
Nord-Trøndelag 

 

 

INVITASJON TIL KURSET – ØKONOMI OG PSYKISK HELSE 
 

 
Sted: Stiklestad nasjonale kultursenter 
Dag/dato: Søndag 30. Oktober 2022 
Klokken: 10:00 – ca. 17:00 
 

Målgruppe:  Ungdom fra 15 år, unge voksne og voksne med ADHD. Kurset er 
lagt opp slik at de som ønsker kan ha med seg en støtteperson 
som kan hjelpe i hverdagen får anledning til det. Påmelder MÅ 
være medlem i ADHD Norge og ha betalt medlemskapet.  
 

Egenandel:  kr 0,- Deltagelse er gratis 
 

 
Om kurset: Kurset vil gi voksne/ unge voksne med ADHD noen verktøy til 

bedre mestring av hverdagen noe som på sikt sannsynligvis også 
vil gi de en bedre psykisk helse og økt livskvalitet. Deltakerne vil 
også knytte nye bekjentskaper og utveksle erfaringer som ingen 
andre enn likesinnede har. På denne måten vil de også bygge seg 
et nettverk blant likesinnede. Deltakerne kan ha med seg partner, 
en forelder eller en annen støtteperson. Det legges opp til et 
hovedforedrag etterfulgt av workshops og gruppeoppgaver 

 

 
Det er begrenset antall plasser slik at førstemann til mølla gjelder 

 

Bindende påmelding senest søndag 9. Oktober 2022 til: 
nt@adhdnorge.no eller til  

Mona Breding Lersveen på tlf/sms til 92035322 
 

 
 

Vi gleder oss ☺ og håper DU blir med ☺ 
 

Med vennlig hilsen 

Styret i ADHD NORGE Nord-Trøndelag 

 

mailto:nt@adhdnorge.no
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FORELØPIG PROGRAM 
(Endelig program sendes ut til de påmeldte) 

 

Søndag 30. Oktober  
 

10:00  Oppmøte og registrering 

10:30  Velkommen og praktisk info 

10:45 Økonomi og psykisk helse v/Arman Vestad 

11:30 Pause 

11:45 Økonomi og Psykisk helse v/Arman forts.  

12:30  Lunsj 

13:15 Økonomi og psykisk helse v/Arman forts 

14:00  Pause 

14:15  Økonomi og psykisk helse v/Arman forts 

15:00   Pause 

15:15: ADHD Norge følger opp aktuelle tema som er belyst av Arman 

– kanskje har vi noen tips  

16:00  Pause 

16:15  Ordet fritt – er det noe dere savner svar på som ikke er belyst 

17:00  Oppsummering, evaluering og avslutning – VEL HJEM 
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Info om foredragsholderen 

Arman Vestad 
 

 

Arman er foredragsholder og tidligere 

økonomirådgiver I NAV. 

Han har utarbeidet og gjennomført flere 

hundre kurs I personlig økonomi ovenfor 

ulike målgrupper og har også lært opp 

rundt 100 kursholdere i å gjennomføre 

tilsvarende kurs lokalt der de jobber. Han 

har gjennomført intern opplæring av 

ansatte i NAV og andre kommunale 

tjenester i åtte år, med flere tusen 

deltakere, i tillegg til at han har utviklet 

webinar og filmer for blant andre NAV og 

andre aktører innen frivillig sektor. 

Arman har laget seks kortfilmer «Råd om 

økonomistyring i hverdagen» sammen 

med ADHD Norge som heter «Smarte 

penger». De finner du på ADHD Norges 

hjemmeside 

 

Vil du vite mer om Arman Vestad? 

Her er linken til hjemmesiden: https://www.armanv.no/nor/  

 

 

https://www.armanv.no/nor/

