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De Utrolige År® til børn med ADHD

• Præsentation af De Utrolige År tilpasset til familier med børn i 
alderen 3-8 år med ADHD og lignende vanskeligheder –

• Introduktion til programmet, praksis i Center for ADHD og 
forskningsresultater fra Danmark. 

• Endelig afrundes med en kort præsentation af den løbende 
kvalitetssikring og resultatdokumentation for både familier og 
lokale organisationer, som vi har udviklet i Danmark.



Hvem er jeg? 

Marie Stegger Sørensen
Centerchef ved Center 
for ADHD 
Psykolog og gruppeleder i De 
Utrolige År
ms@adhdcenter.dk
+45 5373 5703

mailto:ms@adhdcenter.dk


ADHD
• ADHD er en udviklingsforstyrrelse:

• Inattention
• Hyperactivity 
• Impulsivity

• Og ofte også:

• Emotional dysregulation
• Social problems
• Low self-esteem
• Non-compliance



Tvingende adfærdsmønstre



“

”

30-70% of children diagnosed with ADHD 
will also be diagnosed with Oppositional 
Defiance Disorder or Conduct Disorder.

Biederman et al, 1991



ADHD er en “performance” forstyrrelse

• Børn med ADHD har 
viden om, hvordan man 
bør opføre sig

• Børn med ADHD har 
svært ved at anvende
den viden og fejler ift. at 
præstere (performance)



Ubehandlet ADHD

På langt sigt giver ubehandlet ADHD større risiko for:
• Lavt selvværd
• Ensomhed og mistrivsel
• Konflikter i skole, hjem og fritid
• Ingen uddannelse
• Større risiko for ulykker
• Stress, angst og depression
• Selvskadende adfærd
• Tidlig graviditet
• Misbrug, vold, kriminalitet
ADHD- hvor svært skal det være. Karen A. Tilma. Månedstidsskrift for almen praksis juli 2019



Aggressionsmønstre over tid



Hvordan er det at 
være forælder til et 
barn med ADHD? 

• ” Det der virkelig slider mig op, 
er følelsen af altid at tænke to 
skridt foran, altid at forudsige 
den næste nedsmeltning. 
Faktisk føles det altid som om 
jeg er på overarbejde, når jeg 
er hjemme”



Hvordan er det at have et barn med ADHD?
“You always felt like you had a ticking time bomb with you. No-
one else could take care of him because they couldn’t manage 
all the conflicts.”

Maja and Pete (Carl, 5 years of age)

“After the diagnosis I could read a lot about what ADHD was 
and the limitations it gave him, but there was nothing in there 
about what to do now!
At the time I was reported sick because of all the stress”.

Pia (Alexander, 4 years of age)

“One day her sister Olivia said, ‘You spend so much time on Lilly 
that it feels like I don’t exist’.”

Henrik and Janni (Lilly, 8 years of age)





“

”

Forældre til børn med ADHD har 75% større
sandsynlighed for at afslutte deres parforhold
inden for 10 år efter, at de har fået et barn med 
ADHD. 

Kvist, Nielsen and Simonsen, 2013



“

”

Parents who have a child with ADHD are almost 
3 times more likely to have a mental health 
disorder

Cheung and Theule, 2016



Hvordan hjælper vi bedst børn med ADHD?

• ADHD kan ikke “fikses” eller helbredes

• Der skal bygges bro mellem barnets viden og præstation
(performance) à Interventionerne skal finde sted I øjeblikket, 
hvor barnet øver sig “in the moment of performance”.

• Det betyder, at barnets nærmeste, vigtigste voksne er det 
bedste sted at starte



“

”

The potential for children to learn 
fundamental skills through parent-child 
play is vast.

Playful Parenting In The Early Years, 
The LEGO Foundation, 2019



Hvad er de mest effektive interventioner ?

• National anbefalinger for ADHD in Danmark, UK and US

• Stærk anbefaling af:
• Evidence based parent training programmes

• Svag anbefaling af:
• Cognitive behavior therapy
• Social skills training



Sundhedsstyrelsens nationale kliniske 
retningslinjer i Danmark

NKR. Sundhedsstyrelsen. 2021



Samfundsmæssigt perspektiv

Kommuner i Danmark køber hvert år ind på det specialiserede 
socialområde for ca. 50.000.000.000 DKK. 

Kommuner bruger knap 15.000.000.000 DKK. på at betale tabt 
arbejdsfortjeneste til forældre, der passer deres børn hjemme.  

Vi ved ikke, om der kommer bedre liv ud af de penge… 



Klog brug af offentlige midler? 



“

”

Det vurderes at kun ca. 1% af de, der har 
behov for evidensbaserede indsatser, rent 
faktisk modtager dette… 

Neuhoff, Loomis & Ahmed, 2017



De Utrolige År® programmet 

Forældre oplever: 
ØFærre ADHD symptomer
ØFærre adfærdsvanskeligheder
ØBedre forældrekompetencer
ØMindre negativ interaktion: mindre 

skældud, kritik, dysfunktionelle 
samspil

ØHalvdelen af deltagende børn kom 
under klinisk cut-off på 
adfærdsforstyrrelser ved 6 mdr. 
follow-up



Sessionsoversigt – 16 x 2,5 time 

1. Velkommen og introduktion
2. Børnestyret leg og oplæg om 

ADHD 
3. Coaching i faglighed og 

vedholdenhed
4. Coaching i følelser 
5. Coaching i sociale 

kompetencer
6. Ros og opmuntring 
7. Ros og håndgribelige 

belønninger
8. Belønningsskemaer

9. Rutiner og regler 
10. Gode beskreder og effektiv 

grænsesætning
11. At ignorere 

uhensigtsmæssig adfærd
12. Konsekvenser 
13. Pause for at falde til ro
14. At lære børn at løse 

problemer
15. Problemløsning fortsat
16. Afrunding og genbesøg af 

egne mål



En sessions opbygning 

• Velkommen og gennemgang af dagens program 
• Opfølgning på hjemmeaktivitet
• Introduktion til nyt tema og ADHD psykoedukation (Filmklip, 

brainstorm, øvelser) 

30 minutters pause med fælles spisning 

• Hjemmeopgaver
• Evaluering af session











Effekten 
af 
forældre
kursus 
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Hvorfor er forældretræning så effektiv?
• Afsæt i LEG - Det er den naturlige platform for børns udvikling i samspil med 

deres vigtigste voksne og giver de voksne mulighed for at live coache

• Børn lærer bedst gennem samspil og relationer

• Neuropsykologisk forskning peger på at forældre-barn relationen er nøglen til
børns udvikling

• Forældretræning sætter forældrene I stand til at håndtere børnenes udfordrende
adfærd

• Endelig: Forældretræning har også god effekt på forældrenes egen mentale
sundhed – og ofte har forældre til børn med ADHD også selv ADHD



“

”

The importance of social interaction cannot be 
underestimated. Young children experience 
their world as an environment of relationships, 
and their relationships affect virtually all 
aspects of their development.

Center for the Developing Child, 
Harvard University, 2004



Ekstra gode nyheder !

Dette gælder også pædagoger og lærere og alle 
børnenes andre vigtige voksne… 

“Children who develop warm, positive relationships with 
their teachers are more excited about learning, more 
positive about coming to school, more self-confident, and 
achieve more in the classroom”

Center for the Developing Child, Harvard University, 2003



Hvorfor er det ikke nok at give gode råd?

• Vi lærer i højere grad fra andre, der ligner os selv

• Voksne lærer – også - bedst i en interaktiv, relational model –
med fokus på samskabelse og ejerskab

• At arbejde samskabende er svært – og kræver uddannelse og
løbende supervision af professionelle også for at kunne
håndtere modstand/manglende engagement



Ph.d. projektet fra 
Center for ADHD 

Ø 2012-2017 
Ø 3-8 årige børn med ADHD 

eller lignende 
vanskeligheder

Ø 64 familier i 
forældretræning på Center 
for ADHD over 2 år 



2 elementer var aktive ingredienser 

Øget mestringsfølelse
og oplevelse af kompetence
hos forældrene

Reduceret hård og kritisk, negativ forældrestil
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Table 2 
Product-of-coefficients analysis	

	 	 	 	

 B BSSE 95% BSCI Total effect explained by 
mediator 

ADHD     
Alliance -.10 .08 -.35 - <-.01 7 % 
Parental self-efficacy -.63 .17 -1.04 - -.33 81 % 
Appropriate discipline <-.01 .05 -.13 - .11 <1 % 
Positive parenting -.25 .28 -1.16 - .24 17 % 
Negative parenting -.41 .20 -.81 - -.03 29 % 

CONDUCT PROBLEMS     
Alliance -.07 .43 -.99 - .75 1 % 
Parental self-efficacy -3.30 1.35 -6.43 - -1.12 28% 
Appropriate discipline <-.01 .20 -.50 - .36 <1 % 
Positive parenting -.55 1.23 -3.23 - 1.72 5% 
Negative parenting -3.34 1.03 -5.65 - -1.57 29 % 

Note: Significant mediators are in bold. BSSE: Bootstrapped standard error; BSCI: Bootstrapped 
confidence interval; CRS: Conners Parent Rating Scale- Index; ECBI: Eyberg Child Behavior Inventory; 
PSOC: Parental Sense of Competence; WAI: Working Alliance Inventory; PPI APP DISC: Parental 
Practices Index - Appropriate Discipline Subscale; PPI POS PAR: Parental Practices Index- Positive 
Parenting Subscale; PPI NEG PAR: Parental Practices Index- Negative and Harsh Parenting Subscale.  
 
	



Forældre med høj grad af 
forældre self-efficacy:

ØEr mere konsistente i deres 
opdragelsesmæssige praksis

ØEr stærkere tilknyttet deres børn
ØHar større motivation til at indgå i 

svære problemstillinger ang. 
deres børn

ØEr mindre kritiske, negative og 
hårde i deres opdragelsesstil

ØKan være mere fleksible i deres 
valg af strategier



Hvorfor giver det mening at reduceret 
negativ forældrestil giver mindre ADHD? 

• Breaux & Harvey, 2018 finder i et 
længdesnitsstudie, at negativ 
forældrestil for 3-6 årige børn 
forudsiger sværere ADHD senere 
hen

• Sammenhæng mellem reduceret 
negativ forældrestil efter DUÅ og 
biofysiologiske mål som 
hjerterytme og ventrikulært flow 
(Bell, Shader, Webster-Stratton, 
Reid & Beauchaine, 2018) hos 
børn med ADHD



Næste ph.d projekt – Lea Tangelev Greve 



Hvad er evidensbaseret praksis? 

Organisatoriske rammer: 

• Uddannelse
• Løbende 

supervision/kvalificering
• Sagsmængde
• Arbejdsmiljø og ledelse 
• Opfølgning på resultater
• Bæredygtighed

Forskningsmæssig 
viden

Modeller og 
teknikker

Etik og 
dømmekraft



“

”

Few services implement evidence-based 
interventions robustly enough to have 
major impact on improving psychological 
outcomes for children

Wolpert et al, 2017



Database – hvorfor? 

For den enkelte familie – Vi skal VIDE om, vi hjælper børn og 
familier så godt, som vi håber 
For klinikere – Vi skal sikre den samme høje kvalitet i klinisk 
praksis som i forskningsprojekter 
For organisationen – Vi skal undersøge og vurdere investeringen 
i evidensprogrammet – og udfordre ”projektitis”. Det er legitimt at 
chefer og politikere vil VIDE, om vi hjælper børn og familier godt 
nok



Rapport på familie-niveau - eksempel



Organisatoriske rapporter  

• Henvisningsmønstre 
• Kønsfordeling 
• Aldersfordeling 
• Henvisningsform

• Resultater 
• Før intervention 
• Ved afslutning 
• Opfølgning v. 3, 6 og/eller 12 

måneder



Progression scorer – samlet 



Hvis du vil vide mere: 
Links til forskningsartikler og 
bogsalg:   

Om effekt: 
https://adhdcenter.dk/images/pdf/
marie-louises-metaanalyse.pdf
Om aktive ingredienser: 
https://adhdcenter.dk/images/Offp
rints_mediation_pdf.pdf
Bogsalg: 
https://adhdcenter.dk/bogsalg

Links til film:  

Film, hvor forældre fortæller: 
https://www.youtube.com/watch?v
=md583nppPjI&feature=youtu.be

Film til pædagoger og lærere: 
https://adhdcenter.dk/fagpersoner

https://adhdcenter.dk/images/pdf/marie-louises-metaanalyse.pdf
https://adhdcenter.dk/images/Offprints_mediation_pdf.pdf
https://adhdcenter.dk/images/Offprints_mediation_pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=md583nppPjI&feature=youtu.be
https://adhdcenter.dk/fagpersoner


Center for ADHD tilbyder

Bogsalg: https://adhdcenter.dk/bogsalg

Website og tilmelding til nyhedsbrev·

www.adhdcenter.dk

Social · Facebook · LinkedIn · Twitter

Mail: Info@adhdcenter.dk

Telefon: 70 272 276

Telefontid: 
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 12.00-15.00 

http://www.facebook.com/centerforadhd
https://www.linkedin.com/company/center-for-adhd
https://twitter.com/centerforadhd
mailto:Info@adhdcenter.dk

