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Kort & godt om ADHD Per Hove Thomsen Hent PDF Forlaget skriver: Hvad er ADHD? Hvad sker der, når
man har ADHD? Hvorfor får man ADHD? Hvordan stilles diagnosen? Hvordan foregår behandlingen? Hvad
kan man selv gøre? Og hvordan kan man hjælpe, hvis man er forældre eller tæt på et menneske med ADHD?

Kort & godt om ADHD henvender sig til dig, der har ADHD eller er tæt på et barn, ung eller voksen med
ADHD og gerne vil have mere at vide om emnet, hvordan behandlingen foregår, og hvad man selv kan gøre.

I bogen finder du kort og klar viden om ADHD, om symptomer, årsager og behandling, særlige forhold for
børn, unge og voksne med ADHD, og om hvordan man kan forholde sig til ADHD i hverdagen. Bogen

indeholder viden og råd om opmærksomhed, hyperaktivitet, impulsivitet og andre vanskeligheder som søvn-
og spiseproblemer mv.

Bogen er også relevant for lærere, pædagoger, behandlere, ledere og andre, der er i kontakt med mennesker
med ADHD.

Kort & godt-serien er en række bøger, der beskriver det vigtigste, man skal vide om forskellige emner inden
for psykologi, sundhed og det gode liv. Bøgerne er skrevet af førende eksperter på området og formidler den

vigtigste viden på feltet i et sprog, der er til at forstå. Kort & godt!
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