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Året 2021 har vært et år fylt av mot- 
setninger for ADHD Norge. I 2021 har  
organisasjonen opplevd at medlemstallet 
har økt, antall henvendelser til sekretariatet 
har eksplodert, antall medieoppslag i dag-
spressen om ADHD har vært historisk høyt, 
og organisasjonen har hatt økonomisk 
vekst. Sammen med komiker Herman  
Flesvig mottok ADHD Norge Wenche  
Foss´ Ærespris i august. Samtidig har 
ADHD Norge, i likhet med alle andre  
organisasjoner, strevd med koronapan-
demi, nedstengninger, restriksjoner og 
uforutsigbarhet. 

Covid-19-pandemien som startet 12. mars 
i 2020, preget 2021, og veldig mange 
fylkeslag har hatt lite aktivitet. Det har vært 
krevende for de frivillige å stå i stor usik-
kerhet og mange avlysninger. Samtidig har 
organisasjonen etablert kommunikasjons-
former som har styrket organisasjonen og 
kontakten mellom fylkeslag, landsstyre og 
sekretariat: det har vært avholdt bortimot 
månedlige digitale dialogmøter hvor del-
takelsen har vært høy. Disse har bidratt til å 
holde organisasjonen samlet.

Det ble også avholdt stortingsvalg høsten 
i 2021, noe som medførte regjeringsskifte. 
I skrivende stund er det store usikkerheter 
knyttet til fylkessammenslåingen og hvilke 
sammenslåtte fylker som vil reverseres. 
ADHD Norge har siden 2019 jobbet aktivt 
med regionreformen og hadde fram til 
høsten 2021 valgt å gå for en modell hvor 
alle fylkene som ble slått sammen i forbin-
delse med regionreformen, skulle slås 
sammen formelt på fylkeslagenes årsmøter 
primo 2022. Slik ble det ikke. For å unngå 
for mye slitasje og tretthet i organisasjonen 
ble det vedtatt på fylkesledersamlingen i 
oktober å utsette hele fylkessammen- 
slåingen i ADHD Norge til utfallet av 
reverseringen foreligger, altså vil endelig 
beslutning tas på ADHD Norges lands-
møte i 2024. Sekretariatet i ADHD Norge 
har i store deler av 2021 jobbet hjemme-
fra. Det har blitt foretatt flere nyansettelser. 
Kontorleder og økonomiansvarlig Britt 
Kollstrøm døde i november. Det har vært 
et krevende år for sekretariatet med om- 
organisering av arbeidsoppgaver, sykdom 
og uforutsigbarhet, samtidig som det har 
vært et givende år med nye bekjentskaper, 
spennende prosjekter og et godt arbeids-
fellesskap.

INNLEDNING

Covid-19 og  
økte medlemstall

Et år fylt av motsetninger 
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ORGANISASJONEN

Fem nye lokallag

Vekst lokalt og 
sentralt

ADHD Norge hadde pr. 31.12.2021 
10 238 medlemmer. Dette utgjør en 
medlemsvekst fra  8 480 medlemmer i 
2020 og tilsvarer en medlemsvekst på  
20,7 % fra 2020. Av disse medlemmene er 
5 675 enkeltmedlemmer og 4 563 fam- 
iliemedlemmer/husstandssmedlemmer. 
ADHD Norge benytter Profundo medlems-
system. 

ADHD Norge hadde ved utgangen av 
2021 18 fylkeslag og 20 lokallag. I løpet 
av 2021 har det blitt opprettet fem nye 
lokallag:
- Ringerike (Buskerud)
- Drammen og Lier (Buskerud)
- Modum, Sigdal og Krødsherad  
 (Buskerud)
- Dalane og omegn (Rogaland)
- Ryfylke (Rogaland)

Det ble i tillegg gjennomført en sam-
menslåingsprosess der to lokallag (Ytre- og 
Indre Namdal) slo seg sammen til ett loka-
llag: Namdal (i Nord-Trøndelag). Det ble 
ikke nedlagt lokallag utover dette. 

Endringene utgjør en netto tilvekst på fire 
lokallag. Det ønskes å stimulere til  
etablering av flere lokallag ettersom fylkes- 
enhetene blir større og det er vanskelig for 
fylkeslagene å dekke hele fylket. 

Det har vært jobbet med regionreformen 
gjennom hele 2021 med en rekke møter i 
et eget utvalg som har sett på organisa- 
sjonsstrukturen og fylkessammen- 
slåingen. Dette utvalget ble utover i 2021 
slått sammen med vedtektskomitéen da 
det var viktig å harmonere vedtekter med 
fylkessammenslåingen. 

Sekretariatet i ADHD Norge tilbyr 
regnskapstjenester til fylkes- og lokallag. 
For tiden fører ADHD Norge sentralt 
regnskap for 11 fylkeslag og 1 lokallag. 
Egenandelen for denne tjenesten er svært 
lav, og dette blir ansett for å være en viktig 
del av sekretariatets tilbud, ettersom det 
styrker kommunikasjonen internt i organ-
isasjonen, samtidig som det avlaster de 
frivillige fra en oppgave som kan være 
vanskelig å få dekket opp. 
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Landsstyret har hatt følgende sammensetning etter landsmøtet 17. oktober 2020: 

LEDER:   Arthur Mandahl   Sør-Trøndelag

NESTLEDER:   Thomas Idem    Oslo

STYREMEDLEM:  Mona Breding Lersveen  Nord-Trøndelag

STYREMEDLEM:  Anders Samnøy    Vestfold

STYREMEDLEM:  Anne-Lene Baastad   Østfold

VARAMEDLEM:  Amalie Angell    Nordland

VARAMEDLEM:   Arve M. Klingenberg   Nordland

VARAMEDLEM:  Bjørn Thunem    Rogaland

Det har vært avholdt 11 møter i ADHD Norges landsstyre i perioden.  
Vararepresentanter inviteres alltid til å delta på møtene. I tillegg kan ADHD Norge Ung 
delta med en representant fra sitt arbeidsutvalget. 

ORGANISASJONEN

ADHD Norges
landsstyre

Styret består av leder, nestleder, tre styremedlemmer og tre varamedlemmer. Landsstyrets 
leder er organisasjonens øverste tillitsvalgte. Styreleder leder landsstyrets arbeid og fører 
tilsyn med at virksomheten drives i henhold til vedtekter, handlingsplan, og etter lands-
møtets og landsstyrets vedtak. Personene til landsstyret velges ut fra en balansert  
sammensetning mellom kjønn, alder og landsdel, men kriterier som kunnskap og  
erfaring er også viktig.
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ADHD Norge Ung består av ungdomsrepresentanter fra fylkeslagene i ADHD Norge. 
ADHD Norge Ung har i 2021 arrangert en ungdomssamling 12.-14. november med  
22 representanter på Klækken hotell. Arbeidsutvalget (AU) har hatt jevnlige digitale 
møter, totalt fire møter i 2021. 

AU i ADHD Norge Ung har i 2021 bestått av leder Margrethe Skinderviken (Rogaland), 
samt ungdomsrepresentantene Simen Rene Ringseth (Rogaland) og Malin Helgesen  
(Rogaland). Simen Ringseth tok over som leder i november, og Max Legvold Jensen  
(Akershus) ble valgt inn som ny representant i AU. 

Fagrådets mandat er å være et rådgivende 
organ og en drøftingsarena for ADHD 
Norge, behandle generelle saker og være 
et nettverk hvor fagmiljø innhenter erfar-
ingsbasert kunnskap. Fagrådet kan videre 
bidra med å skrive artikler og publikasjon-
er, bidra med foredrag og innlegg på kurs 
og konferanser hvor ADHD Norge er ar-
rangør eller medarrangør og kvalitetssikre 
faglig innhold i organisasjonens brosjyrer 
og publikasjoner.    
Fagrådet oppnevnes av landsstyret for to 
år av gangen. Det har i 2021 blitt avholdt 
to fysiske møter og ett digitalt.

I 2021 HAR ADHD NORGES FAGRÅD 
BESTÅTT AV:
Heidi Aase, leder av fagrådet, avdelings- 
direktør, dr.psychol. og forskningsleder ved 
Folkehelseinstituttet
Kari Lossius, i privat praksis og psyko-
logfaglig leder på Akt kompetanse
Michael Lensing, spesialpedagog ph.d., 
seniorrådgiver NevSom, Oslo universi-
tetssykehus
Mats Fredriksen, seksjonsleder/voksen-
psykiater/nevrolog/ ph.d., Klinikk psykisk 
helse og rusbehandling, Sykehuset i  
Vestfold
Tage Lien, rådgiver/sykepleier Oslo univer-
sitetssykehus, Ullevål. Regional kompetan-

setjeneste for Autisme, ADHD, Tourettes 
syndrom og narkolepsi, Helse Sør-Øst
Gro Cecilie Meisingseth Montarou,  
spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi 
og psykomotorisk fysioterapi
Lisbeth Iglum Rønhovde, spesialpedagog 
og forfatter
Heidi Gullerud Olsen, spesialpedagog på 
NAV arbeidsrådgivning Vestre Viken (gikk 
ut av fagrådet høsten 2021)
Elin Svendsen, NAV Hjelpemiddelsentral 
(kom inn i fagrådet desember 2021)
Anne Halmøy, overlege og forsker i Helse 
Bergen
Karoline Tandberg, advokat med spesi-
alisering i barnevern, Advokatfirmaet  
Legalis (gikk ut av fagrådet våren 2021)
Ingrid Hunderi, advokat og fagsjef for  
personskade og trygd i Advokatfirmaet 
Legalis
Bothild Bendiksen, post doc., Seksjon for 
traumer, katastrofer og tvungen migrasjon 
– voksne og eldre, NKVTS
Merete Glenne Øie, psykolog og  
professor i klinisk psykologi ved  
Psykologisk institutt ved Universitetet i 
Oslo
Kristian Køhn, spesialrådgiver,  
RBUP Øst og Sør
Merete Møller, psykiatrisk sykepleier, 
Sykehuset i Østfold

ADHD NORGE UNG FAGRÅDET

Samlinger og 
digitale møter

Kvalitetssikring av 
faglig innhold

Ny leder er valgt Et sentralt fagråd 
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ADHD Norge avholder fylkeslederkonferanse eller såkalt 
fylkesledersamling hvert annet år. Det var knyttet stor usikkerhet til  

den planlagte fylkesledersamlingen, som pga. pandemien ble  
utsatt fra våren/sommeren til høsten. Samlingen ble avholdt på  

Scandic Alta 29.-31. oktober. Alle fylkeslagene var representert med 
inntil to deltakere hver, bortsett fra Troms fylkeslag. På  

programmet stod både foredrag, undervisning og gruppearbeid,  
i tillegg til den faste posten «fylkeslagenes time». 

ORGANISASJONEN

Årets
fylkesledersamling

Alta 29.-31. oktober
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Det har vært gjennomført fem organisasjonsopplæringskurs  for 
tillitsvalgte i organisasjonen med til sammen 60 deltakere på videot-
jenesten Zoom. Kursledere har vært styreleder Arthur Mandahl og 
styremedlem Mona Breding Lersveen. Kursene ble avholdt på våren. 

Høsten 2021 ble det også gjennomført to kurs for valgkomitéer, også 
ved kurslederne Arthur Mandahl og Mona Breding Lersveen. Kursene 
hadde til sammen 13 deltakere.

Det ble gjennomført et organisasjonsopplæringsprosjekt med fokus 
på gjennomføring av årsmøter og møteledelse i samarbeid med de 
to kurslederne Tor-Inge Martinsen og Sturla Bjerkaker. Det ble avholdt 
to digitale kurs, og kursene var åpne for alle. I tillegg ble det laget en 
opplæringsfilm om hvordan man gjennomfører digitale årsmøter som 
ble distribuert via YouTube. Prosjektet ble gjennomført med  
stimuleringsmidler fra Stiftelsen Dam. 

INTERN ORGANISASJONSOPPLÆRING ARBEIDSVERKTØY

Kompetanseheving
på alle nivåer Håndbok om 

konflikthåndtering

Prosjektet er finansiert med midler fra 
Stiftelsen Dam. ADHD Norge har laget 
et hefte/arbeidsbok i kommunikasjon og 
konflikthåndtering med tilhørende  
presentasjon. Dette skal ut i alle fylkeslag 
og vil bli presentert i 2022. Dette skal være 

et arbeidsverktøy for hele organisasjonen. 

Prosjektleder er Hanne Skarsvaag.

VI SNAKKES!
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Studieforbundet Funkis er en paraply- 
organisasjon for funksjonshemmede, 
kronisk syke og deres pårørende. Funkis 
arbeider med voksenopplæring for  
mennesker med nedsatt funksjonsevne  
og deres pårørende og formidler statlig 
støtte til voksenopplæring i funksjons- 
hemmedes organisasjoner. ADHD Norge 
er medlem og mottar årlig støtte basert på 
innmeldte studietimer.

I 2021 gjennomførte ADHD Norge 770 
studietimer fordelt på 78 kurs over hele 
landet, en oppgang på 109 timer og 4 kurs 
fra 2020. Kursaktiviteten har ikke helt tatt 
seg opp slik vi kunne ønske etter korona-
pandemiens utbrudd. Funkis hadde på 
slutten av året midler igjen til fordeling og 
satte derfor opp timesatsen for kurs samt 
gjorde det mulig å kunne søke om ekstra 
tilretteleggingstilskudd. ADHD Norge fikk 
med dette en økning av utbetalt tilskudd, 
totalt kr 496 665 for gjennomførte kurs i 
2021.

Regjeringen forlenget unntaket fra kravet 
om fysiske samlinger for studieforbundene. 
Det betyr at rene nettkurs fremdeles var 
tilskuddsberettiget i 2021.

ADHD Norge har i samarbeid med Funkis 
holdt to digitale opplæringsmøter i det 
nye kurssystemet Funkiskurs.

ADHD Norge ved Sadia Amjad har  
deltatt på digitale studieledersamlinger og 
årsmøtet til Funkis i 2021.

PARAPLYORGANISASJON

Studieforbundet
Funkis

Voksenopplæring
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Hjertet i organisasjonen er på mange måter 
likepersonsarbeidet og arbeidet med bruker-
medvirkning. Det er på denne måten erfarin-
gene blir satt i system og kan virke for å utbedre 
og utvikle tjenestene som gis. ADHD Norge har 
en lang tradisjon med likepersonsarbeid, og 
under covid-19-pandemien har likepersons- 
tjenesten på telefon vært ett av de tilbudene 
som har fungert på tross av nedstengning. 
ADHD Norge har i 2021 avholdt sitt første  
digitale likepersonskurs, det har blitt laget 
likepersonspodkast i samarbeid med  
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 
og Dysleksi Norge, og det har blitt utviklet en 
egen app for å forenkle likepersonsrapport- 
eringen. ADHD Norge inviterte også i  
november 2021 til en større fysisk samling for å 
kurse både nye og erfarne likepersoner. 

Likepersons- og brukermedvirkningsutvalget 
har i 2021 bestått av følgende medlemmer: 
Mona B. Lersveen, Thomas Idem og Anne-Lene 
Baastad, i tillegg til Monika Nordli fra sekretari-
atet. Under pandemien har utvalget hatt større 
aktivitet enn tidligere år. Dels skyldes dette 
hyppigere møteaktivitet på Zoom/Teams, samt 
videreutvikling av digitale likepersonskurs og 
prosjektarbeid. Det har vært viktig for utvalget 
å finne nye måter å følge opp likepersoner og 

brukermedvirkere på gjennom pandemien.  
Det har vært avholdt 14 møter knyttet til arbeid 
i utvalget og prosjektarbeid.

Likepersonsarbeid/kurs
Utvalget utviklet og avholdt digitalt grunnkurs 
for likepersoner i mai. Kurset ble avholdt på 
Zoom og foregikk over 5 timer per dag lørdag 
og søndag. I løpet av kurset fikk deltakerne en 
gjennomgang av likepersonspermen og inn-
føring i regler for rapportering. Det ble også 
utviklet refleksjonsoppgaver som deltakerne 
diskuterte i grupper via grupperom og interaktiv 
deltakelse ved bruk av programmet Menti. 15 
deltakere tok kurset, og tilbakemeldingene var 
gode etter gjennomført kurs. Deltakerne etter-
spurte også en ny samling på høsten for op-
pfriskning og evaluering, dette ble arrangert av 
utvalget på senhøsten. Kun to deltakere stilte til 
dette møtet.

Utvalget avholdt også en fysisk samling på 
Radisson Blu på Gardermoen i november. Dette 
likepersonskurset ble arrangert i parallell- 
sesjoner, der de erfarne likepersonene hadde 
eget program lørdag, mens deltakerne på 
grunnkurset fikk innføring i likepersonspermen. 
Søndagens program var felles. 40 likepersoner 
deltok, i tillegg til utvalget og ansatte fra sek-

HJERTET I ORGANISASJONEN

Likepersonsarbeid
og brukermedvirkning

Erfaringer satt i system
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Podkasten hadde pre-lansering senhøstes i regi 
av FFO, deretter felles lansering på alle digi-
tale plattformer med FFO og Dysleksi Norge i 
desember.
https://www.adhdnorge.no/artik-
kel/i-samme-bat-en-podkastserie-om-likeper-
sonsarbeid 

Brukermedvirkning
Utvalget har påbegynt revidering av Håndbok 
for brukermedvirkere i 2021, dette arbeidet 
forventes ferdigstilt i 2022. Grunnet pandemien 
ble opprinnelig planlagt erfaringssamling for 
brukermedvirkere, jf. Dam-prosjektet “Du kan 
mer enn du tror” først utsatt til høst 2021,  
deretter januar 2022 og til sist april 2022. 
Mona B. Lersveen og Monika Nordli har tatt 

initiativ til Zoom-møter med brukermedvirkere 
i NAV. I 2021 ble det avholdt to digitale møter 
med formål å utveksle erfaringer. 

“Du kan mer enn du tror”
Prosjektet skal etablere et erfaringsnettverk for 
brukermedvirkere i ADHD Norge i samarbeid 
med Selvhjelp Norge.  Prosjektleder er Monika 
Nordli, og dette er et 3-årig prosjekt finans- 
iert av Stiftelsen Dam gjennom den ordinære 
helseordningen. I 2021 fikk ADHD Norge  
innvilget utsettelse av prosjektet, da pandemien 
førte til at fysisk samling ikke var mulig.  
Videre fremdriftsplan er justert, og revider-
ing og opptrykk håndbok, samt workshop for 
brukermedvirkere gjennomføres i 2022.

retariatet. Tilbakemeldingene etter gjennom-
ført samling var gode, med ønsker om flere 
felles samlinger for nye og erfarne likepersoner.

Likepersonsrapportering
Grunnet covid-19 besluttet Bufdir at organisa- 
sjonene ikke trengte å sende inn likepersons- 
rapporter for verken 2020 eller 2021, og at tall-
ene fra grunnlagsåret 2019 kunne benyttes.
 
Antall dager likepersonsaktiviteter for 
grunnlagsåret 2019 var 950. 

Antall tellende likepersoner for grunnlagsåret 
2019 var 83. 

Selv om 2019-tallene benyttes i søknad om 
driftstilskudd i 2022, besluttet utvalget at vi 
likevel skulle kreve at fylkeslagene sendte inn 
rapporter for 2021. Ingen fylkeslag har så langt 
sendt inn aktiviteter for 2021.

Da utvalget over flere år har sett en tendens til 
at likepersonsrapporteringen havner på etter-
skudd og utfylling blir utfordrende for både 
likepersoner og fylkeslag, besluttet utvalget  
og landsstyret at ADHD Norge skal iverksette 
digital rapportering av likepersonsaktiviter. 
ADHD Norge har inngått et samarbeid med 
firmaet Klopp Regweb som har utviklet en 
plattform for digital rapportering av likeperson-
saktiviteter. Sekretariatet har tilpasset denne 
siden til ADHD Norge og sørget for at Bufdir 
sine krav til rapportering overholdes. Det er 
planlagt opplæring av fylkeslag og likeper-
soner i 2022. Målet med denne formen for 
rapportering er at likepersonene kan registrere 
aktiviteten fortløpende, via nettbrett/pc eller 
mobiltelefon.

Prosjekter likepersonsarbeid
ADHD Norge har i samarbeid med FFO og 
Dysleksi Norge, med støtte fra Stiftelsen Dam, 
gjennomført to prosjekter knyttet opp til 
likepersonsarbeid i 2021. 

Mot samme mål: 
Dette prosjektet består av to scribblefilmer om 
likepersonsarbeid. Prosjektet er et samarbeid 
med Per Trystad der film 1 tar for seg hva det 
vil si å være en likeperson. Film 2 gir en rask 
innføring i hvordan man rapporterer likeper-
sonsaktiviteter, og hvorfor dette er så viktig. 
Prosjektet ble påbegynt i 2020, med ferdig- 
stilling og lansering våren 2021. 

Hva er en likeperson:  
https://www.youtube.com/watch?v=ODq6rs-
9d8O8 
Likepersonsrapportering: 
https://www.youtube.com/watch?v=FhWE-
d062uSg 

Podkastserien “I samme båt”
ADHD Norge har i samarbeid med FFO og 
Dysleksi Norge, med støtte fra Stiftelsen Dam, 
utviklet en podkastserie om likepersonsarbeid. 
Formålet med podkasten er at den skal kunne 
benyttes til opplæring av likepersoner i alle 
frivillige organisasjoner, og at den også kan gi 
mennesker som vurderer å bli likepersoner mer 
innsikt i likepersonsrollen. Podkasten er utviklet 
i samarbeid med Snitt Film og består av 5 epi-
soder med følgende tema:
1. Grensesetting
2. Møter i en krise
3. Den gode samtalen
4. Regelverk og rapportering
5. Fremtidens likepersonsarbeid

Antall dager likepersonsaktiviteter  
for grunnlagsåret 2019 var 950. 

Antall tellende likepersoner for  
grunnlagsåret 2019 var 83. 
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Sekretariatet har i løpet av 2021 gjennomgått 
relativt store endringer for en forholdsvis liten 
administrasjon. Kontorleder og økonomian- 
svarlig Britt Kollstrøm døde i november etter 
en tids sykdom, noe som har preget arbeidet i 
sekretariatet gjennom hele året. 
Knif Regnskap har bistått fortløpende etter 
behov, og høsten 2021 startet en omorgani- 
seringsprosess som ikke var ferdigstilt ved 
årets utgang. 
Sekretariatet hadde ved utgangen i 2021  
10 faste stillinger. 

Samlet sykefravær var i 2021 på 9,2 %. 
Arbeidsmiljøet var tilfredsstillende, men sterkt 
påvirket av pandemien, hvor alle ansatte har 
hatt helt eller delvis hjemmekontor for å følge 
myndighetenes anbefalinger. 
Sekretariatet bestod i 2021 av 8,8 årsverk  
fordelt på 10 ansatte, hvorav 9 kvinner og  
1 mann. 

ADHD Norge har som målsetting å redusere 
uheldig miljøpåvirkning fra avfall,  
energiforbruk, innkjøp, forbruk og transport.  
Organisasjonen forurenser ikke det ytre miljø.

ORGANISASJONENS SEKRETARIAT

Administrasjonen
i Storgata 10 A

Gry Lunde 

generalsekretær

Britt Kollstrøm

kontorleder/økonomiansv.

Sadia Amjad

regnskapskonsulent

Nina Holmen

fagsjef

Monika Nordli

faglig rådgiver

Hanne Skarsvaag

faglig rådgiver

Jan Idar Lunde

administrasjonskonsulent

Astrid Segers-Røinaas

faglig rådgiver

Therese Dahl 

kommunikasjonsrådgiver

Lill Merethe Tjeldvoll

organisasjonskonsulent
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Kontakttjenesten er et åpent tilbud i sekretariatet for alle 
som søker opplysning og bistand i forbindelse med ADHD. 
Sekretariatet betjener dermed en langt større gruppe enn 

medlemsmassen, og i 2021 økte antall henvendelser til 
sekretariatet markant. Registrerte henvendelser til kontakttje-
nesten er kun henvendelser som behandles i ADHD Norges 
fagteam, bestående av tre faglige rådgivere, samt fagsjef. 

Øvrige henvendelser registreres ikke.

Tjenesten ivaretas via telefon, e-post og Messenger. 

Innkomne 
saker

pr. måned
2021 i %

Januar

Februar

MarsApril

Mai

Juni

Juli

August

September
Oktober

November

Desember

Saker
fordelt

 på ulike
tema i %

Arbeid/NAV

Økonomi
Førerkort
Forsvaret
Forsikring

Helse/rus

Skole

Kurs

Fylkes-/lokallag

Gen. råd og veiledning

Medlem og 
kommunikasjon

Rådgivning og
kontakttjeneste

Henvendelser til sekretariatet

3 500
Sekretariatet registrerte

saker til 
kontakttjenesten i 2021
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Helsedirektoratet lyste våren 2020 ut mid-
ler for tilskuddsordningen «Aktivitets- og 
ferietilbud for aleneboende unge voksne 
og eldre og/eller personer med psykiske 
helseutfordringer». Formålet med ordnin-
gen var å stimulere til fritidsaktiviteter og 
tilbud som reduserer ensomhet. Tilskuddet 
skulle bidra til sosial nettverksbygging, økt 
sosial deltakelse og mobilisere mot ensom-
het i ferier og hverdag. 

ADHD Norge søkte Helsedirektoratet om 
tilskudd til to prosjekter i samarbeid med 
Bergans Adventures. Det første prosjek-
tet var prosjektet «Sommerferietilbud til 
voksne med ADHD» og var ment som et 
sommerferietilbud til voksne. Tilsagnet 
kom sent, så turene ble avviklet i august/
september, og det ble arrangert to ulike 
turkonsepter: «Nordmarka på langs i kano» 
og «Villmarksleir». Den første turen var 
med tre overnattinger, og den andre turen 
var med én overnatting, begge var lagt til 
Nordmarka. Den første turen ble arrangert 
fire ganger, den andre tre ganger. Til sam-
men fikk 80 mennesker et tilbud om ferie 
hvor egenandelen var satt veldig lavt. Det 
var en gjennomgående utfordring med 
avmeldinger, men alle turene var fulltegnet 
i forkant. ADHD Norge mottok 380 000 kr 
til dette prosjektet.

ADHD Norge søkte Helsedirektoratet om 
tilskudd til et oppfølgingsprosjekt med 
«Vinterferietilbud» også i samarbeid med 
Bergans Adventures. Prosjektet fikk  
500 000 kr og ble avviklet i november og 
desember. Turtilbudet som ble gitt var  
1) Grunnleggende vinterturkurs på  
Haukeliseter (4 dg.), 2) Kajakkurs og kyst-
moro i Sotraskjærgården (3 dg.),  
3) Førjulseventyr i Romsdalen (3 dg.). Det 
ble arrangert en tur til Haukeliseter, en tur 
til Sotraskjærgården og to turer til Roms-
dalen. En tur til Haukeliseter ble utsatt til 
januar pga. koronautbrudd på hytta. Som i 
det første prosjektet var egenandelen lav.

Det har vært svært gode tilbakemeldinger 
på tilbudet, og det resulterte i mange nye 
medlemmer. Deltakerne var hovedsakelig 
unge voksne og voksne.

FERIETILBUD

Bergans Adventures
til voksne med ADHD

–Jeg er så fornøyd - både når det 
kommer til flinke og hjelpsomme turledere,  
og deltakerne (som jeg nå har kontakt med). 
Det var fint å møte andre med ADHD også. 
Dette trengte jeg.

Karoline Thalberg



28 29

A
D

H
D

 N
O

R
G

E
 Å

R
SR

A
PPO

R
T 2021

Medieoppslag
redaksjonell omtale

STATISTIKK

ADHD Norge har i følge Meltwater hatt 48 redaksjonelle  
omtaler. Dette er nyhetssaker fra utvalgte riks- og lokal- 
media som for eksempel VG, Aftenposten, NRK og TV2, 

hvor organisasjonen er omtalt eller har kommet med en  
uttalelse. Dersom man gjør et søk på “ADHD” så er det  
registrert 795 nyhetssaker. Dette er saker hvor ADHD er 
tema, men hvor ADHD Norge ikke har vært involvert. 

48
Meltwater registrerte

redaksjonelle omtaler
i ulike mediekanaler
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Sosiale medier
Lik og del!

STATISTIKK

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

29 408

60 755

Facebook har per 25.01.22 29 408 følgere 

Følgerne er 22 % menn og 78 % kvinner. De fleste i alderen 
35-54 år, bosatt i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kris-
tiansand.

I perioden 1. januar-31. desember 2021 nådde Facebook- 
kontoen 903 020 personer og har fått 2313 nye følgere.

YouTube hadde i 2021 60 755 avspillinger

Følgerne er 33,1 % menn og 66,9 % kvinner. De fleste i 
alderen 25-44 år.

Instagram har per 25.01.22 3 683 følgere 

Følgerne er 18 % menn og 82 % kvinner. De fleste i alderen  
25-44, bosatt i byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. 

3 683

ADHD Norge har opplevd vekst i alle kanaler.16,5 % vekst på 
Facebook i løpet av 2021, og filmavspillingstiden har økt med 
31 % på YouTube. Instagram har en jevn økning i antall følgere. 
Innholdet i alle kanaler er hovedsakelig organisk, dvs. ikke  
innkjøpt/betalt/betalt for. I perioden 18. august til  
31. desember var det 8 934 avspillinger av podkast. 
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ADHD Norges medlemsblad Stå på! kommer fire ganger i året. 
Therese Dahl er redaktør, og Gry Lunde og Nina Holmen sitter  

i redaksjonen. Høsten 2021 kom Stå På! i nytt design. 

Opplag cirka:

Nettsidene www.adhdnorge.no har en høy 
aktivitet med over 160 000 unike brukere i 
løpet av året med en gjennomsnittstrafikk 
på 2 000 som er inne på nettsidene hver 
dag. 

ADHD Norge har arbeidet med en revisjon 
av nettsidene i 2020, og denne revisjonen 
endte med helt ny menystruktur og  
design. Bakgrunnen var et behov for en 

gjennomgang av menystruktur og  
oppbygging av sidene, samt en mer bruker-
vennlig design i tråd med universal utform-
ing og lett tilgang til relevant stoff for ulike 
målgrupper. Det er også byttet fra nettside-
plattformen WordPress til Webflow.  

Kjell Ruben Strøm i Brulée Studio Design 
har vært utvikler og designer. Lanseringen 
av de nye nettsidene var i mars 2021.

Medlemsbladet
Stå på!

Nytt design 1

ADHDNORGE.NO

Revisjon
nettside

Nytt design 2

6 000
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ADHD Awareness Month
Oktober er ADHD Awareness Month,  
opprinnelig en dags markering innstiftet 
av det amerikanske senatet i 2004.
Målet med ADHD Awareness Month er 
å skape bevissthet rundt ADHD. ADHD 
Norge brukte denne måneden til å  
legge ut videoer, artikler og mye annet 
på nettsidene og sosiale medier. Det var 
også medieomtale forbundet med ADHD 
Awareness Month.

Arne & Carlos
ADHD Norge inngikk høsten 2020 et 
samarbeid med strikkedesignerne Arne & 
Carlos, som er viden kjent i strikkeverden. 
Sammen med Arne & Carlos og Hillesvåg 
Ullvarefabrikk skal ADHD Norge vinteren 
2021 lansere en egen ADHD-genser. Det 
er mange kvinner med ADHD som strikker, 
og det er generelt mange for øvrig som 
strikker, og med en egen ADHD-genser er 
håpet å markedsføre organisasjonen og 
arbeidet til en ny målgruppe på en positiv 
måte.

Kampanjer
Vi bygger kjennskap

SYNLIGHET

Foto: Moy Williams

I forbindelse med ADHD  

Awareness Month ble psykiaterne 

Anne Halmøy og Jan Haavik med på 

å lage en Mythbuster-kampanje. 

Eller på godt norsk: en  

kampanje som kan knuse myter.

Resultatet ble korte filmer vist på 

Instagram.  Filmene er sett mer enn  

7 560 ganger.
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ADHD Norge Ung –
rekrutteringskampanje

Det er laget en film med mål om å spre infor-
masjon for å rekruttere unge mellom 15-26 år.

Filmen vises på YouTube og adhdnorge.no, 
samt brukt i Facebookannonser.

Facebookannonsene hadde en rekkevidde  
på 13 596 personer og førte til 495 klikk til 
adhdnorge.no

ADHD og pengespillavhengighet

Det er med støtte fra Stiftelsen Dam laget en 
animasjonsfilm som har som mål å nå frem til 
personer med ADHD som sliter med pengespill-
avhengighet eller er i faresonen for å utvikle en 
avhengighet. 
 
Filmen ønsker også å nå frem til pårørende til 
personer med ADHD som sliter med pengespill-
avhengighet.

Filmen vises på YouTube og adhdnorge.no, og er 
brukt i Facebookannonser.

Facebookannonsene hadde en rekkevidde på
16 805 personer og førte til 165 klikk som ledet til 
informasjonssiden på adhdnorge.no.

Facebookannonser – 
medlemsverving

I september kjørte vi en generell annonse for å 
spre kunnskap om organisasjonen og potensielt 
nye medlemmer. Annonsen ledet til medlems-
siden.

Vi nådde 11 155 personer, og fikk 383 visninger 
av innmeldingssiden.
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ADHD Norge Ung – hvem er vi?
Prosjektleder, produsent og arbeidsutvalget (AU) 
i ADHD Norge Ung har laget en rekrutterings - 
og informasjonsfilm om hvordan det kan være å 
leve med ADHD som ung. Formål med filmen er 
både å rekruttere flere unge med ADHD som har 
et hjelpebehov, inn i organisasjonen, samt bidra 
til økt kunnskap i samfunnet. Filmen ble lansert 
under ADHD Awareness Month, og brukes til 
foredrag, Sosiale medier og annet rekrutterings- 
og informasjonsarbeid, og det er laget både en 
lang og en kort versjon av filmen. Filmene ligger 
på ADHD Norges YouTubekanal.
Prosjektet er finansiert med midler fra Stiftelsen 
Dam. Prosjektleder var Hanne Skarsvaag.

Informasjonsfilm om ADHD uoppmerksom 
type og ADHD og kvinner
ADHD Norge har med egne midler laget fire 
filmer om ADHD uoppmerksom type og ADHD 
hos kvinner.
Organisasjonen har i de siste årene sett et 
stadig økende antall henvendelser rundt disse 
temaene. 
Psykiater Espen Anker intervjuet i disse filmene 
både fagpersoner og voksne med ADHD.

Film 1: Nevropsykolog Kristian Køhn forteller 
om hva ADHD uoppmerksom type er, hvordan 
symptomene viser seg i praksis, og hvilke tiltak 
som anbefales f.eks tilrettelegging.

Film 2: Radioprodusent og forfatter Jon Toset 
har ADHD uoppmerksom type. I dette intervjuet 
forteller han hvordan det var å få diagnosen i 
voksen alder, og hvordan det er å leve med.

Film 3: Psykiater Trude Fixdal forteller om jenter 
og ADHD, hvorfor de ofte får diagnosen senere 
sammenliknet med gutter, og gir råd og tips til 
hvordan leve med diagnosen. 

Film 4: Cecilie Graham Olsen er en kvinne med 
ADHD og fikk diagnosen sent i livet. I intervjuet 
forteller hun om hvordan livet endret seg da 
hun fikk diagnosen, og hvilke strategier som har 
hjulpet henne i dagliglivet. 

Tilnærmet Lik AS ved Eskil Johnsen og Morten 
Quist Hommersand sto for film og lyd.
Filmene ligger her:
https://www.adhdnorge.no/artikkel/adhd-og-
uoppmerksom-type 

Informasjonsfilmer
EGNE PRODUKSJONER

Informasjonsfilm om kvinner, 
ADHD og hormoner
ADHD Norge har laget tre filmer om kvinner, 
ADHD og hormoner med egne midler. Dette er 
et stort tema, men med lite forskning på områ-
det. Psykiater Espen Anker intervjuet fagperson-
er og voksne med ADHD. 
Film 1: Forsker, overlege og spesialist i  
allmennmedisin ved Karolinska Institutet Lotta 
Borg Skoglund som forteller om sin forskning 
på temaet og samarbeidet med gynekologer i 
Sverige. 
Film 2: Psykiater og forfatter av boka «ADHD – 
7 veier til ny forståelse» Kristin Leer fikk ADHD 
i voksen alder. Hun forteller om sine erfaringer 
med ADHD, både som lege og kvinne og hvor-
dan hormonene har påvirket hennes liv med 
ADHD.
Film 3: Trude Bjørnsund er en voksen kvinne 
med ADHD som fikk diagnosen sent i livet. Hun 
forteller om hvordan det har vært, og hvor-
dan overganger og hormoner har preget livet 
hennes.

Robert Lillhonga sto for film og lyd. 

Ungdom og kvinner
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ADHD og søvn
Journalist og produsent Jon Toset laget i 
2021 podkastserien «ADHD og søvn». Serien 
var på tre episoder, og alle episodene var på 
i underkant av en halvtime hver. I episode 1 
snakker Jon med psykiater og forsker  
Jon Haavik om ADHD og søvn og Cecilie 
Graham-Olsen som selv har ADHD og har slitt 
med søvnproblemer. I episode 2 intervjuer 
han professor Mari Hysing om barn og unge 
med psykiske vansker og samtidige søvn-
vansker, for etterpå å snakke med foreldrene 
Kjetil og Silje om egenerfaring med barn med 
søvnvansker og hvilke tiltak de syntes hjalp. 
I episode 3 snakker han med søvnforsker 
Janne Grønli, som også har skrevet  
boken «Søvnkoden», og somnolog Ane 
Wilhelmsen Langeland. Podkastserien er 
publisert på Spotify, iTunes og ligger på 
ADHD Norges hjemmesider.  Podkastserien 
ble produsert for egne midler og ble lansert 
i forbindelse med ADHD Awareness Month i 
oktober.

Oppgang 3 – en podkast om naboskap og 
felleskap
Journalist og komiker Espen Thoresen har i 
samarbeid med ADHD Norge laget en  
podkastserie hvor han forsøker å bli kjent 
med dem som bor i oppgangen hans,  
oppgang 3 på Grünerløkka. Han har bodd i 
Waldemars Hage i over 15 år og kjenner  
ingen av naboene sine. I løpet av podkast-
serien skal han forsøke å finne ut hvem som 
bor der, hvorfor de bor der, og om det er 
mulig å samle oppgangen til et fellesskap. 
Medvirkende i podkasten er også filosof Lars 
Fredrik Svendsen, ordfører Marianne Borgen 
m.fl. Podkastinnspillingen skulle vært ferdig 
medio 2020, men på grunn av covid-19-
pandemien ble framdriftsplanen  
forskjøvet. Det har vært store utfordringer 
med å drive et såpass sosialt prosjekt under 
pandemien, noe som preget utformingen 
av serien. Serien ble på mange måter også 
et tidsbilde på pandemien, og ensomhet og 
isolasjon ble relevant på en annen måte i og 
med nedstengningen. Serien er produsert 
med støtte fra Stiftelsen Dam og vil bli lansert 
primo 2022. 

Podkaster
om søvn og ensomhet

EGNE PRODUKSJONER
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Gjennom subjectaid.no får skoler og barnehagepersonell tilgang til gratis informa- 
sjons- og skolemateriell. I 2021 ble 4 100 lærerguider distribuert til utdanningssektoren 
via subjectaid.no. Dette er en økning på 1 291 Lærerguider (mot 2 809 i 2020). I tillegg 

har fylkes- og lokallagene fått guiden for å spre i sine områder.

I 2021 ble 996 barnehageguider distribuert til barnehagepersonell i hele landet via  
subjectaid.no. Dette utgjør en økning på 50 guider mer i 2021 enn i 2020 (746 stk. i 

2020). I tillegg har fylkes- og lokallagene fått tilsendt guiden for å spre i sine områder. 

Trykksaker og
distribusjon

EGNE PRODUKSJONER

Januar

Februar
Mars

April

Mai

Juni

August September

Desember

November

Oktober

Lærerguide
sendt fra

Subjectaid.no
2021

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

August September

Desember

November

Oktober

Barnehage-
guide

sendt fra
Subjectaid.no

2021
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Januar

Februar ADHD Norge mottok i 2021 167 293 kr i innsamlete midler 
gjennom innsamlingsaksjoner på Facebook i regi av privat-
personer. Dette utgjør en økning på kr 27 632 fra 2020, hvor 
ADHD Norge mottok 139 661 kr i innsamlete midler gjennom 
Facebook. ADHD Norge takker for alle gaver og bidrag som 
gis til organisasjonen.

Tegneserie for barn med ADHD
Tegneserien ble distribuert via subjectaid.no, 
og etterspørselen var stor. ADHD Norge kan 
ikke finansiere en utsendelse som imøte- 
kommer etterspørselen. 17 976 tegneserier  
ble distribuert ut i løpet av to måneder til en 
betydelig kostnad, og det ble besluttet at det 
ikke var midler til å fortsette distribusjonen. 
 
Tegneserien ligger tilgjengelig for nedlasting 
på nettsidene. 

ORGANISASJONEN

Innsamlinger
og fundraising

Tegneserie
sendt fra

subjectaid.no
2021
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2021 har vært et svært godt økonomisk år 
for ADHD Norge. Totale inntekter for 2021 
var på 19,9 millioner, sammenliknet med 
2020 hvor inntektene var på 16,4 millioner. 
Inntektene i 2021 har med andre ord økt 
med ca. 3,5 mill. kr, og dette er betydelig. 

Aktiviteten under pandemien sentralt har 
vært svært høy, og det har vært et stort 
antall prosjekter som har blitt finansiert og 
gjennomført under pandemien. Det har 
også blitt overført betydelige midler til 
fylkeslagene til stimulering av aktiviteter 
i kjølvannet av pandemien, noe som har 
bidratt til et negativt resultat i årsregn- 

skapet. Imidlertid er egenkapitalen god, 
og det har hatt høy prioritet å få i gang 
aktiviteter og tiltak. Kostnadene i 2021 var 
på 19,96 mill. kr, sammenliknet med 2020 
hvor kostnadene var på 15,4 millioner kr. 
Dette medfører at årsregnskapet i 2021 
viser et underskudd på 49 320 kr. Egen- 
kapitalen er ved årsskiftet på 5,75 mill. kr.  
I 2020 var egenkapitalen på 5,8 mill. kr. 

Landsstyret mener at årsregnskapet for 
2021 gir et riktig bilde av organisasjonens 
eiendeler og gjeld, finansielle stillinger og 
resultat, og gir grunnlag for fortsatt drift.

Økonomi
ORGANISASJONEN
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Faglig arbeid
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Undervisningsplan.no 
ADHD Norge har inngått samarbeid med 
Undervisningsplan.no. Undervisningsplan 
lager en digital læringsplattform for lærere 
med bakgrunn i fagfornyelsen med midler 
fra Innovasjon Norge. 
ADHD Norge har deltatt i samarbeid med 
å lage et eget undervisningsopplegg for 
informasjon om ADHD i skolen på mellom-
trinnet. Fra oktober har 600 lærere lastet 
ned undervisningsopplegget. I tillegg har 
vi kvalitetssikret undervisningsopplegg slik 
at enkle tilretteleggingstips kommer opp 
som et valg for lærere som skal tilretteleg-
ge for elever med ADHD.

Subjectaid.no
ADHD Norge har samarbeidet med  
Subjectaid.no i flere år. Subjectaid.no  
distribuerer gratis undervisningsmateriell 
til undervisningssektoren. Lærerguiden og 
barnehageguiden sendes ut. Fra 1. desem-
ber distribueres tegneserien om ADHD 
for barn. Heftet retter seg mot barn på 
småskole- og mellomtrinnet og inneholder 
fakta om ADHD og tips fra barn som har 
ADHD. Heftet kan brukes i klassen for å 
øke forståelsen av det å leve med ADHD 
og det å ha en venn med ADHD.  
Heftet er oversatt fra Riksförbundet  
Attention i Sverige av ADHD Norge. 
Statistikk over distribusjon av guidene står 

beskrevet under kapitlet om  
kommunikasjon.https://www.subjectaid.no/
adhd-norge 

Inkludering av elever med ADHD – hva 
virker?
ADHD Norge fikk midler via Bufdir om å 
lage fire scribblefilmer om temaet inklud-
ering av elever i skolen og hvilke tiltak som 
virker. 
Målet er å gi økt forståelse av ADHD, gi 
elever med ADHD en bedre skolehverdag, 
gi læreren verktøy for å håndtere utfor-
drende elever og gi læreren verktøy til å 
håndtere skolehverdagen for alle elever i 
klassen. ADHD Norge ønsker å bidra til å 
skape gode holdninger i skolen der med- 
elever og lærere utvikler åpenhet for at vi 
alle er forskjellige, samtidig som vi må se 
etter positive egenskaper hos hverandre. 
Filmene er laget av illustratør Per Trystad. 
Spesialpedagog og forfatter Lisbeth Iglum 
Rønhovde og brukerrepresentantene 
Amalie Angell og Markus Wullum Andersen 
har sittet i arbeidsgruppa sammen med 
prosjektleder Nina Holmen. 
Filmene har fått overskriften ADHD i  
skolen, og temaene er:
Film 1: Foreldresamarbeid
Film 2: Klasseledelse og klassemiljø
Film 3: Sosiale ferdigheter
Film 4: Til læreren min! 

FAGLIG ARBEID

Skole

ABC om ADHD
Nettkurset «ABC om ADHD» som ADHD Norge i sin tid fikk midler til av Stiftelsen Dam, 
ble revidert i 2021 og vil bli publisert på ADHD Norges nettsider primo 2022. Nina  
Holmen og Kjell Ruben Strøm i Brûlée Studio har sittet i prosjektgruppen. Prosjektet 
gjennomføres med egne midler.

Nina Holmen deltok på årsmøte i Hallingdal lokallag om tilrettelegging i skolen via 
Teams, videre på mestringsseminar i Østfold om ADHD og tilrettelegging i skolen,
samt to foredrag for Kampsportforbundet om ADHD i idretten via Teams. 
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Samlivskurset «Du og jeg og ADHD»
ADHD Norge har vært så heldige å få midler gjennom  
stimuleringsprogrammet til Dam til å arrangere fem av  
samlivskursene «Du og jeg og ADHD». Kursene er  
utviklet av ADHD Norge og psykologspesialistene Anne 
Marie Fosse Teigen og psykolog Line Lotherington  
gjennom midler fra Bufdir. Det er blitt avholdt fem kurs  
for par med ADHD, og kursene har gått over to dager, 
både helg og hverdag. Det finnes i dag ingen forsknings-
baserte kurskonsepter spesielt utviklet for par med ADHD 
foruten ADHD Norge sitt kurs. 

I tillegg er det i løpet av høsten blitt arrangert tre  
kurslederkurs for ansatte i familievernet eller andre,  
finansiert av Bufdir, hvor kursutviklerne selv har søkt  
midler. Prosjektleder har vært Hanne Skarsvaag.

FAGLIG ARBEID

Barn, unge
og familie
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Ut i natur – mestring i livet
Midler fra Stiftelsen Dam. Prosjektleder var 
Hanne Skarsvaag. Prosjektgruppen består i 
tillegg av Jørgen Moland fra Trygg av natur 
(TAN), samt tre naturveiledere med god er-
faring med å jobbe med målgruppen ute i 
naturen og som har gjennomgått kursopp- 
læringen i regi av TAN.  
I dette toårige prosjektet har vi sammen 
med TAN arrangert to ukentlige villmark-
sleirer fra mandag til torsdag i Østmarka 
i Oslo, en i sommerferien 2021, og en i 
høstferien 2021. Videre er det arrangert 
naturskole for totalt 20 barn en dag i uken 
gjennom hele 2021. I utgangspunktet 
skulle vi arrangere tre leirer, men den 
pågående pandemien gjorde gjennom-
føring krevende, så vi søkte om omdis-
ponering av en av leirene til å arrangere 
naturskole i stedet, en alternativ under-
visning som erstatter en skoledag i uken. 
Tilbakemeldingene på både leir og natur-
skole har vært helt fantastiske, og ønske 
om villmarksleirer i skoleferiene og natur-
skole på ukedagene er stort.  
Prosjektet skal sluttføres i januar 2022. 

Tur–retur med ADHD: Mestring i  
naturen som vei tilbake til hverdagen
Med midler fra Bufdir skal tre villmarks- 
leirer arrangeres nasjonalt for barn og 
unge med ADHD som har vært isolert og 
i utenforskap under koronapandemien. 
ADHD Norge etablerer samarbeid flere 
steder i landet, og prosjektet er en nas-
jonal satsning innen bruk av natur- og 
mestringsveiledning for målgruppen. 
Oppstart er i november 2021, og det skal 
være ferdigstilt oktober 2022. 
Prosjektleder har vært Hanne Skarsvaag.

–Barnet vårt opplever mer mestring, og synes 
det er bedre å gå på vanlig skole de andre  
dagene i uka. Han er stolt over å lære ting om 
naturen som de andre ikke kan.

Mor til elev på naturskolen
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Sommerleir på Brennabu 
Sommerleir på Brennabu er delfinansiert 
som et fritidstiltak for mennesker med  
nedsatt funksjonsevne med midler fra  
Bufdir. Den øvrige finansieringen kommer 
fra ADHD Norges egne midler. Sommer-
leiren ble avholdt i mandag til fredag i uke 
27 og representerer en lang tradisjon i 
ADHD Norge. Leiren var for barn/ungdom 
i alderen 9-13 år. Brennabu leirskole er den 
eldste og største leirskolen i Norge. 
Det var 20 deltakere med ADHD og 20 
ledsagere, noen av dem også med ADHD/
tilleggsdiagnoser. Stor voksentetthet og 
egen ledsager er viktig tilrettelegging for 
barn/unge med ADHD. Barna kan da gjøre 
aktivitetene i sitt eget tempo eller avslutte 
tidligere dersom de blir slitne pga. konsen-
trasjonsvansker eller har problemer med 
følelsesregulering.
På programmet stod svevebane og metall-
detektorsøking, fatbike og balanseliner, 
kanopadling og steinsliping, 61 grader 
nord-dag (turdag) og bekkevandring.

De unge opplevde mestring og ble  
oppfordret til å prøve nye aktiviteter.  
Aktivitetslederne er gode til å motivere 
deltakerne, noe som er viktig for vår 
diagnosegruppe. På sommerleiren møter 
deltakerne andre med samme diagnose. 
Mange får nye venner. De som deltar, har 
ofte vansker med å knytte vennskap og kan 
oppleve ensomhet og isolasjon i skolen og 
på fritiden. Sommerleiren er en god arena 
for å prøve og mestre nye aktiviteter som 
kan gjentas i hjemmemiljøet, og også på 
aktiviteter i våre fylkeslag. Deltakerne får 
erfaring i og opplever mestring fra varierte 
og kule aktiviteter, som kan være ett pluss 
når de kommer tilbake til skolen og hjem-
memiljøet.

Det ble spesielt tilrettelagt for at jenter 
med ADHD kan knytte seg til andre jenter 
på sommerleiren, da de ofte har utfor-
dringer med sosiale koder. I år var det  
6 jenter og 14 gutter i alderen 9-13 år. 

Samarbeid, råd og nettverk
ADHD Norge var representert i følgende 
nettverk i 2021 ved faglig rådgiver Hanne 
Skarsvaag:
- Ansattnettverk unge  
 funksjonshemmede 
- Utdanningspolitisk nettverk  
 unge funksjonshemmede
- Barnevernfaglig nettverk FFO 
- Bufdirs brukerråd innen  
 barnevernfeltet
- Referansegruppe nevro- 
 utdanningen på RBUP
- Ekspertgruppe Bufdir ny  
 retningslinje akuttarbeid  
 barneverntjenesten
- Stiftelsen Dam Ekspress
- Styret Rådet for psykisk helse

Hanne Skarsvaag har samarbeidet med 
Villa Sult og SPISFO om spiseforstyrrelses-
prosjektet som ble ferdigstilt våren 2020, 
med artikkelskriving i 2021. Hanne har 
også samarbeidet med organisasjonen 

Trygg av natur gjennom ulike prosjekter i 
2021.  ADHD Norge har samarbeidet med 
Indie film og Mental Helse Ungdom om 
filmvisning med panelsamtale av filmen 
Nattebarn. 

ADHD Norge har samarbeidet med 
Kjetil Angeltvedt om podkastserien «Min 
ADHD», og psykologene Line Lotherington 
og Anne Marie Fosse Teigen om videre-
utvikling av samlivskurset «Du og jeg og 
ADHD». 

Foto: brennabu.no
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ADHD Norge opplever at flere medlem- 
mer har ringt inn med spørsmål om til-
rettelegging på skole og i arbeidsliv i 
2021. Det er også økt forespørsel fra  
tiltaksarrangører, der de ønsker mer 
kunnskap om ADHD og tilrettelegging.  
I 2021 er det gjennomført følgende  
foredrag for tiltaksarrangører i NAV ved 
faglig rådgiver Monika Nordli:

• Funkweb tiltaksarrangør NAV- 
 ansatte 27.10.21 (Zoom)
• Funkweb klienter 24.11.21
• Sens tiltaksarrangør NAV i  
 Fredrikstad 25.11.21

Utover dette har ADHD Norge sendt inn 
følgende høringssvar innenfor tema  
arbeidsliv:

• Lærings- og mestringssenteret  
 Møre og Romsdal (februar 21)  
 Innspill NAV og rettigheter
• Forslag til nytt arbeidsmarked- 
 tiltak – sommerjobb for unge med  
 bistandsbehov (mars 21)

• Innspill til FFO ang. sysselsettings- 
 utvalgets rapporter - digitalt  
 høringsmøte 11. mai kl. 13-15
• Høring – NOU 2019: 7 Arbeid og  
 inntektssikring og NOU 2021: 2  
 Kompetanse, aktivitet og  
 inntektssikring (juni 21)

Arbeidsliv
FAGLIG ARBEID

Grunnstønad
Siden praksisendring grunnstønad har 
ADHD Norge sendt flere brev til både 
NAV Presse, Arbeidsdirektoratet og NAV 
Klageinstans. I 2021 ba ADHD Norge NAV 
Klageinstans om å få tilsendt anonymiserte 
omgjøringsvedtak for grunnstønad ved 
slitasje klær og sengetøy ADHD.
For 2020 fant de i alt 9 omgjøringsvedtak, 
hvorav 6 er omgjøring til gunst, og 3 er 
oppheving av underinstansens vedtak og 
hjemvising av saken for ny behandling.
For 2021 (frem til 20. august) fant de i 
alt 20 omgjøringsvedtak, hvorav 11 er 
omgjøring til gunst, og 9 er oppheving av 
underinstansens vedtak og hjemvisning av 
saken for ny behandling. 
Landsstyret besluttet i 2021 å inngå et 
samarbeid med Advokatfirmaet Legalis for 
hjelp til videre håndtering. Sekretariatet 
følger opp dette arbeidet i 2022.

NAV-ombud
ADHD Norge skrev høsten 2021 en kronikk 
om NAV-ombud, som ble sendt ut til en 
rekke aviser. Kronikken kom ikke på trykk, 

men sekretariatet vil følge denne opp på 
nyåret.

Samarbeid, råd og nettverk
Innenfor fagområdene arbeidsliv, NAV og 
likepersonsarbeid/brukermedvirkning har 
ADHD Norge hatt følgende samarbeid i 
2021:

Foredrag om likepersonsarbeid:
• Norsk Osteoporoseforbund   
 25.09.21
• Norsk forening for cystisk fibrose  
 28.09.21

Utvalg/fora:
• OsloMet Studien (3 årig) merkost- 
 nader for mennesker med ADHD
• NEUROLIFE-prosjekt (5-årig) Fafo  
 institutt for arbeidslivs- og velferds 
 forskning 
• FFO Sysselsettingsutvalget
• Helsetilsynet (3-årig prosjekt –   
 risikopunkter sosiale tjenester NAV)

FAGLIG ARBEID

NAV
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Pakkeforløp
I revidert nasjonalbudsjett 2019 ble det 
satt av midler til å utvikle et pakkeforløp for 
å sikre likeverdig og effektiv utredning av 
ADHD. Det ble etablert en arbeidsgruppe 
bestående av tre brukerrepresentanter, 
en representant for hvert helseforetak, 
fastlege, helsesykepleier, representant for 
PPT, samt en representant fra FHI. Arbeids-
gruppen ble ledet av Helsedirektoratet. I 
gruppens mandat inngikk også en revisjon 
av det som omhandler utredning av barn 
og unge i Nasjonal faglig retningslinje for 
utredning, behandling og oppfølging av 
ADHD / hyperkinetisk forstyrrelse. 

Arbeidsgruppen landet etter hvert på et 
forslag hvor ADHD og andre nevrout-
viklingsforstyrrelser ble lagt inn som et 
kapittel i det generelle pakkeforløpet for 
barn og unge med psykiske helseutfor-
dringer. 
Arbeidet har vært gjennom flere hørings-
runder og er godkjent for implementering.
Deltakere i arbeidsgruppen fra ADHD 
Norge har vært styreleder Arthur Man-
dahl, fagsjef Nina Holmen og tidligere 
styremedlem Thea Svenkerud.

Implementering av Nasjonal faglig  
retningslinje
Filmene er resultatet av et samarbeid mel-
lom de regionale fagmiljøene og ADHD 
Norge som har pågått i perioden 2019-
2021.
Selv om utredning av ADHD hos voksne 
innebærer bruk av strukturerte metoder, så 
forutsettes også elementer av skjønn. Klini-
kere som gjennomfører utredninger, sitter 
ofte alene med disse vurderingene. Det er 
ønskelig at klinikere som utreder ADHD, 
ligger så nær hverandre i sine vurderinger 
som mulig. Folkehelseinstituttet har vist 
at det er store forskjeller på fylkesnivå i 
forekomsten av ADHD. Hva som ligger bak 
forskjellene, vet man lite om. Én hypotese 
er at Nasjonal faglig retningslinje for utred-
ning og diagnostikk av ADHD, er for lite 
kjent, og at måten de brukes på varierer. 
Manus til filmene har i hovedsak blitt utar-
beidet av psykiaterne Mats Fredriksen og 
Anne Halmøy. Mats Fredriksen er overlege 
ved Nevropsykiatrisk poliklinikk på Klinikk 
psykisk helse og avhengighet ved Syke-
huset i Vestfold. Anne Halmøy er overlege 
ved Kronstad DPS ved Haukeland universi-
tetssykehus og førsteamanuensis ved Uni-
versitetet i Bergen. Begge sitter i ADHD 
Norges fagråd, og begge har lang erfaring 
med voksne pasienter med ADHD.
Prosjektgruppen har bestått av Helene  
Barone (RFM Helse Vest), Hege 

Ramsøy-Halle (RFM Helse Midt), Kari Anne 
Pedersen (RKT Helse Sør-øst), Merete 
Møller (DPS Halden-Sarpsborg), Eskil 
Johnsen (Tilnærmet Lik), Mats Fredriksen 
(Helse Sør-Øst), Anne Halmøy (Helse Vest) 
og Gry Lunde (ADHD Norge).
Filmene ble publisert på Helsebiblioteket i 
mars 2021 og ligger her:
https://www.helsebiblioteket.no/psyki-
sk-helse/aktuelt/utredning-av-voksne-med-
adhd 

Prosjektet «Hverdagsmestring»
Det har i de siste årene vært en betydelig 
økning av voksne som får diagnosen 
ADHD. Dette har også medført en økt 
etterspørsel av psykoedukative tiltak, økt 
etterspørsel etter kunnskap om diagnosen 
hos voksne og mer praktiske råd og veiled-
ning om hvordan takle hverdagsutfordrin-
gene som oppstår i kjølvannet av ADHD.
ADHD Norge søkte derfor om tilskudd til 
å avholde en webinarserie for voksne med 
ADHD. Kurset gikk over 2 timer à 8 kvelder 
med ulike tema. Det var 25 deltagere på 
våren 2021 og 35 deltakere på høsten i 
2021. Totalt var det 60 deltakere.
Coach Thomas Idem var kursleder sammen 
med prosjektleder Nina Holmen. I tillegg 
ble det laget filmer av en «sofaprat» for å 
introdusere temaene til webinaret og for 
å markedsføre prosjektet. Filmingen ble 
utført av Robert Lillhonga. 
Kurset var tre-delt: 1) introduksjon av tema 
med film, foredrag om tema, 2) deling av 
erfaringer/refleksjoner i gruppe og til slutt 
3) en oppsummering i plenum. 
Webinaret har fått mange gode tilbake-
meldinger, og vi vil også fortsette med 
webinaret med oppstart i januar. 
Prosjektet har blitt gjennomført med 
stimuleringsmidler fra Stiftelsen Dam.

Prosjektet «ADHD og spillavhengighet i 
en uforutsigbar tid»
ADHD Norge fikk midler gjennom stimul-
eringsprogrammet til Stiftelsen Dam til å 
lage en animasjonsfilm om temaet ADHD 
og spillavhengighet, nærmere bestemt 
pengespillavhengighet. Filmenes inn-
hold skal hjelpe personer med ADHD og 
pengespillavhengighet til å gjenkjenne 
egne mønstre, se sammenhenger og 
på den måten bidra til å oppsøke hjelp. 
Filmene vil også gi informasjon om hvor-
dan man kan få hjelp. Pårørende vil også 
få informasjon om hvordan de kan både 
hjelpe den det gjelder, og hvordan de kan 
hjelpe seg selv.
Animasjonsfilmen er i en langversjon og to 
kortversjoner som kan benyttes til reklame-
frie dager. 

Arbeidsgruppen har hatt to brukerrepre-
sentanter/likepersoner med egenerfaring. 
Spillavhengighet Norge har deltatt i pros-
jektet. Leidar produserte filmene. Astrid 
Segers-Røinaas var prosjektleder. Grunnet 
pandemien ble den planlagte paneldebatt 
og lanseringen avlyst, og midlene satt av til 
digital distribuering og synlighet på andre 
plattformer for å få ut budskapet i filmene. 

Nina Holmen holdt presentasjon av ADHD 
Norge på fem kurs for DPS Drammen, som 
arrangerer psykoedukative kurs for nydiag-
nostiserte voksne med ADHD, fysisk og på 
Teams. 

Nina Holmen holdt foredrag om forel-
dreperspektivet på medisinering av barn 
og unge. Foredraget filmes og brukes i 
spesialistundervisningsprogrammet for 
leger på RBUP.

Helse, avhengighet
og kriminalomsorg

FAGLIG ARBEID
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Nina Holmen holdt presentasjon av ADHD 
Norge for regionalundervisningen for leger 
i spesialistutdanning i barne- og ungdoms- 
psykiatri i Helse Sør-Øst i regi Ahus.

Samarbeid, råd og nettverk

«Når dirigenten svikter» - et samarbeids-
prosjekt om eksekutive funksjoner
ADHD Norge har i samarbeid med Region-
alt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes 
syndrom og narkolepsi i Helse Vest laget et 
undervisningsopplegg om reguleringsvan-
sker ved ADHD. 

Personer med ADHD strever ofte med 
selvregulering, egenledelse og eksekutive 
funksjoner. Det er derfor viktig at personer 
med reguleringsvansker får informasjon og 
hjelp, samtidig som pårørende og fagfolk 
trenger kunnskap for å forstå utfordringene 
og for å kunne gi riktig hjelp. Reguler-
ingsfunksjoner er viktige for å kunne styre 
atferd, følelser, tanker og oppmerksomhet. 

Prosjektet er delt inn i tre deler hvor 
prosjektgruppen har utarbeidet et hefte, 
webinarer og en podkast med intervju av 
fagfolk og medlemmer i ADHD Norge som 
beskriver reguleringsvanskene i hverdagen. 
Podkasten blir gjennomført i et samarbeid 
med Jimmy Westerheim fra stiftelsen The 
Human Aspect og blir spilt inn i 2022. We-
binaret blir liggende på YouTube-kanalen 
til ADHD Norge og RFM-Vest slik at det 
også kan ses etter at webinaret er over.

Prosjektgruppen har bestått av seksjons-
leder Unni Sagstad, psykologspesialist He-
lene Barone, generalsekretær Gry Lunde, 
fagsjef Nina Holmen og kommunikasjons- 
rådgiver Therese Dahl. Illustrasjonene er 
laget av Mads Johan Øgaard. 

Prosjektet er gjennomført med egne mid-
ler og er et spleiselag mellom RFM-Vest og 
ADHD Norge.

«Train Me»
Train Me er et 3-årig prosjekt med finan-
siering av Stiftelsen Dam. Målet med 
prosjektet er å utdanne kursholdere til å 
arrangere kurset «Coach me» for voksne 
med ADHD. Seks deltagere har deltatt på 
kurset Train me i Bergen 2020 med to fysis-
ke samlinger og ett kurs via Zoom. Siste 
samling ble utsatt grunnet covid-19, men 
ble gjennomført i august 2021 i Oslo. Pros-
jektleder er Marie Enbäck. Prosjektet har 
fått utsettelse til juni 2022 pga. covid-19 
og for at kursdeltagerne skal få mulighet 
til å holde sine kurs med veiledning som 
planlagt i prosjektet.  

«Den digitale verktøykassa – hvordan 
lærer jeg best?»
ADHD Norge har sammen med Dysleksi 
Norge søkt midler via Forskningsrådet til 
prosjektet «Den digitale verktøykassa – 
hvordan lærer jeg best?». Formålet med 
prosjektet er å stimulere til at barn og 
unge med dysleksi, spesifikke språkvansker 
og/eller ADHD i aldersgruppen 9-13 år får 

hjelp til å bruke den digitale verktøykassa. 
I dette prosjektet skal barnet utforske sin 
egen digitale verktøykasse og således bli 
rustet til å velge riktig metode selv. 

Prosjektet ønsker å motivere barn og unge 
til å utforske følgende temaer: 
1. Hvordan lærer jeg mest effektivt? 
2. Hvordan får jeg vist hva jeg kan?  

Videre er formålet å fremme kritisk ten-
kning, økt digital kompetanse basert på 
vitenskapelig metode og få en bedre 
forståelse av hva som fungerer best for 
den enkelte.

• Basert på den digitale verktøykassa  
 skal det lages et opplegg i  
 samarbeid med Inspiria Sarpsborg.  
 Forslag til tema: Å lese med ørene,  
 Tale til tekst, Digitalt tankekart,  
 Struktur og organisering, Lage en  
 god presentasjon.

• Lage en kursmanual for hvordan  
 lokallagene internt kan  
 inspirere barn og unge til å  
 utforske sin egen digitale verk- 
 tøykasse, slik at barna selv deltar i  
 valg av verktøy.

• Lage pilot med flere workshoper  
 for medlemmer i Østfold, hvor  
 barn og unge møtes på Inspiria- 
 senteret for å forske på sin egen  
 digitale verktøykasse. Etter work- 
 shopen vil barna få med et kurs- 

 bevis på hva de har lært, og hva  
 slags verktøy som passer for dem. 

• Høgskolen i Østfold deltar med  
 følgeforskning.

Prosjektet er 3-årig og Nina Holmen er 
prosjektleder. I prosjektgruppen sitter Åsne 
Midtbø Aas fra Dysleksi Norge, Marianne 
Hagelia fra Høgskolen i Østfold og  
pedagog Ingvild Skogestad fra Dysleksi 
Norge. 
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Helse- og omsorgsdepartementet
ADHD Norge er representert i HODs  
Kontaktforum. Generalsekretær Gry Lunde 
er oppnevnt representant via FFO og 
møter fire ganger årlig.

Helsedirektoratet
ADHD Norge har vært representert i 
Helsedirektoratets Brukerrop som er Helse-
direktoratets nasjonale brukerråd for rus 
og psykisk helse. 
Representant i BrukerROP fra ADHD 
Norge har vært styreleder Arthur Mandahl.
ADHD Norge har også vært representert 
i Helsedirektoratets Task Force som ble 
opprettet etter påske i 2021 for å arbeide 
med evalueringen av pakkeforløpene innen 
psykisk helse og rus, hvor oppdraget var å 
styrke brukermedvirkningen og kunnskapen 
om pakkeforløpene innenfor de aktuelle 
organisasjonene. Dette arbeidet pågikk ut 
2021. ADHD Norge har vært representert 
ved generalsekretær Gry Lunde. 

Rådet for psykisk helse
Faglig rådgiver Hanne Skarsvaag sitter som 
styremedlem i Rådet for psykisk helse.
Generalsekretær Gry Lunde er leder av 
valgkomitéen i Rådet for psykisk helse.

Hjernerådet
Generalsekretær Gry Lunde er 
styremedlem i Hjernerådet.

FFO
ADHD Norge har aktiv kontakt inn mot 
FFO, både gjennom fagteamet, gjennom 
tillitsvalgte rundt i landet som har verv i 
fylkes-FFO, og gjennom generalsekretær 
som sitter i valgkomitéen i FFO.

NevSom
Generalsekretær Gry Lunde er medlem av 
NevSoms senterråd som møtes fire ganger 
årlig. 

Andre
ADHD Norge har pågående samarbeid 
med Blå Kors, WayBack, Stiftelsen  
Retretten og Spillavhengighet Norge. 

“Adult ADHD II. Deficits of inhibitory and 
attentional control in adult ADHD, and 
their improvement through neuromodula-
tion / Adult ADHD 2”.
Prosjektnummer HNF1478-19. Ansvarlig 
person: Tor Endestad og Venke A. Grande/ 
nevropsykologisk avdeling Mosjøen. 
Institusjon: Helgelandssykehuset, i samar-
beid med bl.a. Psykologisk fakultet UiO. 
Laget ferdig brosjyrer hvor ADHD Norge er 
brukerrepresentant.

“IPS-Felles nasjonale faglige anbefalinger 
arbeid og helse – del 1 Individuell jobb-
støtte”.
Et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og 
Velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet.                
Representant for ADHD Norge for psykisk 
helse via BrukerROP. Målet er å forenkle 
tidligere veileder så den blir lettlest for fag-
folk og mer forståelig for dem som trenger 
hjelpen. Prosjektet fortsetter i 2022.

«ADHD-plakaten»                                                                                                               
Arbeidsgruppa startet høsten 2020 og ble 
ferdigstilt sommeren 2021. ADHD-plakat-
en med tilhørende materiell er utarbeidet 
for å utgjøre en støtte og et supplement i 
arbeidet med å formidle kjernevansker ved 
en ADHD-diagnose etter utredning.  
Plakaten er utarbeidet av Regional  

kompetansetjeneste for autisme, ADHD, 
Tourettes syndrom og narkolepsi Helse 
Sør-Øst /RKT, i samarbeid med klinikere 
ved BUP Furuset, faglig rådgiver i ADHD 
Norge og Melkeveien designkontor. Sendt 
ut til alle landets BUP og familievernkontor.  
Tilgjengelig for nedlasting på flere språk 
på www.adhdplakaten.no.

«Gruppeterapi for voksne med ADHD» 
Gruppebehandling basert på DBT
Regional Kompetansetjeneste i Helse  
Sør-Øst (RKT) har i samarbeid med  
eksterne aktører som jobber med mål- 
gruppen i DPS, organisasjon m.m.  
utarbeidet en manual til en behandlings- 
modell, samt plan for opplæringstilbud 
basert på DBT. ADHD Norge har deltatt  
under opplæringen.

ADHD Norge har i samarbeid med  
Diabetesforbundet laget et skriv til  
foreldre og ansatte om ADHD og  
diabetes type 1. Arbeidsgruppen har 
bestått av Nina Holmen, Therese Dahl, 
Turid Gjerde Spilling, Gry Lillejordet, Elin 
Peiponen, Egil Midtlyng og Kristin A. Bak-
ke. Skrivet ligger her: https://assets.web-
site-files.com/5fd8cc521a16c8b2e8610e-
9b/61499952c1cb3f364c020192_adhd%20
og%20diabetes.pdf 

ADHD Norge har samarbeidet med  
Likestillings- og diskrimineringsombudet 
(LDO) om forsvarssaken: personer med 
ADHD kommer ikke inn i Forsvaret, og det 
er ingen reell individuell vurdering. ADHD 
Norge ba medlemmer via Facebook om 
å melde inn saker om avslag. LDO har 
sendt brev til Forsvarsdepartementet  (FD) 
og bedt om en utgreiing for ekskluderin-

gen. FD vil ta saken videre med Forsvaret. 
Saken har også vært oppe i media. 

ADHD Norge har samarbeidet med  
Norsk Tourette Forening og Fagfokus om å  
arrangere en fagkonferanse med  
målgruppe ansatte i skolen. Fag- 
konferansen arrangeres på Gardermoen 
24. og 25. januar, den vil også streames. 
Konferansen finner du her: https://www.
adhdnorge.no/artikkel/konferanse-om-
adhd-autisme-og-tourettes-syndrom-i-sko-
len 

ADHD Norge har samarbeidet med Ellen 
Havåg Bjørko i Telenor om antimobbe- og 
nettvett-programmet Bruk hue om et nytt 
program på nett tilpasset idrettslag og 
organisasjoner. https://brukhue.no/ 
ADHD Norge har laget en nasjonal  
strategi i samarbeid med Dysleksi Norge 
som handler om Kompetanseløftet og økt 
kompetanse til kommunene. Sammen  
laget vi en kronikk som ble lagt ut på  
Utdanningsnytt: https://www.utdan-
ningsnytt.no/adhd-dysleksi-matematik-
kvansker/laererne-vil-ikke-fa-nodven-
dig-kompetanse/283929 

ADHD Norge inngikk avtale med Advokat- 
firmaet Legalis om juridisk bistand til våre 
medlemmer i 2019. Medlemmer av ADHD 
Norge får rabatterte priser.
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- Høring Tverrfaglig helsekartlegging  
 av barn i barnevernet mars 2021
- Høring ny barnevernlov mai 2021
- Høring kompetansekrav  
 barnevernet oktober 2021
- Forslag til ny forskrift om barne- 
 hagevirksomhet/grunnskole- 
 opplæring og videregående  
 opplæring i Longyearbyen,  
 Kunnskapsdepartementet. 
- Høringsinnspill til utkast Nasjonale  
 faglige råd om bruk av psyko- 
 farmaka hos barn og unge, 
 Helsedirektoratet.
- Høringsuttalelse - retningslinje og  
 pakkeforløp - ADHD og  
 pakkeforløp, Helsedirektoratet. 
- Møte med Utdanningsdirektoratet  
 ang. Kompetanseløftet. 
- Lærings- og mestringssenteret  
 Møre og Romsdal (februar 21)  
 Innspill NAV og rettigheter
- Forslag til nytt arbeidsmarkedstiltak  
 – sommerjobb for unge med  
 bistandsbehov (mars 21)
- Innspill til FFO ang. sysselsettings- 
 utvalgets rapporter - digitalt  
 høringsmøte 11. mai
- Høring – NOU 2019: 7 Arbeid og  
 inntektssikring og NOU 2021: 2  
 Kompetanse, aktivitet og  

 inntektssikring (juni 21)
- «Nasjonale faglige råd for bruk av  
 psykofarmaka hos barn og unge» 
 Helsedirektoratet 20/36356
- «Forslag til bestemmelse om   
 DNS-blokkering av nettsider som  
 tilbyr pengespill som ikke har  
 tillatelse i Norge». 
 Kulturdepartementet 21/3773
- «Innspill til utdanninger innen  
 psykisk helse og rusarbeid  
 (begge)» Kulturdepartementet.
- «Høring: Nasjonal digital samhan 
 dling til beste for pasienter og  
 brukere - endringer i pasient- 
 journalloven mv.» 
 Helsedirektoratet 21/3153
- «Høring: Oppfølging av forslagene  
 fra tvangslovutvalget».
- «Forslag til endring i regelverket  
 for organisering av klage- 
 nemndene som behandler  
 helsesaker, og endringer i pasient- 
 skadeloven og folketrygdloven  
 vedrørende innhenting av taushets- 
 belagt data».
- «Utdanninger innen psykisk helse  
 og rusarbeid» via FFO
- «Forslag til endringer i forskrift om  
 kommunalt pasient- og bruker- 
 register» via FFO.

Høringer
og innspill

FAGLIG ARBEID

Kronikker og fagartikler
- Fighting the waves; Covid-19 family interference in an NDD-caregiver  
 population. Ikke publisert ennå, avventer svar. Av Mats Nylen Eriksen,  
 Ann Kristin Bjørnes, Hanne Skarsvaag.
- ADHD og overvekt. Av Hanne Skarsvaag, Ann Kristin Bjørnes og Finn Skårderud.  
 Ikke publisert.
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På grunn av covid19-pandemien har alle 
arrangementer og deltakelse på møter  
utenlands blitt avlyst. ADHD Norge deltok  
på nordisk møte i Helsingfors i oktober 2021, 
representert ved styreleder og  
generalsekretær. Til stede på det nordiske 
møtet, i tillegg til Finland, Island, Sverige, 
Danmark og Norge, deltok denne gang også 
Færøyene. 
 
ADHD Norge deltok på ADHD Europe sin 
Annual General Meeting (AGM)  digitalt 
våren 2021. Den planlagte fysiske  
kongressen ble avlyst grunnet  
covid 19.Samarbeidet både med de  
nordiske organisasjonene og ADHD Europe  
videreføres i 2022.

Representasjon brukerfora og verv
Oversikten er utarbeidet ut ifra represen-
tasjon gjennom ansatte og medlemmer av 
landsstyret:
• ADHD Norge er representert i styret i  
 Stiftelsen Dam ved generalsekretær
• ADHD Norge leder valgkomitéen i  
 Rådet for psykisk helse 
 ved generalsekretær

• ADHD Norge er medlem i 
 valgkomiteen i FFO 
• ADHD Norge sitter i Kontaktforum i  
 Helse- og omsorgsdepartementet 
 via FFO
• ADHD Norge har representert FFO i  
 Nasjonalt brukerråd i Statped
• ADHD Norge har representert FFO i  
 tre regionale brukerråd i Statped
• ADHD Norge har representert FFO i  
 faglig samarbeidsråd, sammensatte  
 lærevansker i Statped.
• ADHD Norge Ung har representert i  
 Statpeds Ungdomsråd.
• ADHD Norge har representert i  
 referansegruppen BrukerROP via  
 Helsedirektoratet
• ADHD Norge har representert inn i  
 arbeidsgruppen Pakkeforløp for  
 utredning av barn og unge med  
 nevroutfordringer, Helsedirektoratet.
• ADHD Norge har representert inn i  
 ressursgruppen for Nasjonale faglige  
 råd for psykofarmaka barn og unge,  
 Helsedirektoratet.
• ADHD Norge er representert i Helse-  
 og omsorgsdepartementets  

 Kontaktforum via FFO.
• ADHD Norge er medlem av senter- 
 rådet i NevSom.
• ADHD Norge er medlem av rådet hos  
 de regionale kompetansesentre for  
 ADHD, Tourettes syndrom, autisme og  
 narkolepsi innen de ulike helseregioner
• ADHD Norge har representert i  
 Helsepolitisk nettverk via FFO.
• ADHD Norge har representert i  
 nettverk for skole og oppvekst via FFO.
• ADHD Norge har representert i  
 Arbeidspolitisk nettverk Broer til arbeid  
 via FFO.
• ADHD Norge har representert i  
 ansattnettverk via  
 Unge Funksjonshemmede. 
• ADHD Norge har representert i   
 Barnevernfaglig nettverk via FFO.
• ADHD Norge har representert FFO i   
 Barnevernfaglig nettverk i Bufdirs  
 brukerråd innen barnevernfeltet. 
• ADHD Norge har representert i  
 utdanningspolitisk nettverk via  
 Unge Funksjonshemmede.
• ADHD Norge har representert i 
 referansegruppe nevroutdanningen  
 på RBUP Sør-Øst. 
• Faglig rådgiver Hanne Skarsvaag er   
 saksordfører i Ekspress-programmet i   
 Stiftselsen Dam
• Faglig rådgiver Hanne Skarsvaag er   
 styremedlem i Rådet for psykisk helse.
• ADHD Norge har deltatt som bruker-  
 medvirker i utarbeidelse av  
 ADHD-plakaten med de regionale   
 helseforetakene.
• ADHD Norge har representert inn i   
 arbeidsgruppen for psykoedukasjon  
 DBT for voksne med ADHD i  
 Regionalt fagmiljø.

• ADHD Norge har representert  
 BrukerROP i Felles nasjonale faglige  
 anbefalinger arbeid og helse –  
 del 1 Individuell jobbstøtte, et  
 samarbeidsprosjekt mellom  
 Arbeids- og velferdsdirektoratet  
 og Helsedirektoratet. 
• ADHD Norge er representert i  
 Stiftelsen Dam sitt kommunikasjons- 
 forum.
• Nina Holmen deltar i skolefaglig  
 nettverk via FFO.
• Nina Holmen har sittet i ressurs- 
 gruppen for Nasjonale faglige råd for  
 behandling med psykofarmaka hos   
 barn og unge i Helsedirektoratet

• Arthur Mandahl, Thea Svenkerud og   
 Nina Holmen har sittet i  
 arbeidsgruppen for pakkeforløp og  
 oppdatering av retningslinjen i  
 Helsedirektoratet.

• Nina Holmen og Hanne Skarsvaag   
 sitter som brukerrepresentanter   
 for FFO i Nasjonalt brukerråd i   
 Statped.  

Nordisk samarbeid
og internasjonalt

samarbeid 

FAGLIG ARBEID
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Arthur Mandahl
leder

Thomas Idem
nestleder

Anders Samnøy
styremedlem

Mona Breding Lersveen
styremedlem

Anne-Lene Baastad
styremedlem

Oslo 21.02.2022



adhdnorge.no


