
Livsmod  Temadag om vurdering 28.10 13-16

 
 

Projektet Livsmod skal i lyset af kommunalreformen forankre den selvmordsforebyggende indsat overfor børn & unge. 
Projektet er støttet af Socialministeriet og udgår efter 1.1.2007 fra Hillerød Kommune, Familiecentret:  

Tlf.: 48 20 24 42; e-mail familiecentret@hillerod.dk 
 

Livsmod inviterer hermed til tematimer om 
assessment, screening & vurdering af børn 
og unge med selvmordsadfærd og 
selvskader. 
 
Dato & tid 
Datoen er den 28. oktober: kl. 13.00 - 16.00. 
 
Sted 
Tematimerne foregår på Sundhedscenter 
Bauneparken, Harløsevej 24, 3320 
Skævinge.  
 

 
 
Oplægsholdere 
På temaeftermiddagen får Livsmod besøg 
af Børn- & Ungepsykiatriens Udgående 
Team, der vil fortælle om deres erfaringer 
med og metoder i forhold til at vurdere 
børn og unge med selvskader eller 
selvmordsadfærd. Desuden vil de lægge op 
til en drøftelse af, hvordan vi styrker det 
løbende samarbejde mellem B&U 
psykiatrien / Udgående Team og de 
kommunale behandlere. 
Vi vil også få et oplæg fra Gribskov 
Kommune om, hvordan de har valgt at 
organisere sig i forhold til dette felt. 
 
Deltagere 
Deltagere er primært de kommunale teams 
af behandlere, rådgivere og PPR 
medarbejdere, som arbejder med børn og 
unge. Deltagere fra hospitalets relevante 
afdelinger er ligeledes velkommen. 
 
Deltagerantal ca. 5-6 fra hver kommune. 
 
Vi opfordrer til, at de respektive ledere i 
kommunerne sammensætter en relevant 
gruppe, som efterfølgende vil kunne 

samarbejde og udveksle erfaringer internt 
og eksternt i hver kommune. 
 
Program 
13.00-13.10 Velkomst og indledning 
13.10-14.30 Udgående Team + drøftelse 
14.30-15.00 Kaffe, kage & networking 
15.00-15.45 Gribskov + drøftelse 
15.45-16.00  Afslutning & opsamling 
 
Tilmelding - VIGTIGT 
Mail navne og mailadresser på deltagere til 
Gert Jessen gj@wisemind.dk senest fredag 
den 24.10!  
 
Næste temadag 3. november 
Heldagsseminar 3. november med Finn 
Skåderud. Invitation er udsendt og findes 
desuden på www.livsmod.net.  
 
Den norske psykiater & forfatter Finn 
Skåderud gæster Livsmod med et seminar 
med titlen: Unge der skader sig selv - unge 
der laver selvmordforsøg.  
Hvordan hjælper vi bedst gennem 
forebyggelse og behandling? Hvordan kan 
vi forstå de ændringer der sker i unges 
udvikling? Hvilke udfordringer stiller det 
os overfor - hvordan kan vi bruge den viden 
vi har om de unge forebyggende og 
behandlingsmæssigt? 
 
Seminar finder sted i Frederiksborg 
Centret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød. 
 
Hjemmesiden 
Livsmods hjemmeside www.livsmod.net 
bliver løbende opdateret.  
 
VIGTIGT: Vil du have adgang som bruger 
til alle oplysningerne på hjemmesiden, så 
mail til gj@wisemind.dk og få et 
brugernavn. 
 

Med venlig hilsen 
 

Gert Jessen & Gert Rasmussen 
Redaktører af Nyhedsbrevet 


