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information og gode råd til forældre og fagfolk, som forsøger at være på omgangshøjde med de børn, der

´lever uden bremser´.

BOgen videregiver, hvad især forældre, men også fagfolk, som arbejder professionelt med børn, har brug for
at vide om ADHD. Forfatteren forklarer, hvad ADHD er, symptomerne og de almindelige vanskeligheder,
forældrene møder. Resten af bogen sætter fokus på løsninger, centreret om fire gennemgående regler.

Et af bogens kapitler er målrettet til barnets lærere, og et andet kapitel er skrevet direkte til barnet.

Forfatteren diskuterer også medicinering i forhold til ADHD. Bogen indeholder nyttige tjeklister og
anbefalinger af yderligere relevant læsning i forhold til ADHD.

»Martin Kutscher er børneneurolog og kender til de perspektiver og erfaringer, som forældre, lærere og børn
har. Han forklarer ADHD på en klar og engageret måde, som sikrer, at hans bog vil blive læst og værdsat, og

de praktiske strategier implementeret hjemme og i skolen. Jeg kan stærkt anbefale ADHD - Et liv uden
bremser som første valg af bog for forældre til et barn med ADHD.«

- Tony Attwood, forfatter til Aspergers syndrom
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