskers tale eller bevægelser kan opleves i uprioriteret 

rækkefølge og med samme kraft. Det betyder, at man let afledes og har svært ved at 

fastholde opmærksomheden på det man er i gang med. I bussen kan man f.eks. ikke 

ignorere den samtale, som foregår lige ved siden af én eller lyden fra bussen uden 

for vinduet, selvom man er i gang med noget andet.  

Det manglende sanse-filter kan give anledning til et forøget angstniveau, da 

oplevelsen af mange og påtrængende indtryk ofte kobles til fysiske reaktioner som 

hjertebanken, trykken for brystet, svedtendens og åndenød.  

Herudover opleves ofte vanskeligheder i forhold til tidsfornemmelsen da de mange 

sanseindtryk og –afbrydelser ødelægger følelsen af kontinuitet.  

 

Aktivitetsniveau (der kan være for højt eller for lavt) 

Et vigtigt symptom er en ydre, fysisk uro, som senere i voksenlivet kan opleves som 

en indre uro. Uroen kommer f.eks. til syne i stillesiddende samtaler eller når den 

voksne med ADHD ser en film, hvor der indtræder en vis rastløshed og det kan 

være svært at holde krop og tanker i ro. Den fysiske uro ses f.eks. i form af en fod 

der konstant vipper eller fingre der skiftesvis knapper en knap op og i under en 

samtale.  

Den indre uro kan vise sig som en manglende evne til at blive ved ét emne i en 

samtale, og man kan opleve at samtalen springer rundt mellem uafhængige emner.  

Samtidig kan den voksne med ADHD også opleve at aktivitetsniveauet er for lavt og 

at personen har svært ved at tage sig sammen til en aktivitet. Nogle voksne vil i 

denne situation beskrive at de mangler energi og handlekraft eller at deres tanker 

”står stille”. 
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Impulskontrol 

Hos den voksne med ADHD kan impulsiviteten vise sig ved, at personen nemt kan 

virke opfarende og kan reagere impulsivt og emotionelt på selv små ting. 

Følelsesmæssigt vil den voksne med ADHD ofte være svingende og ustabil og de 

kan have vanskeligt ved at regulere deres adfærd i forhold til den situation de står i. 

Stemningen kan gå fra tristhed og modløshed til en nærmest manilignende tilstand. 

Tendensen til humørsvingninger og manglende stabilitet kan gøre den voksne med 

ADHD uforudsigelig i andres øjne og kan give problemer i det sociale samspil med 

andre.  

Impulsiviteten – og den opmærksomhedsvanskeligeheder - er også vedvirkende til 

at mange voksne med ADHD oplever at evnen til at planlægge og skabe struktur er 

reduceret.  

 

3 typer ADHD 

Diagnosesystemet DSM-5 beskriver tre forskellige typer af ADHD: 

- ADHD, kombineret type – forstyrrelser af såvel opmærksomheden som af 

aktiviteten og impulskontrollen 

- ADHD med overvejende eller udelukkende forstyrrelse af opmærksomheden – 

kaldes ofte ADD 

- ADHD med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet 

De tre diagnoser i DSM-systemet er udtryk for at hyperaktivitet, impulsivitet og 

opmærksomhedsforstyrrelse kan være til stede i forskellig grad.  

 

Årsagen til symptomerne 

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse og skyldes dermed en forstyrrelse i hjernen. 

Man har endnu ikke i detaljer kortlagt forandringerne i hjernen, men meget tyder 

på, at ADHD skyldes en biologisk forstyrrelse i de dele af hjernen, der styrer vores 

opmærksomhed, motoriske aktivitet og impulsivitet. Det er de områder i hjernen, 

som blandt andet sørger for, at vi kan tage initiativer, planlægge, overskue og 

gennemføre handlinger. De styrende funktioner kaldes også de eksekutive 

funktioner. 
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De bagvedliggende biologiske årsager til forstyrrelserne menes at være en nedsat 

mængde eller virkning af stofferne dopamin og noradrenalin, som sørger for 

kommunikationen mellem hjernecellerne. 

 

Voksne med ADHD 

Cirka 40 % af børnene med ADHD opfylder som voksne ikke kriterierne for 

diagnosen, men de kan stadig have vanskeligheder. Hyperaktiviteten bliver mindre 

udtalt, men den erstattes ofte af en indre uro og rastløshed, og mange voksne med 

ADHD har koncentrationsbesvær, svært ved at holde fokus samt vanskeligheder 

med de eksekutive funktioner. 

En del har dog lært sig måder at kompensere på, så de kan fungere inden for 

normale rammer. Vanskelighederne kommer ofte tydeligere frem, når de ydre 

betingelser ændrer sig, og der stilles nye og andre krav. 

 

Uddannelse og beskæftigelse 

På trods af at voksne med ADHD rent intelligensmæssigt ligger på niveau med 

resten af befolkningen klarer færre sig godt i arbejdslivet og både deres generelle 

uddannelses- og lønniveau er markant lavere. Tal viser at voksne med ADHD i 

højere grad bliver afskediget og ender i arbejdsløshed end resten af befolkningen.  

Typiske udfordringer i forhold til beskæftigelse er at arbejdspladser ofte stiller krav 

om: 

• Uddannelse  

• Prioritering af opgaver på egen hånd 

• Mødestabilitet  

• Selv at kunne igangsætte  

• Tilpasning til den sociale kontekst 

Jævnfør ovenstående er det tydeligt, at mange voksne med ADHD vil have svært 

ved at imødekomme disse krav.  

Spørger man voksne med ADHD beskriver de ofte én eller flere af følgende 

udfordringer i forbindelse med uddannelse og/eller arbejde: 
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• Indlæringsproblemer 

• Andre psykiske helbredsproblemer 

• Hyppige jobskift 

• Sociale problemer 

• Lavt selvværd 

• Kriminalitet 

• Mislykkede skoleforløb 

• Højere sygefravær 

• Lav stresstærskel 

 

Kombinationen af de krav der stilles på arbejdsmarkedet og de udfordringer der er 

relateret til ADHD understreger, at mange voksne med ADHD har brug for særlig 

indsats for at være i stand til at komme i og fastholde arbejde eller i uddannelse.  

Så hvordan støtter vi med en konkret indsats bedst muligt op om voksne med 

ADHD, så de får mulighed for at opnå en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet? 

Dét er det centrale spørgsmål i det projekt, som vil blive beskrevet i det følgende. 
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En integreret beskæftigelsesrettet og sundhedsfaglig 

indsats for borgere med ADHD  

Baggrund for indsatsen 
 

Væksthuset og PPclinic har i en længere periode samarbejdet om udsatte borgere med 

forskelligartede psykiatriske helbredsproblemer. I samarbejdet blev der bemærket en 

høj forekomst af personer med ADHD blandt de henviste. Nogle borgere var i forvejen 

diagnosticerede med ADHD, men mange havde levet et liv med kernesymptomerne 

uden at have en diagnose.  

I de tilfælde hvor PPclinics speciallæge i psykiatri mødte borgere med ADHD blev det 

vurderet, at tilstanden havde haft stor betydning for borgernes aktuelle position langt 

fra uddannelse eller arbejdsmarkedet.  

For at imødekomme de specifikke vanskeligheder som er kendetegnende for 

borgere med ADHD blev det besluttet at afprøve et projekt, hvor borger i et samlet 

forløb blev tilbudt støtte til både sine psykiatrisk/psykologisk og 

beskæftigelsesrettede udfordringer. Målet var at afprøve hvorledes denne 

integrerede indsats er i stand til at hjælpe borgere til et mere stabilt og 

velfungerende liv i beskæftigelse. 

 

Byggesten i indsatsen 

I opbygningen af den integrerede indsats havde vi en række antagelser som tager 

afsæt i den viden, vi i dag har om ADHD og arbejdsliv. Disse antagelser dannede 

rammen for indsatsens målsætninger: 

1. Afklaring af tilstand 

Det var et af projektets grundtanker, at hvis borgere med ADHD skal profitere 

af støtte til at komme i uddannelse, praktik eller ud på en arbejdsplads er det af 

afgørende betydning at deres tilstand er afklaret. En afklaring skaber mulighed 

for at de får en bedre forståelse af deres vanskeligheder og hvordan de selv kan 

påvirke symptomerne. Herudover bidrager en afklaring til at man målrettet kan 

arbejde henimod mest mulig stabilitet f.eks. i form af medicin, hvis det 

vurderes nødvendigt.  
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En grundtanke var dermed at de normale beskæftigelsesrettede tilbud ikke er i 

stand til at flytte borgeren med ADHD, hvis der ikke samtidig arbejdes med de 

grundlæggende vanskeligheder og stabilitet. 

 

2. Et forløb tilpasset den enkelte borger  

Borgere med ADHD har mange forskellige erfaringer med behandling eller lige 

så ofte slet ingen erfaring med behandling. Sværhedsgraden af 

kernesymptomerne vil være forskellig fra person til person og vil i høj grad være 

påvirket af sociale forhold.  

En anden grundtanke i indsatsen var, at det er afgørende, at den 

beskæftigelsesrettede indsats er fleksibel, og at der kan sættes ind med 

behandling og psykoedukation ud fra de borgerens aktuelle behov. 

Konsulentens viden om tilstanden ADHD samt de vanskeligheder, den kan 

medføre, kan være med til at skabe denne fleksibilitet.  

 

3. Indsatsen skal give personlig mening for borgeren 

Hvis borgeren selv skal tage ejerskab over sit forløb og udfordre sine ofte 

livslange vanskeligheder skal målet være meningsfuldt og realistisk. 

I indsatsen blev den psykoterapeutiske metode Acceptance and Commitment 

Therapy (ACT) i psykoedukationen benyttet. Med ACT afklares og navigeres 

der efter borgerens håb, værdier og ønsker for fremtiden. Denne proces 

betragtes som en vigtig motivationsfaktor i arbejdet med handleorienterede 

strategier, der kan bringe borgeren nærmere uddannelse eller arbejdsmarkedet. 

 

4. Fælles systematik i arbejdsgange og forståelser 

Nogle af de typiske symptomer ved ADHD er som tidligere nævnt en nedsat 

evne at til skabe struktur og overblik samt at fastholde opmærksomhed. For en 

voksen med ADHD vil flere forskellige indsatser der kører samtidig med hver 

deres mål hurtigt opleves forvirrende og uden sammenhæng. 

Indsatsen var bygget op omkring en insisteren på at samarbejdet mellem den 

beskæftigelsesorienterede konsulent og de sundhedsfaglige behandlere ikke 

blot var en parallel proces men et integreret samarbejde. Det var afgørende at 

arbejdet med de ADHD-relaterede vanskeligheder var en integreret del af 

løsningen i forhold til at kunne komme i beskæftigelse. 

Løbende sparring mellem faggrupperne samt mulighed for at konsulenten 

kunne deltage ved en eller flere af borgerens samtaler med speciallæge i 

psykiatri eller psykolog var derfor en del af forløbet og med til at skabe en fælles 

systematik og forståelse.  
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Indsatsens opbygning og metoder 

Væksthuset modtager udsatte borgere fra landets kommuner med det formål at 

hjælpe dem henimod uddannelse og/eller beskæftigelse. I nærværende indsats blev 

borgere der gik i et forløb hos Væksthuset i en etårig periode tilbudt et forløb med 

udredning og eventuel påbegyndelse af behandling ved mistanke om ADHD. 

Forløbet foregik i tæt samarbejde med borgerens tilknyttede konsulent i 

Væksthuset. 

Den psykiatriske og psykologiske indsats der blev tilbudt borgerne sammen med 

den beskæftigelsesindsats bestod af: 

 

 

 

 

 

 

 

Visitation og udredning  

Ved kendt, ubehandlet ADHD eller mistanke om ADHD hos en borger henviste 

Væksthusets konsulent til en indledende samtale med en speciallæge i psykiatri. I 

samtalen blev det gennem borgerens livshistorie og det kliniske billede vurderet om 

en videre udredning for ADHD var relevant. Ved mistanke om ADHD blev der 

gennemført mindst to samtaler med psykolog eller psykiater samt og herudover 

blev det strukturerede diagnostiske interview DIVA 2.0 benyttet.  

Det blev herefter besluttet om borger skulle tilbydes et forløb hos speciallæge i 

psykiatri, hos psykolog eller en kombination. 

 

Forløb hos speciallæge i psykiatri 

Foruden den grundige psykiatriske udredning var det lægens vurdering hvorvidt en 

borger skulle tilbydes medicin. Hvis dette var tilfældet blev borger efterfølgende set 

til opfølgende samtaler. Der blev her foretaget eventuelle justeringer af dosis af 

Visitation og udredning 

Forløb hos speciallæge i psykiatri                    
Psykoedukation og stabiliserende medicinsk behandling efter behov 

Forløb hos psykolog                                                       

Psykoedukation og mestringsstrategier 
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medicin samt talt om virkning og eventuelle bivirkninger. Mange borgere havde 

mange spørgsmål i forbindelse med medicinen og havde behov for at få tryghed 

omkring virkning og mulige bivirkninger før de var i stand til at opstarte eller 

fortsætte den medicinske behandling. Der blev desuden etableret kontakt med 

borgerens egen læge med henblik på, at egen læge efterfølgende overtog 

behandlingen. 

Behandling med medicin 

Medicinsk behandling tilbydes for at reducere kernesymptomerne. Medicinen kan 

bl.a. have til hensigt at sænke rastløshed, indre uro, tankemylder, impulsivitet og 

aggression samt at øge koncentrationen. Når medicinen virker efter hensigten kan 

borger opleve en ro og stabilitet i sit liv som gøre denne i stand til at gennemføre 

nogle af de aktiviteter der ikke tidligere har været muligt. 

Det er vigtigt, at en virkning af medicin mod ADHD i form af f.eks. lindring af indre 

uro, mindre impulsivitet og øget evne til at føre planer ud i livet omsættes til 

handling i den beskæftigelsesrettede indsats. Med andre ord kan behandlingen med 

medicin aldrig stå alene, men skal betragtes som én af flere behandlingsformer, der 

sammen kan føre til langvarig bedring og øget funktionsniveau. 

Når man indtager medicinen, vil virkningen ofte indtræde inden for kort tid. Man 

skal som altid være opmærksom på risikoen for bivirkninger fra medicinen og 

drøfte dette med lægen. Det kan være en fordel for konsulenten at kende til 

opstarten af medicinering samt mulige bivirkninger i forhold til at kunne planlægge 

beskæftigelsesindsatsen bedst muligt. 

 

Forløb hos psykolog 

Når en borger i indsatsen startede i et forløb hos psykolog, var der på forhånd stillet 

en ADHD-diagnose. For nogle borgere var diagnosen ny og ukendt og var forbundet 

med usikkerhed.  

I samtalerne med psykologen blev der taget udgangspunkt i den psykoterapeutiske 

metode Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Med afsæt i ACT som 

metode, var der fokus på bevidsthed om egne værdier og på at udvikle 

mestringsstrategier til at følge disse værdier. Herudover repræsenterede ACT en 

acceptbaseret tilgang til de frustrationer, som ofte følger med at have ADHD. 

Hos psykologen havde borger mulighed for at dels at blive klogere på diagnose og 

symptomer gennem psykoedukation, samt tilegne sig handleorienterede 



SIDE 12 

mestringsstrategier til fremadrettet at kunne håndtere sit liv på en hensigtsmæssig 

måde. 

I indsatsen blev borgerens konsulent inviteret med ved en eller flere af 

psykologsamtalerne efter samtykke fra borger. På denne måde fik konsulenten også 

indblik i den enkelte borgers vanskeligheder, samt hvilke strategier, der blev 

arbejdet med. 

Psykoedukation: Formidling af viden om ADHD 

I udgangspunktet er psykoedukation at betragte som en struktureret og systematisk 

undervisningsform i en psykisk lidelse. Psykoedukation omfatter i dette tilfælde 

undervisning i lidelsen ADHD, og i hvordan den påvirker ens liv. Det handler også 

om, hvordan man selv kan påvirke sit liv. Psykoedukation er dermed en 

behandlingsform, som har fokus på viden om tilstanden, forståelse for den og for 

den behandling, som følger. Forskning peger på at psykoedukation er en effektiv 

behandling til at reducerekernesymptomer ved ADHD4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofte kan voksne med ADHD opleve at der er specifikke symptomer, som udgør en 

særlig vanskelighed. I så fald arbejdes der særligt med denne for at sikre at 

psykoedukationen er meningsfuld. 

Et eksempel var en mand, hvor impulsivitet, der førte til aggressivitet og verbale- og 

fysiske konflikter, fyldte hele hverdagen og dermed kom til at stå i vejen for 

                                                 
4 ”Psychoeducation demonstrated to be an effective treatment in reducing ADHD 
core symptoms” (Vidal et. al., 2013) 

Psykoedukationens muligheder kan listes således: 

1. Skabe viden om egne muligheder og vanskeligheder 

2. Skabe accept 

3. Forebygge tilbagefald 

4. Optimere strategier 

5. Reducere angst 

6. Øge evne til kommunikation med andre 

7. Lære at bede om hjælp 

8. Reducere stress 
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jobafklaring eller praktik. Han havde også andre symptomer men oplevede ikke 

dem som forhindringer i sit liv. 

 Den grundlæggende tanke og erfaring ved psykoedukation er således, at både 

behandlerens faglige ekspertise og borgerens egne oplevelser og præferencer er 

afgørende. 

Mestringsstrategier 

Mestring betyder at blive i stand til at håndtere symptomer og vanskeligheder, så 

man kan leve et velfungerende liv. Det første skridt var at afklare, hvilke 

vanskeligheder borgeren i højere grad havde behov for at mestre. Denne proces 

indeholdt f.eks. spørgsmål som: Hvad er særligt svært for mig? Hvor står 

symptomerne på ADHD særligt i vejen for, at jeg kan gøre ting i min dagligdag og 

mit liv, som betyder noget for mig?  

I arbejdet med at hjælpe borgeren med at udvikle mestringsstrategier var der fokus 

på at de skulle være konkrete, handleorienterede og meningsfulde, så det var 

redskaber borgeren uden besvær kunne anvende i hverdagen. Der kunne 

eksempelvis være brug for udvikling af et dagsskema for praktiske gøremål eller 

brug af smartphone til at huske aftaler. Der kunne også være tale om hjælp til, 

hvordan borgeren formidler sine vanskeligheder til praktiksted, arbejdsplads eller 

uddannelsesinstitution. Borgerne med ADHD havde ofte brug for at formidle deres 

behov for f.eks. pauser. Ved koncentrationsvanskeligheder var det også relevant at 

udvikle strategier for hvordan man laver aftaler omkring opgavers varighed. 

Mestringsstrategierne er medvirkende til at den voksne med ADHD kan udfordre 

og mestre sine vanskeligheder så de ikke står i vejen for beskæftigelse. Herunder 

skaber oplevelsen af ikke blot at være i symptomernes magt, men selv at kunne 

påvirke sit tilstand oftest en motivation som er afgørende i forhold til det videre 

forløb. 

Forskellige individer kræver forskellige forløb 

ADHD er en tilstand, der ikke fremstår ens hos alle personer. Heller ikke indsatsens 

deltagere. 

Går man som fagperson for standardiseret til værks, er det vores erfaring at man 

risikerer at overse og overhøre vigtig viden hos den voksne med ADHD om, hvornår 

denne fungerer godt eller skidt. Et forløb bør derfor altid tilpasses den enkelte 

persons behov og situation.  
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I indsatsen varede et forløb hos psykolog (og eventuelt psykiater) typisk fem gange. 

Under samtalerne blev der arbejdet med forskellige temaer, alt efter hvad der var 

relevant for den enkelte person. Her beskrives et eksempel på fordeling af temaer 

på de fem samtaler. 

 

 

 

1.gang  

Psykoedukation: Hvad er ADHD? 

• De tre kernesymptomer 

• Kapaciteten i forhold til indlæring og motivation er reduceret  

• Mindre overblik på grund af ændrede frontallapsfunktioner 

• Hvordan virker medicin? Forklaringsmodel. ADHD – medicin stimulerer 

centralnervesystemet ved at øge dopaminniveauet i hjernen. Effekten vil være 

større motivation og lyst i forhold til indlæring og bedre koncentration 

• Hvordan kan adfærden være påvirket?  Afdækning gennem dialog. Fokus på 

opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet 

 

2. gang  

Impulsivitet 

• Undertrykkelse af impulser kan give anledning til vrede, irritation og angst 

• Hvordan er din adfærd påvirket? Afdækning gennem dialog. Også fokus på, om 

der er tale om angst, depression eller misbrug 

• Rutiner i hverdagen – forstyrres du ofte af impulsive handlinger? Tilbud om 

strategier til at afhjælpe dette 

• Motion 

• Økonomi – er der behov for hjælp til struktur for at afhjælpe impulsivitet? 

• Skriv op undervejs, hvad der er særligt for netop den person, som du taler med 

• Forslag til opmærksomhedspunkter 
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3.gang 

Relationer – det sociale liv 

• ADHD som relations forstyrrelse 

• Historien om det at være i relationer 

• Effekt på relationer. Er forholdet til både nære og arbejdsrelaterede relationer 

påvirkede af vrede, irritation eller manglende tålmodighed fra din side? 

• Hvilke konsekvenser har det at opføre sig aggressivt over for andre mennesker? 

• Problemløsningsstrategier 

• Tips til sociale spilleregler 

• At overholde aftaler, selv om der pludselig sker noget, der er mere interessant 

• At øve sig i at lytte, når andre taler og at lade være med at afbryde dem 

• At slukke mobilen, når du er sammen med venner – også selv om de har deres 

tændt 

 

4.gang 

Problemer og initiativer i forhold til struktur. 

• Initiativer – udforsk, hvad der allerede virker, og hvad der skal til for, at det fortsat 

virker 

• Problemer 

• Introduktion til dagsskemaer og ugeskemaer 

• Timer (tidsfornemmelse), alarmer 

• Hjælpemidler til koncentration – noget at ”pille ved” 

• Er der behov for mentor eller anden støtteperson? 

• Søvn – det kan være svært at falde i søvn og at vågne igen 
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5.gang 

Opsamling 

• Initiativer og fortsatte problemer 

• Gennemgang af billeder af whiteboards fra de 4 tidligere gange 

• Aftal, at der bliver sørget for at formidle symptomer til et eventuelt praktiksted, 

således der kan tilbydes støtte 

• Tal om, hvilke hjælpemidler der kan være behov for i forhold til struktur og 

planlægning 
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Del 2: Gode råd til dig som konsulent/fagperson 

Vores erfaringer fra dette etårige samarbejde viser, hvor vigtigt det er for 

konsulenten og for personen med ADHD selv at kende og forstå symptomer og 

reaktioner. Dette gælder både i forhold til at kunne leve et liv med færrest mulige 

komplikationer, men også i forhold til at få den rigtige støtte i forhold til at kunne 

fungere på hhv. arbejde, praktikplads eller i et uddannelsesforløb.  

Vi vil denne del af inspirationshæftet komme med eksempler på hvad vi gennem 

indsatsen oplevede var særlig relevant at være opmærksom på når man arbejder 

beskæftigelsesrettet med borgere med ADHD. 

De gode råd er baseret på erfaringer og feedback fra de deltagende parter i 

indsatsen d.v.s. borgere med ADHD, konsulenter, speciallæger i psykiatri og 

psykologer.  

 

Konsulenten som tovholder 

Hvis borgeren med ADHD skal opleve at beskæftigelsesindsatsen og den 

psykiatrisk/psykologiske indsats hænger sammen er der behov for en person, der 

binder tiltagene sammen. 

Det er afgørende, at den konsulent der fungerer som tovholder følger processen tæt 

og gennem struktureret opfølgning sikrer kontinuitet og udvikling. Der skal være 

tæt dialog mellem alle parter uden forsinkelse.  

Det viste sig i indsatsen at have stor effekt, at borgerens konsulent deltog ved én 

eller flere af samtalerne med psykologen. Det betød at den psykoedukative indsats 

kunne følges op i samarbejdet mellem borgeren og konsulenten efter, at psykologen 

ikke længere var en del af forløbet.  

Konsulenten indtog dermed en nøgleposition i forhold til at sikre at den 

integrerede indsats blev en succes og borgerne oplevede en kontinuitet og tryghed i 

indsatsen. 

 

Det negative selvbillede ift. arbejde og uddannelse 

Det er afgørende at forstå og arbejde med borgerens negative selvbillede, hvis borger 

skal motiveres til beskæftigelse og tro på at det er muligt. 
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I indsatsen blev det tydeligt at mange borgere med ADHD havde brug for forståelse 

for deres særlige vanskeligheder samt at arbejde med deres eget negative selvbillede 

for at være i stand til at komme i arbejde eller i uddannelse. En borger sagde: 

”Inderst inde er det svært at give slip på tanken om at jeg er doven og dum. At jeg er 

sådan én der aldrig rigtig lykkes med noget. Det er jo sådan jeg tænker om mig selv”. 

Som nævnt tidligere stiller uddannelse og arbejdsliv i dag nogle krav, som kan være 

særligt udfordrende eller ligefrem umulige at opfylde på ordinær vis for en person 

med ADHD. I projektet havde mange borgere flere gange prøvet at gennemføre 

beskæftigelsesrettede aktiviteter men uden held. De havde nu et negativt 

selvbillede præget af overbevisningen om at en beskæftigelsesrettet indsats ikke 

ville nytte noget.  

Foruden betydningen af det negative selvbillede i forhold til uddannelse og job 

fører et negativt selvbillede ofte til en social isolation, hvilket har en negativ effekt 

på den generelle trivsel – se model 1. Arbejdet med at ændre selvbilledet og skabe 

tro på egne ressourcer og på fremtiden er derfor afgørende i forhold til hele 

borgerens liv.  

 

 

 

 

 

Model 1: Vedligeholdelsescirklen. Cirklen illustrerer, hvordan en negativ selvopfattelse kan vedligeholde 

symptomer og skabe passivitet og social tilbagetrækning fra eksempelvis arbejdsmarkedet. 
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Psykoedukation som metode til accept og motivation 

Psykoedukation kan hjælpe både den voksne med ADHD og konsulenten med at 

opstille realistiske mål. 

Psykoedukationen er en vigtig metode til at arbejde med borgers selvforståelse. 

Selvforståelsen bærer oftest præg af at både borger og omgivelser opstiller krav og 

mål som ikke er mulige for borger at imødekomme. Mange kan nikke genkendende 

til oplevelsen af sig selv som en fiasko.  

Gennem psykoedukationen kan borger opnå en forståelse af, at de vanskeligheder 

som viser sig igen og igen ikke handler om dovenskab eller lav intelligens, men er 

symptomer i relation til ADHD. Psykoedukationen kan på denne måde hjælpe både 

borger og konsulent med at få skilt ad hvad, der kan gøres noget ved og hvad man 

må lære at acceptere. Det betyder at de krav der stilles til borger kan blive langt 

mere realistiske.  

Model 2 illustrerer nogle eksempler på hvad det er vigtigt at konsulenten er 

opmærksom på i mødet og arbejdet med borger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model 2: I en beskæftigelsesrettet indsats er det vigtigt for dig som 

konsulent at være opmærksom på, at ADHD typisk kommer til udtryk ved: 

• Begrænset selvstændigt initiativ 

• Besvær med at planlægge 

• Besvær med at motivere sig selv og gennemføre handlinger 

• Manglende tidsfornemmelse 

• Nedsat kognitiv fleksibilitet 

o Besvær med hurtigt at ændre fokus 

o Besvær med multitasking 

o Besvær med at omstille sig 

Det er ikke dovenskab eller uvilje, men vanskeligheder relateret til ADHD. Hvis en 

beskæftigelsesindsats skal lykkes, er det ofte afgørende at den imødekommer 

ovenstående vanskeligheder med realistiske mål og den nødvendige støtte. 
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Hjælp til motivation, struktur og handlingsplaner  

Skab struktur på borgers præmisser.  

Når der skal laves aftaler i forbindelse med en beskæftigelsesindsats kan det være 

svært for en borger med ADHD efterfølgende at gennemføre det aftalte. I mange 

tilfælde kan det skyldes vanskeligheder med at strukturere og systematisere det der 

blev talt om og omsætte det til handling.  

I arbejdet med borgeren kan det derfor ofte være nødvendigt, at du som konsulent 

strukturerer forløbet og sikrer dig, at borgeren enten selv skriver aftaler og planer 

ned, eller at du fast skriver kommende aftaler og opmærksomhedspunkter ned. Det 

kan også være en idé, at borgeren optager samtalen, eller at I sammen nedfælder 

aftaler på et whiteboard og tager billeder heraf.  Du vil herved sammen med 

borgeren kompensere for disse vanskeligheder. 

I samtalerne vil det derfor være vigtigt, at tilbyde støtte og opmuntring eksempelvis 

i forhold til nye strategier5, som skal afprøves. Konsulenten kommer på denne måde 

til at agere som ”belønning” med ros, opbakning samt støtte til at gennemføre 

gentagelser og rutiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Se afsnit om skema til brug i samtale med en borger med ADHD 

Tommelfingerregler når vi møder borgere med ADHD 

• Vær lyttende  

• Kommuniker klart, kort og tydeligt 

• Husk på formålet med samtalen og vend tilbage til det 

hvis samtalen ryger af sporet 

• Du er rådgiver og ikke behandler 

• Skriv jeres aftaler ned 

• Vær struktureret 

• Giv udtryk for ros og opmuntring 

• Kend til de typiske vanskeligheder ved ADHD, så du er 

forberedt  
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Afdækning af vanskeligheder 

Afklar sammen med borger inden I starter om der er noget der aktuelt står i vejen for 

den beskæftigelsesrettede indsats. 

Som nævnt er der en række vanskeligheder ved ADHD som gør det svært for borger 

at være i beskæftigelse. Erfaringen fra vores indsats viste at der ofte kan være 

vanskeligheder relateret til andre områder i livet, som kan påvirke evnen og 

motivationen i forhold beskæftigelse. 

For at sikre at beskæftigelsesindsatsen tilpasses borger og at de mål og krav der 

stilles er så realistiske som muligt kan det være hensigtsmæssigt at spørge ind til 

borgers livsforhold generelt.   

• Daglige funktioner som indkøb, madlavning og økonomistyring. 

 

• Relationer. Overholdelse af aftaler, konflikter, problemer med at fastholde 

opmærksomhed i sociale, uddannelses- og arbejdsrelaterede sammenhænge. 

 

• Trivsel, søvn, kost, motion og misbrug. Eventuel angst eller depressive 

symptomer eller symptomer på anden sygdom. 

En borger fortalte f.eks. at han havde svært ved at få vasket tøj, hvilket betød at han 

ofte trak sig socialt, fordi han oplevede det som pinligt at hans tøj var beskidt og 

lugtede. Af samme årsag var hans motivation for at komme i praktik meget lille og 

risikoen for udeblivelse stor. Hvis en beskæftigelsesrettet indsats skal lykkes for 

denne borger vil det være en fordel at kende til eksempelvis vanskeligheden med 

tøjvask og udtænke strategier for dette ind som en del af indsatsen. 

I forbindelse med afdækningen af vanskeligheder vil man også få et indblik i, om 

borgeren har andre helbredsproblemer som f.eks. angst, depression eller misbrug, 

som er hyppigt forekommende hos voksne med ADHD.  
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Afdækning af strategier 

Styrk følelsen af mestring og handlekraft ved at hjælpe borger med at få øje på sine 

egne strategier. 

De fleste voksne med ADHD har allerede opøvet deres egne strategier og måder at 

kompensere for deres vanskeligheder, for bedst muligt at fungere i dagligdagen. 

Nogle strategier er oftest hensigtsmæssige – andre ikke. Det er væsentligt at få 

indblik i de strategier borgeren allerede bruger for at kunne støtte op om de af 

strategierne der er gode og hensigtsmæssige.  

Ved at afdække strategierne og hjælpe borger med at få øje hvad han eller hun 

allerede selv gør, bidrager man desuden til at øge borgers egen følelse af 

kompetence og mestring, som nye strategier kan bygge videre på. 

 

Her er eksempler på spørgsmål, du kan stille borgeren: 

• Hvilken viden har du om, hvad der allerede virker i forhold til dine 

vanskeligheder? 

• Hvad plejer du at gøre, når du mærker din uro? 

• Har du særlige tips, som du benytter dig af for at kunne være sammen med 

andre mennesker i længere tid ad gangen? 

• Hvad gør du, hvis du skal læse en tekst eller se en film, som kræver din 

opmærksomhed over længere tid?  

• Er der noget særligt, som du ved, kan hjælpe dig til at fastholde din 

opmærksomhed? 

• Når du får lyst til at forfølge impulsive tanker i forhold til eksempelvis 

indkøb, har du så nogle metoder til at vente og tænke dig om? 

• Benytter du dig af lister, alarmer eller andet til at huske, hvad du skal i løbet 

af dagen? 

• Når du har siddet i et klasseværelse eller været på en arbejdsplads, har du så 

fortalt nogen om, at du har brug for pauser eller lign.? 
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Strategier og hjælpemidler 

Overvej sammen med borger hvilke vanskeligheder der står mest i vejen for 

beskæftigelse og hjælp med at udvikle de nødvendige strategier. 

Når du sammen med borgeren flere gange har været omkring vanskelighederne i 

hverdagen samt hvilke strategier, han/hun allerede benytter sig af, kan det være tid 

til at kigge på, om der er andre strategier, som med fordel kan udvikles.  

I denne proces er det vigtigt at sætte realistiske mål samt at lære at følge op på 

opgaverne, indtil de er løst. Det vil formodentlig også være vigtigt, at borgeren 

hurtigt kan se resultater, så han/hun kan bevare motivation og håb.  

I vores samarbejde har vi gjort os erfaringer med følgende hjælpemidler og 

strategier, som du også med fordel kan bringe i spil, dér hvor det er relevant. 



SIDE 24 

 

  

• Indstille smartphone med alarm 

• Lave lister for dagen med ting, som skal gøres. Voksne med ADHD har ofte 

problemer både med tidsfornemmelse og med organisering af opgaver. Det gør 

anvendelse af en kalender vigtigt. I forhold til organisering af opgaver i 

hverdagen kan det være vigtigt at lave lister over opgaver, der skal udføres. 

• Dele opgaver op i mindre, overskuelige dele 

• Forlade rummet, når konflikter blusser op. 

• Indøve konkrete sætninger, som kan bruges til kortfattet at sige fra og gå, hvis 

det ikke respekteres 3 gange; ”telefonsælger-tricket”. 

• Fastsætte nogle regler omkring økonomien, der giver mindre risiko for impulsivt 

overforbrug. Eksempelvis ugentlig administration og udelukkende brug af 

kontanter for at begrænse impulsive indkøb. 

• Rutiner - personlig hygiejne, søvn, spisning m.m. Udarbejdelse af skema. 

• Motion - fysisk træning og en god kondition hjælper både på opmærksomhed og 

energi, således symptomer på ADHD kan lindres. Det kan være lettere at 

gennemføre et træningsprogram, hvis det sker sammen med andre i en 

organiseret sammenhæng. 

• Tips til sociale spilleregler: 

o At overholde aftaler, selv om der pludselig sker noget, der er mere 

interessant. 

o At øve sig i at lytte, når andre taler og lade være med at afbryde dem. 

o At slukke mobilen, når man er sammen med venner – også selv om de har 

deres tændt. 

Se i øvrigt ADHD Foreningens hjemmeside for flere idéer. 
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Inddragelse af pårørende i den beskæftigelsesrettede indsats 

Styrk beskæftigelsesindsatsen ved at inddrage borgers eget netværk. 

I de beskæftigelsesrettede forløb med borgere med ADHD kan det være brugbart at 

inddrage både pårørende og øvrige aktører, da alle parter kan have gavn af 

orientering om, hvilke vanskeligheder borgeren udfordres af.  

Vi oplevede i projektet at ægtefæller, forældre eller voksne børn kunne hjælpe ved 

enten at kompensere for de ting, som borgeren ikke kunne, eller ved at støtte 

ham/hende i at huske at bruge hjælpemidler og tillærte strategier.  

I de tilfælde hvor det gav mening at inddrage de pårørende var de vigtige 

medspillere i forhold til at skabe accept omkring de vanskeligheder, som borgeren 

må forholde sig til på længere sigt. Omgivelsernes forståelse af de ADHD-relaterede 

vanskeligheder gør det nemmere for borgeren, at komme igennem 

erkendelsesprocessen og at bede om samt modtage hjælp.  
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Bilag 

Afsluttende har vi beskrevet 3 cases med konkret indhold samt tilføjet et blankt 

skema til at skabe et struktureret overblik over vanskeligheder, strategier og 

forklaringer. 

Case 1: Afsluttende beskæftigelsesrettet opsamling 

Dette er et eksempel på en afsluttende opsamling med en 28-årig kvinde med 

ADHD. Gennem samtaler har vi afdækket, at særligt hendes opmærksomhed 

forstyrres af lyde, andre mennesker og omgivelserne i det hele taget. Vi har også talt 

om, at hun nemt påvirkes følelsesmæssigt samt at hendes impulsivitet gør, at hun 

reagerer meget umiddelbart med enten tårer eller vrede. Dorthe er god til at 

overholde aftaler og har gennem tiden erfaret, at hun skal bruge sin telefon med 

alarm og kalender for at huske aftaler. Ved den afsluttende samtale laver vi på en 

flipover en oversigt over de ting, Dorthe fremhæver, som den vigtigste viden, hun 

har fået. Dorthe tager ved afslutningen et billede af vores skriv, da det giver hende 

ro, at vi har samlet hendes tanker og lavet overblik over de ting, hun skal tage med 

videre til møde med konsulenten om næste praktik. 

   

         HVAD VED JEG 

1. Jeg har brug for rutiner. Både små og store. 

a. At gøre de samme ting hver dag som ex. rense min hud om aftenen, 

deltage i måltider, møde på mit praktiksted. 

2. At have afvekslende mødetider, men at have dem indskrevet i en plan som 

jeg skal følge. 

3. At lave TO-DO lister over ting, jeg skal hjemme, så det ikke forstyrrer mig i 

løbet af dagen. 

4. At jeg slukker min mobiltelefon, når jeg arbejder, så jeg ikke forstyrres af 

beskeder, der tikker ind. 

5. At jeg er i et ”rummeligt” arbejdsmiljø. 

a. Ikke ”fancy og snobbet”. 

b. Plads til, at man kan trække sig fra andre, når jeg får pludselige 

humør udsving. 

6. At jeg kan lytte til musik – enten i højttalere eller i hovedtelefoner. 

a. Ellers bliver jeg forstyrret af lyde, andre mennesker, biler, busser etc. 

b. Mit tankemylder og flyvske tanker bliver holdt i ro. 
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Case 2: Afdækning af angstproblematik i relation til 

fremmøde på praktik 

Dette er et eksempel på en samtale med en 25-årig kvinde med ADHD. De første 

samtaler med Sarah har haft fokus på hendes vanskeligheder med at holde 

motivationen i forhold til rutiner og besvær med at holde fokus. Vi har arbejdet 

med neurofysiologiske forklaringer på vanskeligheder ved motivation og manglende 

fokus, hvilket har været en stor hjælp. Vi har endvidere arbejdet med at 

videreudvikle hjælpestrategier, som Sarah allerede så småt er i gang med. Bl.a. 

modeller for to-do lister, alarmer og morgenrutiner. Sarah har gennemgående 

beskrevet et konstant tankemylder, som giver hende en vedvarende bevågenhed og 

et højt spændingsniveau. Sarah er endvidere ved psykiater startet på den 

medicinske behandling Ritalin. 

Da Sarah skal i praktik oplever hendes konsulent, at hun er mindre samlet i sin 

kommunikation, samt at hun får panikangst ved mødet med praktikstedet og derfor 

afviser stedet. 

Ved næste samtale taler vi om, hvordan angsten viser sig. Ved samtalen bliver det 

tydeligt, at angsten altid starter med et fysisk ubehag udløst af uoverskuelighed. De 

mange ustrukturerede sanseindtryk og den flyvske opmærksomhed gør det svært 

for Sarah at samle sig om nye situationer. Bekymringer omkring håndtering vokser 

til angst. Ubehaget og angsten forhindrer hende f.eks. i at gå ude efter mørkets 

frembrud. Sarah oplever også angsten i forbindelse med offentlig transport og nye 

steder med mange mennesker. Angsten har også vist sig i praktikker. I samtalen 

kobler hun det med, når hun selv skal prioritere i opgaver og forvalte sin tid. 

Vi taler om, at angsten aktuelt forhindrer hende i at gøre ting, der er vigtige og 

værdifulde for hende. Gennem edukation omkring impulsivitet og indre uro samt 

angstens fysiologi opnår Sarah en viden om, hvorfor hendes krop reagerer, som den 

gør, og hvordan et indre ADHD kaos skaber forøget spænding og efterhånden har 

manifesteret sig som angst. 

Vi taler om at forsøge med udholdenhed og accept frem for kontrol i helt konkrete 

situationer. Vi laver små øvelser omkring offentlig transport og om at færdes i 

mørke. 

Sarah fortæller, at forklaringerne i sig selv giver hende mulighed for ikke at blive så 

skræmt over reaktionerne og dermed undgå at opleve så stort et ubehag. Ved at 

arbejde med, hvad der er vigtigt og værdifuldt, bliver hun opmærksom på, hvad 

angsten står i vejen for. 
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Case 3: Afdækning af vanskeligheder i forhold til 

fremmøde på praktik 

Dette er et eksempel på en samtale med en 26-årig mand med ADHD. Poul 

fortæller allerede ved første samtale, at han har erfaring med kun at kunne holde 

koncentrationen i 20 min. Og at han ofte gribes af en voldsom irritation, når han 

ikke ved, hvornår en samtale slutter.  

Vi aftaler, at han gerne vil tale om uro og ved anden samtale differentierer vi uroen 

og finder, at den dels handler om angst (pres ved at møde andre – får lyst til at gå) 

og dels handler om irritation (følelsesmæssig irritation) og forstyrret 

opmærksomhed. Det sidste giver ham en voldsom følelses af ubehag. Han 

beskriver, at indtrykkene bare vælter ind over ham, og at han fyldes mere og mere 

op, så han til sidst kun kan forløses fra ubehaget ved at rejse sig og fjerne sig fra 

situationen. 

Poul undres også over, hvorfor han hurtigt kommer til at kede sig og har svært ved 

at holde motivationen i praktikker, som han ikke er sikker på bliver til ansættelse. 

Vi taler derfor om, at det er svært at holde motivationen, hvis man har nedsat 

dopamin-niveau, da dopaminen er vores belønnings- og indlæringssignalstof. 

Ved brug af et skema til at skabe et struktureret overblik over vanskeligheder, 

strategier og forklaringer bliver det tydeligt at Poul hvad der er på spil samt hvad 

han gerne vil arbejde med samt udvikle strategier til: 
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Vanskeligheder: 

• Jeg mærker hurtigt en 

stor uro, når jeg sidder 

med andre. 

• Jeg mister hurtigt lysten 

til at være i en praktik. 

• Jeg aflyser aftaler, hvis 

der er mange mennesker, 

som jeg skal være 

sammen med længere tid 

ad gangen. 

• Jeg begynder ofte at 

svede og får 

hjertebanken, når jeg 

sidder til samtaler – 

særligt når jeg ikke ved 

hvornår de slutter. 

• Jeg bliver voldsom 

irritabel ved 

uoverensstemmelser. 

• Jeg bliver hele tiden 

distraheret af lyde, andre 

menneskers bevægelser. 

Strategier og initiativer: 

• Træning/rutiner. 

• Jeg siger, at jeg ikke kan 

være tilstede ret lang 

tid. 

Nye strategier/øvelser: 

• Udholde – billede af 

eksponeringsøvelse. 

• Placer dig, så færrest 

sanseindtryk rammer. 

• Ved uro – observer, 

hvornår indre uro og 

uoverskuelighed bliver 

til angst. Fortæl det til 

dine omgivelser. 

Forklaringer: 

• Udløser fysisk uro. 

• Udløser glædeshormon. 

• Nedsat dopamin 

betyder, at det er svært 

at holde motivation. 

• Mangler filter for at 

sortere i indtryk. 

• Uoverskueligheden får 

spændingsniveauet til at 

stige – det er 

ubehageligt – lad mig 

komme væk! 

• Eksponeringskurve. 
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Skema til at skabe et struktureret overblik over 

vanskeligheder, strategier og forklaringer 
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