
Livsmod   Styregruppemøde torsdag den 5.12 kl. 13-15            

Livsmod forankrer den forebyggende indsat overfor børn & unge i Nordsjælland. 
Hjemsted i Gribskov Kommune, Center for Børn og Unge: Tlf.: 72 49 60 00; E-mail boern-unge@gribskov.dk 

Livsmod var i 2006-2008 støttet af Velfærdsministeriet. Fra 2009 og frem af de deltagende partnere. 

 

 

 

  

Styregruppemøde 5.12 kl. 13.00 i Allerød 
Sted: Bjarkesvej 2 (rådhuset). 

 
Inviterede deltagere: Mette Svender (hospital); Charlotte Eisemann / Ann Chatillon (B & U 
Psykiatri); Kristina Korsgaard (Hørsholm); Lisa Sørensen og Anni Kirk (Allerød); Susanne Høeg / 
Dennis Lind (Hillerød); Hannah Guldbrandsen (Fredensborg); Vibeke Lund / Kitt Boel (Gribskov); 
Mariann Hedin (Helsingør); Sine Widriksen (Halsnæs); Lene Dahl / Linda Jensen / Ulla Hvidberg 
(Frederikssund); Gert Jessen (Tovholder). 
 

Dagsorden (opdateret 22.11) 
 
1. Kort siden sidst 

2. Nye i styregruppen 

3. Året, der gik i Livsmod: lille status over temadage 2013 

4. Frivillige i Livsmod - skal vi organisere et ’dialogmøde’/arrangement? 

5. Livsmod 2014: Klar til næste år, emner/steder til temadage, samarbejdsaftaler mm. 

5.1. Herunder tilbud fra Psykiatri Fonden - ’Pårørende til forældre med psykisk sygdom’ 

5.2. Og mulighed for tematimer med prof. Keith Hawton i marts 2014 

6. Kompetencecenter Bispebjerg/Glostrup Hospital - stadig uklarheder. Hvad gør vi? 

7. Supervisionsgruppen 

7.1. Herunder angst og supervision, jf. tilbud og opfordring ved temadagen 23.10 

8. Tilbud fra Matilde Powers 

9. Nyt fra ’Familieprojektet’ i Gribskov 

10. Orientering om projektet ’Vær ikke bange for angsten’ 

11. Mødekalender og aftaler for det næste halve år 

 
GJ/ 7.11.2013 
 
 
Ad. 5: Mulige emner, som også har været nævnt tidligere: depression, spiseforstyrrelser, angst 
(opfølgning), OCD, selvmordsadfærd (status på den nyeste viden), psykisk syge forældre, 
frontpersonalet … 
 
Ad. 8: Matilde Powers tilbyder sig med et forslag om 3 måneders praktik i en kommune. Hun har 
arbejdet på Hillerød Børneafdeling som sygeplejerske. Hun har skrevet afhandling om 
"Selvskadende unge” på Sundhedsfaglig Diplomuddannelse i 2011. I de seneste tre år har hun 
arbejdet i en forskningsenhed. Næste led er en kandidatuddannelse i Psykologi og 
Sundhedsfremme (påbegyndt på RUC i september i år). Et optimalt praktikophold vil give indblik i 
kommunernes arbejde med udsatte unge - enten ved deltagelse i terapiarbejde, 
undervisningsarbejde eller politisk forhandlings/kampagnearbejde.  


