
ADHD SEMINAR 
Med fokus på Kvinner og jenter med ADHD 

ADHD Norge Akershus, Hedmark, Oppland og Oslo har gleden av å invitere 

til et dagsseminar om ADHD med fokus på ADHD hos kvinner og jenter med 

ADHD. Vi har invitert Phd. kandidat og lektor Monica Helland Tøsse som 

hovedforeleser og hun vil ta for seg tema ADHD og hvordan man kan fange 

opp jenter/ kvinner på et tidlig tidspunkt og hvordan man kan forebygge og 

tilrettelegge for at de skal få en god hverdagsmestring.  

Monica vil har et særlig fokus på hvordan maskering påvirker jenter og 

kvinner i forhold til utvikling av selvfølelse, og hvordan maskering kan 

påvirke psykisk helse og gi en sårbarhet for å utvikle tilleggsvansker. 

Monica vil også snakke om tilleggsvansker som noen jenter/kvinner med 

ADHD sliter med, som f.eks. angst, depresjon, vegring, spiseforstyrrelser, 

selvskading, selvfølelse m.m.  

Hvordan kan vi forebygge og håndtere ufrivillig skolefravær og maskering? 

Hvordan kan vi tilrettelegge for gode strategier, for å forebygge psykiske 

vanker senere i livet.  

Monica er opptatt av tidlig innsats og livslang læring, og at barn ikke 

trenger å bli fikset, men bli forstått! 

Vår andre foreleser en Anne Synnøve Skansen Østensen. Hun vil bidra med 

sine erfaringer som kvinne som fikk diagnosen ADHD i godt voksen alder. 

Våre siste foredragsholdere Erik Heine og Frank Hansen er fra Abilia. De vil 

være til stede hele dagen og demonstrere kognitive hjelpemidler og holde 

en kort presentasjon av de ulike kognitive hjelpemidlene som er 

tilgjengelig. Abilia er leverandør av hjelpemidler til NAV hjelpemiddel 

sentral. 

Vi anbefaler at man er raskt ute med å melde seg på, da det vil være noe 

begrenset kapasitet. Dette seminaret vil arrangeres fysisk og digitalt. Det er 

kun 80 plasser tilgjengelig for fysisk deltagelse. 

Det er ikke anledning til å gjøre opptak eller filme under seminaret! 

 



Praktisk informasjon 

Dato: Lørdag 24 september                    Tidspunkt: 09.00 – 15.00 

Sted: Ynglingen Gjøvik, Svoldersgt 2.     Registrering: 09.00 – 09.30 

Målgruppe: Voksne med ADHD, foresatte til barn, unge og voksne med 

ADHD. PPT, BUP, barnehage, skoler, barneverntjenester, helsestasjoner, 

ungdomskontakter, BUP, DPS, organisasjoner og andre med interesse for 

ADHD. 

Pris for betalende medlemmer: 450 kr.   

Pris for ikke-medlemmer:1500kr  
 

Påmelding sendes til: innlandet@adhdnorge.no 

Påmeldingsfrist: 1 september 2022. 

Betaling til Vipps nr 757546 ved påmelding. 

MERK: Ved påmelding må det oppgis epost adresse og om man ønsker å 

delta fysisk eller digitalt. 

Har du spørsmål kan disse rettes til innlandet@adhdnorge.no eller til Kai på 

telefon 951 65 310 eller Irene 941 96 744. 

Velkommen til ADHD seminar. 

ADHD Norge Akershus, Hedmark, Oppland og Oslo fylkeslag. 

OBS: Se presentasjon av foredragsholdere på neste side! 
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Presentasjon av foredragsholder 

Hovedforeleser: Monica Helland Tøsse   

 

Monica Helland Tøsse er lektor, spesial pedagog, PhD kandidat og mamma til 5 barn og et 
fosterbarn. Hun underviser mastergrad studenter i spesialpedagogikk. Hun har erfaring fra 
barnehage, skole, PPT, samt egne barn med ulike diagnoser, i tillegg er hun daglig leder i 
Tøsse glad Barndom. For tiden jobber hun med et forskningsprosjekt om, jenter med TS og 
deres opplevelser med inkludering i skolen. Monica Tøsse har et hjerte som banker ekstra 
for foresatte pårørende til barn som krever noe ekstra. Ut fra hennes filosofi finnes det ikke 
barn som er vanskelige, men det finnes barn som har det vanskelig. Barn trenger ikke å bli 
fikset, men forstått. 

Foredragsholder: Anne Synnøve Skansen Øystensen 

 

Anne Synnøve Skansen Østensen er rådgiver i Statens vegvesen. Hun er politisk aktiv i 
kvinnenettverket i AP. Hun har tidligere sittet i kommunestyret i Gausdal. Hun er engasjert i 
frivillighetssentralen i Gausdal. Hun er glødende opptatt av informasjons arbeid, spesielt 
rettet mot mennesker med ADHD og har et spesielt engasjement for kvinner, jenter og 
ADHD. Anne er likeperson i ADHD Norge. 



 

Frank Hansen: er hjelpemiddelkonsulent for Abilia. 

Erik Heine: hjelpemiddelkonsulent /key account manager for Abilia. Han vil gi en innføring i 
hvordan kognitive hjelpemidler, fungerer for mennesker med utfordringer knyttet til 
organisering, struktur og tidsoppfatning. Abilia vil ha stand hele dagen, og Erik vil 
demonstrere hva, og hvordan de ulike kognitive hjelpemidlene fungerer i praksis. 

 

 

 


