
 

 

 
 
 

 
 

ADHD-skolen 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 

   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Klinikk for psykisk helsevern og rus 
Sykehuset Levanger 

ADHD-skolen del I      ADHD-skolen del II 

 Psykoedukasjon 

 Gruppe for pasienter 

 12 sesjoner á 1 ½ time  

1. time 
Hva er  
ADHD? 

2. time 
Behandling 

3. time 
Livsførsel 

45 min. 45 min. 45 min. 



 

 

ADHD-skolen 

Et behandlingstilbud for deg som har ADHD. 
 
 

Som del av et helhetlig 

behandlingstilbud ved Klinikk 

for psykisk helsevern og rus, 

tilbys behandlingstilbud til 

personer over 18 år med 

diagnosen ADHD. Målet er å 

øke forståelsen for ADHD og 

hvordan det påvirker daglig 

fungering, både for deg og 

dine pårørende.  

 

ADHD-skolen del 1 

Målgruppe 
ADHD-skolen del 1 er aktuell 

for deg som er nydiagnostisert 

med ADHD og dine nærmeste 

pårørende, fortrinnsvis 

partner.  

 

Innhold 
ADHD-skolen del 1 består av 

tre undervisningstimer med 

følgende tema:  

 

 

 Hva er ADHD? 

 Behandling 

 Livsførsel 
 
Tid, sted og varighet 
Timetildeling til ADHD-skolen 

del 1 skjer fortløpende. Du vil 

få tilsendt brev om time og 

navn på «lærer».  

 

ADHD-skolen del 2 

Målgruppe 
ADHD-skolen del 2 er aktuell 

for deg med ADHD. Hver 

gruppe består av inntil ti 

personer.  

 

Innhold 
ADHD-skolen del 2 består av 

følgende tema:  

 Informasjon og 
presentasjon 

 Myter og fakta 

 Hva er ADHD? 

 Oppmerksomhets-
problemer 



 

 

 Impulsivitet/hyperaktivitet 
del I 

 Impulsivitet/hyperaktivitet 
del II 

 Tilleggslidelser 

 Medisiner 

 Økonomi/muligheter i 
arbeidslivet 

 Informasjon om ADHD-
foreningen 

 
Tid, sted og varighet 
ADHD-skolen del 2 har 

samlinger 1,5 timer ukentlig.  

 

Nye grupper starter opp i 

september og januar/ februar. 

I forkant gjennomføres det en 

individuell forberedende time.  

 

Praktiske opplysninger 

Henvisning 
Dersom du ønsker å delta på 

gruppetilbudet, må din 

behandler eller fastlege sende 

en henvisning til Seksjon 

allmenn ved Klinikk for psykisk 

helsevern og rus, Sykehuset 

Levanger.  

Kostnader 
Egenandel betales etter 

gjeldende takster. Hvis du ikke 

kan møte til timen, må du 

avbestille senest 24 timer før 

avtalen. Dersom du ikke 

møter, belastes du med et 

gebyr, selv om du har frikort.  

 

Forskning 
Forskning viser at pasienter 

som deltar på psykoedukative 

kurs mestrer sin hverdag med 

diagnosen ADHD på en bedre 

måte. Det har også stor 

betydning at pårørende får 

mer forståelse for hva det 

handler om, og hvordan de på 

best mulig måte kan hjelpe 

pasienten.  

 

Mer informasjon 
For mer informasjon om 

behandling av ADHD, se våre 

nettsider 

hnt.no/behandlinger/adhd-

hos-voksne

http://www.hnt.no/behandlinger/adhd-hos-voksne
http://www.hnt.no/behandlinger/adhd-hos-voksne


 

Illustrasjonsbilder: Helse Nord-Trøndelag 
Oppdatert 03.12.19 

Klinikk for psykisk helsevern og rus 
Seksjon allmenn, Sykehuset Levanger 

 

Besøksadresse 
Sykehuset Levanger, Klinikk for psykisk helsevern og rus 

Kirkegata 2 
 

Telefon 
Ekspedisjon: 74 09 86 00 

 

Kontaktperson 
Anne Grethe Sjøbakk Lund 

agslund@hnt.no  
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