
ADHD Norge



ADHD Norge er en landsdekkende, frivillig organisasjon for mennesker 
med ADHD og deres pårørende. Vår visjon er at alle som har ADHD skal ha 
muligheter til å utnytte sine ressurser og leve et godt liv.

ADHD Norge skal:
• spre kunnskap og forståelse for ADHD
• å holde medlemmene orientert om rettigheter og  

muligheter for støtte 
• fremme likestilling for mennesker med ADHD



ADHD Norge ble stiftet i 1979. Vi er en landsdekkende organisasjon med 
fylkeslag som organiserer aktiviteter, kurs, samlinger og møteplasser 
for våre medlemmer. Mange av fylkene har også lokallag. Vi arrangerer 
blant annet sommerleirer, familieseminarer, kurs og møteplasser for våre  
medlemmer. 

Vi har et stort apparat av likepersoner som kan veilede og støtte andre i 
liknende situasjon.

ADHD Norges landsstyre velges for en periode på to år. Vi har også et 
fagråd som er vårt faglig rådgivende organ. ADHD Norge ung er vårt  
ungdomsråd med ungdomsrepresentanter fra fylkeslagene.

Sekretariatet til ADHD Norge holder til i Oslo sentrum. Som medlem 
kan du ta kontakt for å få råd og veiledning hvis det er noe du lurer på 
knyttet til ADHD.



Vil du bli medlem?
Som medlem i ADHD Norge får du:
• Medlemsbladet STÅ PÅ! fire ganger i året
• Informasjon om møter, aktiviteter og samlinger i fylket der du bor
• Kurs for foreldre og nydiagnostiserte voksne 
• Invitasjon til nasjonale samlinger for barn og unge
• Invitasjon til likepersonskurs
• Muligheten til å medvirke både individuelt og i samarbeid med  

hjelpeapparatet

Som medlem i ADHD Norge støtter du en organisasjon som blant annet 
arbeider for å:
• Fremme full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for alle  

mennesker med ADHD
• Ivareta interessene til mennesker med ADHD, deres foresatte  

og familier/pårørende
• Utvikle og drive aktiviteter i tråd med medlemmenes behov
• Bidra til kompetanseutvikling i hjelpeapparatet, politiske miljø/nettverk 

og andre organisasjoner

Medlemskap i ADHD Norge koster 350 kroner i året.  
Husstandsmedlemskap koster 50 kroner. Ønsker du å abonnere på 
medlemsbladet, koster det 200 kroner.

For å melde deg inn se: www.adhdnorge.no  
eller send en e-post til: post@adhdnorge.no

ADHD Norge
Storgata 10 A, 0155 Oslo
Tlf. 67 12 85 85
post@adhdnorge.no
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