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Styregruppemøde 27.5 kl. 13.00 i Fredensborg Kommune 
Ungecenter, Møllevej 9 s, 2990 Nivå 

 
Deltagere:  
Hannah Guldbrandsen (Fredensborg) 
Sine Widriksen (Halsnæs) 
Mariann Hedin (Helsingør) 
Vibeke Lund (Gribskov) 
Lisa Sørensen (Allerød) 
Gert Jessen (Tovholder) 
 
Dagsorden 
 
1. Kort siden sidst 
2. Livsmod 2013: de nye kontrakter; status + nyt fra Allerød 
3. Udskiftninger: Gribskov (Lene Hegnsvad), Frederikssund (Mette Mellentin), Allerød (Lisa Sørensen) - 

nye i styregruppe + forankring fremover 
4. Kommende mulige temadage: 

Børn i alkoholfamilier (B) Steffen Christensen, børnekonsulent & Charlotte Jensen 

Alkoholbehandling (A) Anette Søgaard Nielsen, klinisk alkoholforsker 

Angst og generel angst (B) Barbara Hoff, KUA 

Unge og spil (B) Kristina Ilsøe Métral, Center for Ludomani 

Ludomani og behandling (A) Michael Bay Jørsel, leder af Center for Ludomani 

Unge og de tre ensomhedsformer (B) Gert Jessen 

Seksuelle overgreb og behandling (A) Katrine Zeuthen, KUA/CCAP 

Frivillige tilbud (B) Angstforeningen, ADHD, Nefos mfl. 
 
A = for behandlingsansvarlige + B = for bredt publikum 
 
5. Angstinitiativer: tværkommunale idéer, jf. referat 5.12.2012 & 29.1.2013 
6. Kompetencecenter Bispebjerg + Glostrup; møde udskudt … nyt møde/arrangement? 
7. Supervisionsgruppen … kører 
8. Næste Nyhedsbrev 
9. Mødekalender og aftaler for det næste halve år 

 
Ad. 2: De underskrevne kontrakter og overførsler fra kommuner og Region er ved at være i hus og 
Allerød Kommune har igen sluttet sig til Livsmod. Styregruppen håber naturligvis stadig, at 
Hillerød, Egedal og Rudersdal igen kommer med i Livsmod. 
 
Ad. 3: Lene Hegnsvad fra Gribskov Kommune er gået på pension og repræsentanten for 
kommunen vil fremover være psykologerne Vibeke Lund & Kate Rachel Rossing. Mette Mellentin 
fra Frederikssund Kommune er fratrådt og har valgt at blive selvstændig. Repræsentant for 
Frederikssund udpeges efter sommerferien. Ny i styregruppen er også psykolog Lisa Sørensen fra 
Allerød kommune. I Hillerød er en af grundlæggerne af Livsmod, leder og psykolog Gert 
Rasmussen, gået på pension.  
 
Livsmod vil indtil videre være forankret i Gribskov Kommune. Vibeke Lund informerer ved næste 
styregruppemøde. 
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Ad. 4: Livsmods succes blandt fagpersoner i det nordsjællandske kan tydeligt mærkes på 
tilstrømningen til netværkets temaarrangementer. I øjeblikket er ca. 700 tilmeldt Livsmod og flere 
kommer til hver uge.  
 
Det medfører, at antal tilmeldte til temadage også er vokset betydeligt, så f.eks. 60 deltagere til 
’snævre’ og 150 til ’brede’ arrangementer mere er regel end undtagelse. Styregruppen er derfor 
opmærksom på, at indbydelser til arrangementer endnu tydeligere skal beskrive, hvilken type 
arrangement det drejer sig om og hvem der er den primære målgruppe. 
 
Styregruppen enedes om at stile mod ca. 4 temadage (eks. 2 for behandlere og 2 bredere) i 
efteråret eventuelt suppleret med et eller to mindre arrangementer. Tovholder går nu i gang med at 
konfirmere datoer med de mange mulige oplægsholdere, så et nyhedsbrev med temaer og datoer 
kan gå ud til netværket inden sommerferien. 
 
Husk at gøre jeres kollegaer og nytilkomne opmærksom på, at de frit kan tilmelde sig Livsmod, så 
de modtager nyheder og indbydelser samt får adgang til hjemmesiden www.livsmod.net. 
 
Ad. 6: Da det tidligere planlagte møde mellem Kompetencecenter Bispebjerg, Hillerød og Glostrup 
Hospital, B&U psykiatrien og Livsmod måtte aflyses, er styregruppen enedes om, at sætte et nyt 
arrangement op i efteråret. Primært vil deltagerne være nøglepersoner fra hver kommune, Hillerød 
og Glostrup Hospital og Kompetencecentret, og formålet vil især være afklaring af 
visitationsprocedurer og sagsgange for patienter/klienter med selvmordsadfærd og 
spiseforstyrrelser. Tovholder kontakter de relevante for at aftale ny dato / sted. Mariann Hedin 
mødes i juni i anden forbindelse med repræsentanter for og Glostrup Hospital, hvor emnet kort kan 
tages op også.  
 
Ad. 7: Supervisionsgruppen har i øjeblikket mødested i Fredensborg Kommune Ungecenter v/ 
Hannah Guldbrandsen. Næste møder med ’Livsmodssager’ er 20.6 og 22.8; begge 8.30-11.00. 
Interesserede behandlere kan henvende sig direkte til Hannah på hagu@fredensborg.dk.  
 
Ad. 8: Næste Nyhedsbrev udsendes inden sommerferien. 
 
Ad. 9: Næste møder i styregruppen er 29.8 (Ungecenter, Fredensborg) og 5.12 (Allerød 
Kommune); begge 13-15. 
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