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Forklædt som normal - en opvækst med ADHD er skrevet til unge med ADHD, til familier med børn eller
unge, der har sygdommen, til andre pårørende samt til pædagoger, lærere, socialrådgivere og andre

professionelle, som får berøring med disse børn og unge.

Bogen følger to spor, der veksler med hinanden. I det ene fortæller Caroline Lilja - en ung kvinde, der som
17-årig blev diagnosticeret med ADHD - om episoder i sit liv, hvor sygdommer har haft afgørende betydning
for udfaldet, om diagnosen og behandlingen og om at få kontrol over ADHD´en. Gennem hendes historie får

læseren et levende og medrivende indblik i, hvordan ADHD føles indefra.

I det andet spor fortæller nogle af Carolines nærmeste om, hvordan de har oplevet hendes sygdom, om hvad
de har lært, og om hvad de gerne ville have vidst. Her møder læseren blandt andre hendes mor, hendes

tidligere kæreste og hendes nuværende samt den veninde, som hun deler lejlighed med. Desuden medvirker
eksperter og professionelle, som arbejder med ADHD.

Ud over at fortælle om, hvordan ADHD opleves både inde- og udefra, viser Forklædt som normal - en
opvækst med ADHD, at et barn eller en ung trods diagnosen kan få et godt liv med venner, kæreste og

uddannelse, og at der er hjælp at og støtte at få.
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