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Styregruppemøde 29.8 kl. 13.00  
i UngeCenter Fredensborg, Nivå 

 
Deltagere: Mette Svender (Hillerød Hospital); Nina Bøg (Hørsholm); Lisa Sørensen og Anni Kirk 
(Allerød); Susanne Høeg (Hillerød); Hannah Guldbrandsen (Fredensborg); Kate Rossing, Vibeke 
Lund og Erik Nielsen (Gribskov); Sine Widriksen (Halsnæs); Mariann Hedin (Helsingør) Gert 
Jessen (Tovholder). 
 
 

Dagsorden 
 
1. Kort siden sidst 

2. Livsmod 2013: kommende temadage - og steder  

3. Udskiftninger: nye i styregruppe + forankring fremover 

4. Livsmod 2014: klargøring / forankring / ønsker til næste år 

5. Kompetencecenter Bispebjerg + Glostrup; nyt møde/arrangement 

6. Supervisionsgruppen 

7. Artikel om Livsmod 

8. Mødekalender og aftaler for det næste halve år 

 
Ad 1.: I Hillerød Kommune har Dennis Lind overtaget stolen som leder af Familiecentret efter Gert 
Rasmussen, der er gået på pension. Nina Bøg Jeppesen fra Hørsholm går ligeledes på pension i 
slutningen af september og hendes afløser vil overtage repræsentationen i Livsmods styregruppe. 
I Gribskov Kommune er omlægningen af den ledelsesmæssige struktur på vej mod de sidste 
forankringer, og Erik Nielsen orienterer senere styregruppen om, hvem der fremover er 
repræsentant i styregruppen. 
 
Ad 2.: Vi går en travl periode med temadage i møde. Næste temadag 11.9 i Allerød er stort set 
fuldt booket. Arrangementet 10.10 fik vi placeret i Halsnæs, så indbydelsen til det går ud snarest. 
Det sammen gælder arrangementet 23.10, som kommer til at foregå i Fredensborg Kommune (I 
Nivå). De to temadage 5.11 og 3.12 kunne muligvis placeres i Gribskov/Helsinge - det vender 
Gribskov tilbage til snarest. De to første arrangementer i det nye år er placeret henholdsvis i 
Halsnæs og på Hillerød Hospital.  
 
Vedrørende arrangementet med Katrine Zeuthen: Sine Widriksen drøfter muligheden for at 
inddrage det nye Børnehus (leder Camilla Bird) i arrangementer – og vender tilbage med resultatet 
af den idé.  
 
Vedrørende et kommende arrangement med frivillige organisationer var gruppen enig om også at 
lade potentielle konfliktemner i samarbejdet mellem kommuner og frivillige komme til drøftelse i et 
sådant arrangement.  
 
Ad 3.: Supplerende til punkt et vil forankringen fortsætte i Gribskov Kommune.  
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Ad 4.: Region Hovedstaden har tilkendegivet, at de fortsat ønsker at støtte Livsmod så længe et 
antal nordsjællandske kommunerne er med. Således klargør vi i den kommende tid de nye 
samarbejdsaftaler for 2014, så de kan udsendes i relativ god tid inden årsskiftet. Med hensyn til 
ønsker og fokusområder for næste år blev nævnt i al fald et arrangement med fokus på 
selvmordsadfærd både behandlings- og indsatsmæssigt.  
 
Styregruppen enedes om at overveje behov, ønsker og idéer til det kommende styregruppemøde, 
hvor det vil være et punkt på dagsordenen. Også i den forbindelse muligheder for en opdateret 
hjemmeside i mere moderne design og styrket funktionalitet. Tovholder undersøger mulighederne. 
 
Ad 5.: Overlæge Lisbeth Hagenbøl fra Kompetencecenter Bispebjerg oplyser telefonisk, at de også 
er interesseret i at deltage i et kommende afklarende møde mellem Livsmods kommuner, 
Kompetencecentret, B & U psykiatrien og hospitaler i Hillerød og Glostrup. Mødet skal blandt 
afklare procedure, visiteringsveje og andet af relevans i forhold til selvmordsforsøgere, 
selvskadende mfl. i det nordsjællandske.  
 
Der er dog PT ikke så meget nyt ifølge Kompetencecentret, idet den nye struktur endnu ikke er helt 
klar. Vi kontakter dog igen Glostrup med information om Livsmod og kontaktpersoner. Og afventer 
afklaring fra Kompetencecentret. Et kommende møde vil sandsynligvis først kunne finde sted i 
begyndelsen af det nye år. 
 
Ad 6.: Supervisionsgruppen har i øjeblikket mødested i Fredensborg Kommune Ungecenter v/ 
Hannah Guldbrandsen. Interesserede behandlere kan henvende sig direkte til Hannah på 
hagu@fredensborg.dk. Vi enedes om at sætte supervisionsgruppen i næste nyhedsbrev. 
 
Ad 7.: Livsmods tovholder har udformet et udkast til en artikel om Livsmod i anledningen af ’20 år 
med Livsmod i Nordsjælland’ - som styregruppen mente burde bringes i en eller anden form, f.eks. 
via KL’s nyhedshjemmeside, Frederiksborg Amts Avis ol. Gert tager kontakt til de relevante og 
forsøger at afsætte idéen. 
 
Ad 8.: Næste møder i styregruppen er torsdag den 5.12.13 i Allerød og torsdag 27.2.14 i Nivå. 
Begge dage 13-15. 
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