
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tilbud til behandlere om opplæring i manualbasert 

gruppebehandling for voksne med ADHD: 

 

«PSYKOTERAPI FOR 
VOKSNE MED ADHD» 



 

Invitasjon til enheter og behandlere 

 
De regionale enhetene for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Norge har gleden 
av å invitere til et 3-dagers opplæringsseminar til enheter og behandlere ved alle 
helseforetak i landet.  
 

Dato: 10. mai 2023 kl. 09:00 - 12. mai 2023 kl.14:30 
Sted: Radisson BLU Hotel, Tromsø 

 
  Behandlingsformen er manualbasert og består av elementer hentet fra dialektisk 
  atferdsterapi (DBT), psykoedukasjon, mindfulness, atferdsanalyse og coaching. 
 



Målgruppe 

Behandlere med ansvar for utredning og oppfølging/behandling av voksne med ADHD i 
spesialisthelsetjenesten, som planlegger å starte gruppebehandling.  
 

Veiledende innhold i opplæringsprogrammet er:  
 
Teori:  

• Gjennomgang av det teoretiske grunnlaget og en introduksjon til 
behandlingsmanualen. 

• Om ADHD hos voksne, behandlingsmetoder (ikke-medikamentell vs medikamentell; 

gruppe vs. individuell), en introduksjon til prinsippene for dialektisk atferdsterapi 

(DBT), tilpasninger og effekt hos voksne med ADHD. 
 

Praktisk opplæring 

• Hvordan gjennomføre behandlingen, coaching, øvelser i 
atferdsanalyse og oppmerksomt nærvær / mindfulness-øvelser, 
gruppe-øvelser og rollespill med mer. 

  
Mer spesifisert kursprogram vil bli sendt ut til interesserte/påmeldte. 
 
Deltakere tilbys erfaringsutveksling på video i etterkant av selve kurset. 
    

Anbefalt kompetansenivå 
Erfaring med ADHD, erfaring med gruppebehandling og/eller erfaring/ kunnskap om 
kognitiv atferdsterapi (CBT) eller DBT. En forutsetning for deltagelse på kurset er at 
deltagere inngår i et team med plan om å tilby gruppebehandlingen i egen klinikk. 



 
Målet med opplæringen er at deltakerne skal kunne gjennomføre gruppebehandlingen i 
egen klinikk. De som har deltatt i opplæringen vil i etterkant få tilbud om veiledning i 
form av gruppebasert erfaringsutveksling. 

 

De regionale enhetene samarbeider om opplæringstilbudet og bidrar økonomisk for holde 

kostnadene på et lavest mulig nivå. Antall deltakere er begrenset til 40 og plassene vil bli 

fordelt mellom regionene. Deltakere betaler reise og eventuell overnatting på hotell. 

 

Kursholdere 
Anne Halmøy, overlege/psykiater ved Kronstad DPS, Helse Bergen  
Merete Møller, psykiatrisk sykepleier og fagutviklingsrådgiver ved DPS Halden-Sarpsborg, 
Sykehuset Østfold. 
Nina Irene Molde, psykiatrisk sykepleier, DBT-terapeut og teamkoordinator ADHD ved 
Bjørgvin DPS, Helse Bergen. 

 

Kursgodkjenninger 
Det blir søkt kursgodkjenninger fra Legeforeningen, Psykologforeningen og 
Sykepleierforeningen.  
 

Kursavgift: 

Kr. 3000,- per deltaker. 
 
Kursavgiften inkluderer dagpakke på hotell alle tre dagene. 
 
Avtalepris hotellrom er kr. 1 295,- pr natt (for enkeltrom m/ frokost). Dersom 
ønske om overnatting på konferansehotellet til avtalepris, kryss av for dette ved 
påmelding. Booking av rom vil da bli ivaretatt av arrangør. Rom betales av den 
enkelte deltager ved avreise. 
 



 
 

En forutsetning for deltakelse er at deltakere anskaffer materiellet i forkant.  
 
Materialet inkluderer: Teoribok for terapeuten, arbeidsbok for gruppedeltakere og USB 
minnepinne med tilrettelagt materiell. Dette må bestilles direkte fra Hogrefe forlag via 
egen arbeidsplass. Forlaget selger materialet til enheter innen helse og ikke til 
enkeltpersoner 

 

Påmelding via lenke: 
https://response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/xcimhe2p70 
 

 Påmeldingsfrist: 12. april 2023. 
 

Interesserte som ønsker mer informasjon kan ta kontakt med oppgitt person i sin 
region:  
 
RKT Helse Sør Øst: Bodil Sjømæling (sjob@ous-hf.no)  
RFM Helse Vest: Unni Sagstad (unni.sagstad@helse-bergen.no) 
RFM Helse Midt: Hege Ramsøy-Halle (hege.ramsoy-halle@ntnu.no) 
R-FAAT Helse Nord: Hans Kristian Høgås (Hans.Kristian.Hogas@unn.no) 
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  Bakgrunn i forskningsprosjekt 

Flere studier viser at legemidler kun hjelper halvparten av gruppen voksne med ADHD. Det er derfor 
en økende etterspørsel etter behandlingsmetoder som kan gis i tillegg eller i stedet for medisiner, 
og som har dokumentert effekt. 

 

Siden 2015 har RFM Helse Vest og RKT Helse Sør-Øst i samarbeid med deltagere fra helseforetak fra 
begge regioner, gjennomført et større forskningsprosjekt som omhandler utprøving av en 
manualbasert gruppebehandling til voksne med ADHD. En gruppebehandling basert på 
dialektisk atferdsterapi utviklet i Tyskland, og senere prøvd ut i Sverige, var utgangspunktet for 
multisenterstudien i Norge. Pasienter og klinikere fra syv ulike DPS har deltatt i studien. 
Forskningsansvarlige prosjektledere er overlege/psykiater Anne Halmøy, Helse Bergen 
og overlege/psykiater Mats Fredriksen, Sykehuset i Vestfold. 

 

Gruppetilbudet gjennomføres som ukentlige sesjoner over 14 uker. Tilbudet har blitt svært godt 
mottatt av både behandlere og pasienter, og resultatene fra studien viser at behandlingen har 
positiv effekt på ADHD og generell livskvalitet, og som vedvarer også etter at behandlingen er 
avsluttet.  

 

Norsk behandlingsmanual 
Arbeidet med å utgi en norsk versjon av manualen har inngått som en del av prosjektet. En rekke 
fagpersoner og enheter i Helse Vest og Helse Sør Øst har bidratt i dette arbeidet. Disse har blant 
annet deltatt med kartlegging, som behandlere, gruppeledere og gitt viktige innspill til manualen. 
Den norske manualen med tilhørende materiell er nå publisert og tilgjengelig for alle som ønsker å 
starte opp med slik behandling. 

 

 
 

 


