
Oplev Lars Rasmussen helt tæt på, når han holder foredrag om sit l iv med Autisme og 
ADHD, samt den betydning det har haft for ham på godt og ondt. 

Den t idl i gere landsholdsspi l l er i håndbold er nu klar t i l a t for tæ l le den helt r i gt ige h is tor ie bag bl .a. “What 
the fuck is going on ” og en mandag morgen hvor han havde fået nok af l ivet . 
I dag er Lars klar til at fortælle et af de mest ærlige og hårde, men også inspirerende foredrag om hans liv med 
Autisme & ADHD hvor han tager fat i sin egen og meget personlige historie ift. han først fik diagnosen i en alder af 39 
år.  

I sit meget ærlige og inspirerende foredrag går Lars helt tæt på sin transformation som menneske fra barndommen og 
skolen, til ungdommen og videre til voksenlivet uden at vide, at han havde en diagnose, eller faktisk to. Nemlig 
Autisme & ADHD. Han kommer ind på hvilken redskaber og hjælpemidler han brugte og stadig den dag i dag bruger, 
og som han håber kan hjælpe andre mennesker, som er eller har været i samme situation som ham selv. 

Lars fortæller hvordan han næsten mistede alt, inklusive sig selv frem mod 2015. Han fortæller åbenhjertigt om den 
betydning det har haft for ham og hans                          nærmeste på godt og ondt, og hvordan det er at gå rundt og frygte, at man 
mister kontrollen på et splitsekund uden at vide hvorfor, men grundet sin diagnose. Og når han råbte om hjælp i skolen 
eller som ung, blev han bare betragtet som mærkelig, dum, og et problembarn. 

Lars har altid været kendt som en ambitiøs spiller og træner men også en med et meget stort temperament. Efter en 
del   selvransagning, erkendelse og et meget klart ultimatum fra sin kæreste, fik Lars endelig øjnene op for, at der 
måske lå noget bag hans voldsomme udbrud på og udenfor banen når nogen brød hans mønstre! Problemet var 
bare, at det først skete i en alder af 39 år.  

Lars kom derefter i udredning hos en psykiater og efter meget kort tid viste det sig, at han havde diagnoserne 
Autisme og ADHD, og i sidste ende har denne udredning betydet, at han i dag står stærkere end nogensinde før, 
både som menneske og karriere, og noget af det bedste er at: 

NB: Foredraget er for alle, men særligt oplagt til større børn, unge og voksne, som har stået i 

samme situation som Lars, samt til pårørende og faglærte som arbejder inden for området. 


