
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Når man er ung og godt på vej ud i voksenlivet, 
sker der mange forandringer i livet. Man flytter 
måske hjemmefra, skal i gang med en uddan-
nelse eller have sit første job. Man møder 
stigende krav til at tage ansvar og være 
selvstændig, og der sker ofte også forandringer 
i ens sociale liv i mødet med nye mennesker. 
Det er en udfordrende periode for alle men-
nesker, ikke mindst hvis man har en ADHD 
diagnose.  
 
Vi tager i denne netværksgruppe fat i nogle af 
de ting, der særligt kan være på spil, når man 
er ”ung voksen” og har ADHD. 

 
Det kan være sociale relationer, at finde rod-
fæste i (voksen)livet, uddannelse og beskæf-
tigelse, eller noget helt fjerde.  
 
Netværksgruppen ledes af to frivillige fra 
Selvhjælp Aarhus. De bliver ordstyrere og vil 
hjælpe gruppen med at lave aftaler om fx 
sociale spilleregler og tavshedspligt. De første 
seks mødegange deltager også en medarbejder 
fra ADHD-bostøtten i Aarhus Kommune, som 
har faglig viden om ADHD og blandt andet kan 
komme med input til, hvilke strategier man kan 
bruge til at håndtere forskellige udfordringer.

Du kan deltage hvis du 
• Har en ADHD-diagnose, eller problematik-

ker, der ligner ADHD 
• Er mellem 18 og (ca.) 30 år og bor i Aarhus 

Kommune 
• Har lyst og overskud til at indgå i en gruppe 

på 6-8 deltagere 
• Vil dele dine erfaringer med andre, kan lytte 

og rumme andres beretninger 
• Kan møde op til de aftalte møder og melde 

afbud, hvis du er forhindret i at deltage 
 
Tid og sted 
Netværksgruppen starter op den første uge i 
april og mødes herefter en fast eftermiddag i 
ugen kl.16-18. Møderne finder sted i Selvhjælp 
Aarhus’ lokaler på Grønnegade 80 3.sal, 8000 
Aarhus C. 

Gruppen mødes i alt 10 gange. De første seks 
gange mødes man én gang om ugen, og 
herefter mødes man hver anden uge. Hvis 
deltagerne gerne vil fortsætte med at mødes 
efter forløbets afslutning, er der også mulighed 
for dette. 
 
Tilmelding 
Du tilmelder dig ved at kontakte Anita Torlyn, 
som er leder af Selvhjælp Aarhus, på mail: 
kontor@selvhjaelpsgrupperiaarhus.dk eller på 
tlf: 8612 1272. Du vil derefter blive inviteret til 
en forsamtale for at finde ud af, om gruppe-
forløbet er det rigtige tilbud til dig. 
 
Det er gratis at deltage i gruppen, og kræver 
ikke visitation fra en sagsbehandler. 

 

ADHD-netværksgruppe  
for unge 
 
Er du mellem 18 og (ca.)30 år? Har du ADHD eller lignende vanskeligheder? Vil du 
gerne mødes med andre unge med ADHD? Så er denne netværksgruppe måske noget 
for dig. 
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