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Intervention i forhold til 
familier med ADHD  

Dorte Damm 

Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri 

Specialist i psykoterapi 

 

ADHD 

ADHD hos både småbørn, 
skolebørn og unge medfører 
betydelig nedsat funktionsevne 
for barnet og  er en belastning for 
hele familien. 

Det er en betydelig risikofaktor for 
udvikling af andre vanskeligheder 
der medfører forringet livskvalitet 
og funktionsevne såsom 
adfærdsforstyrrelse, depression, 
angst, m.m. 
 

”På det tidspunkt, hvor jeg tænker over 
det jeg gør, har jeg allerede gjort det !” 
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Voksne og børn med ADHD 

 

Det vanskelige samspil med et opmærksomhedsforstyrret 

risikerer at medføre, at de voksne  

• Bliver mere negative  

• Bliver mere dirigerende 

• Føler sig inkompetente 

• Føler sig magtesløse 
 

Sonuga – Barke 2006;  

Mulige forældre/lærer overvejelser 

• Negativ tænkning 

• Jeg duer ikke som forældre / lærer 

• Det jeg lærer ham er ikke godt nok 

• Hvis han havde en anden forældre /lærer /skole ville han udvikle 
sig bedre 

• Følelse af magtesløshed/håbløshed 
• Dette giver vanskeligheder i samarbejdet 

• Dårligt samarbejde med kolleger / PPR 

• Dårligt samarbejde med forældre/lærere 

• Mangler i problemløsningsfærdigheder 

• Manglende evne til at lytte 



18-04-2016 

3 

Den strukturelle familieterapi ved ADHD 

• Familiens struktur 
• Hvem bestemmer? 

• Hvor /hvornår er der problemer? 

• Hvordan vil de gerne at hverdagen ser ud? 

 

Barnets 
kompetencer 
og adfærd 

De voksnes 
kompetencer 
og adfærd 

Barnets reaktioner De voksnes 
reaktioner 

forældre barn 

Den kognitive adfærdsterapi ved ADHD 

Kognitiv 
terapi 

Adfærdsterapi 

Fokus på 
forvrængning 

Fokus på kognitive 
mangler 

Belønning 
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Rationale  

• Barnet med vanskeligheder oplever, at samvær med forældre, 
søskende og andre betydningsfulde personer er vanskeligt, hvilket 
bidrager til et højt niveau i forhold til familiestress  

• Reduktion af negativ /ineffektiv opdragelse  påvirker børns sociale 
færdigheder i andre sammenhænge positivt 

 

 

Daley, et al. 2003; DuPaul, McGoey, Eckert, & VanBrakle,2001, Anastopoulos 2006; Hinshaw 2000 

Tilpasning af kognitiv adfærdsterapi ved 
ADHD 

• Samarbejde (deltagelse af forældre lærer) 

• Struktur ( korte og fokuserede samtaler) 

• Støtte –motivation 

• Tydelig feedback (evt. konkret belønning) 

• Hvis barnet deltager: børnevenligt materiale (gerne visuelt) 
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Generelle principper for intervention ved 
ADHD 

Alle aldre:  

1. Psykoedukation 

2. Tilpasning af de fysiske, psykologiske og sociale 
omgivelser (f.eks. fysisk eller auditiv skærmning; kun få 
aftaler hver dag) 

3. Udvikling af kompenserende strategier (f.eks. anvendelse 
af kalender; palm pilot; mobil tlf; budgetkonto) 

4. Udvikling og forbedring af kompetencer (f.eks. 
organisering; træning af arbejdshukommelse)  

Familier med ADHD 

• Validering af  

 
• Problemernes væsentlighed 
• Opgavens vanskelighed 
• Familiens fornemmelse af at være ude af kontrol 
• Betydning af mål 
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Psykoedukation - alle aldre 

• Orientering om ADHD 

• Forståelse af adfærd og reaktioner 

• Forståelse af støttemuligheder 
 

 

 

En løbende proces  

der forudsætter specialviden 

Om ADHD hos behandler 

• Forløb ADHD 

Uopmærksomhed + Eksekutive vanskeligheder voksen 

Biederman, Mick & Faraone. Am. J. Psychiatry 2000 



18-04-2016 

7 

Forståelse af handlinger 

• klargøre betydningen af det barnet gør 

• Lære forældrene at observere egne / barnets handlinger   

• Begynde at kæde barnets reaktioner sammen med betingelser i 
omverdenen 

 

• Rationale: 

• En manglende eller negativ forståelse af barnets adfærd øger 
barns og forældres oplevelse af hjælpeløshed 

Diagnose 

• Forældre ønsker afklaring, og dette kan være en diagnose 

• Forældres ønske om afklaring er legalt og giver mulighed for 
• Forståelse 
• Handling 
• Indhentning af viden 

• En del forældre kommer i krise, når de får diagnosen,selv om 
de har kæmpet for at få afklaringen 
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Forældrearbejde - ADHD 

• Specifikke episoder, kontekst og reaktioner 

• Forældrenes nuværende strategier 

• Betydning af vanskeligheder i hverdagen 

• Kompensationsmuligheder / styrkesider 

• Forældrenes forståelse af skole / fritid 

• Forældrenes accept /forståelse af egne reaktioner 

• Hvordan ser deres dag konkret ud – hvad undgår de ?  

Forberedelse på forandring 

• Terapeuten er i starten konsulent for familien. Giver 
psykoedukation og hjælper familien til at tage beslutninger 

• Hjælpe familien til ikke at placere skyld, men fokusere på 
hvordan man kan lære at klare problemerne 

• Forventninger til terapien drøftes 
• Kurerer ikke barnets impulsivitet, uro m.m. 
• Kan afhjælpe …. 

• Terapeut og familie enes om fokus for intervention 
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Forberedelse på forandring 

• Undersøg om de voksne kan motiveres for ændringer. 

• Kan de se anderledes på situationen ? 

• Kan de forestille sig ændringer ? 

• Hvad har de prøvet ? 

• Er der noget der er lykkedes ? 
• Hvis andre fortalte dem om sådanne problemer hvad ville de så 

råde dem til ? 

• Hvad ville være vigtigst at lave om på ? 

• Hvordan ser familien/ klassen/gruppen ud om et år hvis der 
ikke sker ændringer ? 

 

Tilpasning af miljøet 

• Forudsigelighed  

• Struktur i forhold til  
• Tid 

• Rum 

• Aktivitet 

• kost 

• Rutiner 

• Forberedelse af  

    skift 

 

 

 

De voksne sætter strukturen 

Aftales med barnet 

Den unge  

strukturerer  

med støtte 
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• 14.00 start - pakke gaver ud 

• 14.15 kage og sodavand 

• 14.45 skattejagt ude i haven 

• 15.30 lege på legepladsen 

• 16.00 hot dogs hjemme 

• 16.30 slut  

 

Julies fødselsdag - program 

© Dorte Damm 

         7år 

Omverdensstrukturering 
 

Mål 

Gøre forældrene i stand til at få overblik over hverdagen 

At gøre barnet mere selvstændig og uafhængig af de voksne 

At give mulighed for drøftelse af forældrenes aktuelle organisering 
af hverdagen 

Rationale 

Vanskeligheder ved at overskue hverdagen, hvilket øger 
uoverskuelighed, uforudsigelighed og dermed konflikter 

Barnets behov for styring medfører ofte mønstre med irriteret 
/bebrejdende/ negativ voksenstyring 
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Problem: eftermiddagen 
• Rasmus vil ud, ikke lave lektier, forsvinder, glemmer at komme hjem 

 Rasmus eftermiddag 

Ca 15 min Hygge med mor. Knækbrød +  

½ time Lektier og læsning 

           Tur med hund og leg 

18 Spise 

Lege inde 

19.30 Badeværelse 

20.00 I seng 
 

                      

Ex tøj 

• Ryd alt tøj ud (det skal være sjovt!!) 

• Sorter det –effektivt - i ude/skole/fritid/fest 

• Det valgte tøj sorteres efter årstid. Den forkerte årstid lægges 
væk! 

• Begge parter har vetoret 

• Vurde´r om der er noget basalt tøj der mangler, når der er 
sorteret.  

• Indret skab / hylder/ kasser så disse kategorier er helt adskilt. 

• Aftal genoprydning i hvert tilfælde hvert halve år (årstid) 

• Overvej hvem der lægger rent tøj på plads /lægger det 
sammen 

• Herefter kun positive kommentarer til barnets / den unges valg 

OBS : ikke enten - eller!!! 
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Betydning af rutiner og regler  

• De enkle rutiner i hverdagen skal være 
automatiserede så tidligt som muligt. 
• Renlighed 
• At stå op  
• at gå i seng (og sove) 
• At spise sammen med familien   

• Væsentlige regler skal være indlært  
• Ingen mobil ved måltider, biografer og om natten. 
• Slukning af computer om natten 

• Drøftelse af vigtige spørgsmål foregår organiseret 
• Undgå spontane diskussioner 
• Undgå forældreforedrag 

 

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

bad

Svøm. gym

bad bad Bad
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Problem 

• Forældrene til Kasper (12 år) kan ikke få ham i seng om aftenen. 

• Situation: 
• Familien sidder om aftenen sammen i stuen og ser TV. 

• Mor giver ham besked på at det er ved at være på tide at gå i seng 

• Kasper trækker tiden ud indtil forældrene hæver stemmen og bliver vrede. 

   

Monitorering 

 Mål 
 Indsamle relevant information (yderligere fokuseret udredning) 

 Gradvist orientere barn og forældre mod positiv adfærd 

 Gradvis opnåelse af bevidsthed om handlinger 

 
 Rationale 
 Større opmærksomhed på negativ end på positiv adfærd 

 Impulsive, urolige børn har ikke opnået en relevant bevidsthed om egne 
handlinger og konsekvenser af disse 

 Den negative adfærd generaliseres til negative forventninger, hvor positiv 
adfærd ses som tilfældige undtagelser 
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Eks Mette 

• Uforudsigelige store konflikter bl.a. ved lektielæsning 

• Hjemmeopgave: 

2 ugers registrering af hvad der sker når hun laver lektier og 
hvad der sker lige inden.  

Eksempler på monitorering 

• Hyppighed og omfang 
• Ugeskema / dagskema 

• Intensitet 
• Lineal, termometer, skala 

• Procenter 

• Visualisering af volumenknap, benzinmåler 

• Farver 

• Indhold 
• Dagbogsnotater 

• Checkliste, spørgeskema 

 



18-04-2016 

15 

Monitorering 

• Registrering af  

hvad der skete?– hvad skete inden? – hvad skete efter? 

• Det aftales med barn/familie/lærer præcist hvad der 
skal registreres – hvornår og hvordan. 

 Monitorering er vigtig fordi det viser at barnets adfærd 
ikke er uforudsigelig 

Monitorering kan vise måder adfærdsproblemerne kan 
reduceres 

Monitorering af vanskelighederne kan vise at barnet gør 
fremskridt 

 

•Hvor tit truer jeg mor ?   

•Hvornår synes jeg ? Hvornår 
synes mor? 

Man-

dag 

Tirs- 

dag 

Ons- 

dag 

Tors- 

dag 

Fre-

dag 

Lør- 

dag 

Søn- 

dag 

mig 

mor 
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Behandlingsprogrammer –  
Teori og evidensbaserede 

 

• Parent Manegement Training  
• Ex: Webster Stratton modellen / NFPT / Kærlighed i Kaos 

• Multisystemisk terapi 

Parent Management Training 

• En proces hvor terapeut og forældre samarbejder 
aktivt. 

• Primære formål: 
• Give forældrene information og forståelse af 

adfærdsforstyrrelser 
• Give forældrene adfærdsmæssige metoder, 

som forhåbentlig kan føre til en  ændring af 
barnets uhensigtsmæssige adfærd 

• Sekundære formål 
• Reducere forældrestress 
• Øge følelse af kompetence 
• Styrke en positiv relation og tilknytning 

   



18-04-2016 

17 

©DDamm 

Webster Strattons pyramide 

Effekt af Forældretræning - generelt?  

• Øger mødrenes oplevelse af kompetence og tilfredshed  

• Forbedrer forældre-barn samspillet og barnets efterrettelighed  

• Reducerer adfærdsproblemer hos især førskolebørn 

• Forbedrer forældres opdragelsespraksis 

• Forbedrer især småbørns ADHD-symptomer  

• Bedst effekt når flere programmer kombineres (duå) 

 

NFPT: Obs svær ADHD hos mor synes at påvirke  resultatet negativt og der er stor 
forskel på om programmet udføres af erfarne eller uerfarne professionelle 
 Hutchings 2007; Jones 2007, Hoath & Sanders, 2002) (Pisterman et al., 1989, 1992) Sonuga-Barke et al, 2001; Bor et 

al 2002,  
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