
 

 

Seminar om ADHD med fokus på uoppmerksom type og 
tilleggsvansker  

 

Velkommen til ADHD-seminar 
 

 

 

 

 

 
Arrangør: ADHD Norge fylkeslagene Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland  
 
 
Dato:       Lørdag 22. oktober 2022      
Tidspunkt: 10.45-17.00 (registrering 10:45-11.00) 
Sted:  Hamar Frivillighetssentral, Torggata 73, 2317 Hamar 
  Du kan også delta digitalt 
 
 
Gro Cecilie Meisingseth Montaron snakker om ADHD og motoriske vansker. Hun er 
spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, psykomotorisk fysioterapeut, og medlem i 
ADHD Norges Fagråd.  
Psykomotorisk fysioterapi er en behandling som retter seg mot kroppen og individet 
som helhet. Likeledes vektlegges den nære sammenhengen mellom kroppens 
bevegelser, pust, muskulatur, kroppsholdning, kroppsspråk og autonome reaksjoner, 
som kan si noe om hvordan personer har det.   
 
Våren 2022 ble det gjennomført en levekårsundersøkelse blant voksne med ADHD. 
Resultatene av undersøkelsen viser at voksne med ADHD er vesentlig mindre 
fornøyde både med sin fysiske og psykiske helse, enn befolkningen generelt. 
Undersøkelsen viste at det blant personer med ADHD er en stor andel som plages av 
muskel- og skjelettlidelser. Andelen personer med rygg- og nakkelidelser, er høyere for 
de med ADHD enn befolkningen generelt. Resultatene tyder også på at høyt blodtrykk 
er utbredt blant personer med ADHD. Undersøkelsen avdekket også at en stor andel 
av de voksne med ADHD som besvarte undersøkelsen, har et udekket behov for 
psykisk helsehjelp. 
 
Kristian Køhn snakker om ADHD med fokus på uoppmerksom type. Han er 
psykologspesialist, og jobber nå som studieleder for nevroutdanningen og 
spesialrådgiver for nevrofeltet på Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst 
og Sør. Han er også medlem av ADHD Norges fagråd 
 
Erik Henie er representant fra Abilia, som er leverandør av hjelpemidler til NAV 
Hjelpemiddelsentral. Han vil være til stede hele dagen og demonstrere kognitive 
hjelpemidler. Han vil også holde en kort presentasjon av de kognitive hjelpemidlene 
som er tilgjengelig på seminardagen. 



ADHD Norge Storgata 10A, 0155 Oslo Telefon: 67 12 85 85 E-post: post@adhdnorge.no  2 

 
 
 
 
Målgruppe 
Voksne med ADHD, foresatte og pårørende for personer med ADHD, PPT, BUP, DPS, 
fastleger, barnehager, skoler, barneverntjenester, helsestasjoner, ungdomskontakter, 
organisasjoner og andre med interesse for ADHD. 
 
Pris 
Betalende medlemmer i ADHD Norge: 500 kroner 
Deltagere som ikke er medlemmer:  1500 kroner 
Betales ved påmelding. 
 
Påmelding  
Påmeldingen gjøres på 
https://www.deltager.no/register/#/ADHDSeminarmedfokuspaADHDuoppmerksomtype
ogtilleggsvansker_1664730902  
Påmeldingen er bindende. 
 
Påmeldingsfrist: torsdag 12. oktober 2022 
 
Spørsmål kan stilles på e-post til innlandet@adhdnorge.no 

eller på telefon til Ine 997 49 115 eller Irene 941 96 744.
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