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Siden sidst 
Siden nyhedsbrev nr. 31 i februar 2015 har 
Livsmod afholdt følgende temadag: 

 
Cool Kids: familiebaseret 
angstbehandling: 12.3.2015 
 
Livsmod havde besøg af psykolog Søren 
Benedikt Pedersen fra Cool Kids Børne og 
ungdomspsykologisk klinik.  
 
Vi fik en glimrende introduktion til Cool Kids, 
der er et manual- og familiebaseret kognitivt 
adfærdsterapeutisk program rettet mod børn og 
unges angst.  
 
Der var igen meget stor søgning til tematimerne 
med emnet angst, der er tredje arrangement i 
Livsmod med dette tema. Vi følger derfor med 
sikkerhed op på emnet igen, sandsynligvis 
allerede i efteråret. 
 
Oplæg fra timerne ligger på www.livsmod.net. 
 

 

Kommende temadage 
 
 

1) Forældretyper og psykiske trivsel 
 

Livsmod får denne eftermiddag besøg af 
sociolog Karen Margrethe Dahl fra SFI - Det 
nationale forskningscenter for velfærd.  
 
Tematimerne har fokus på forskellige 
familietyper, relationerne i familien og deres 
betydning for børn og unges trivsel.  
 
Deltagerne får viden om, hvordan relationer til 
forældre hænger sammen med relationer til 
kammerater, og hvordan det samlede mønster 

af sociale relationer hænger sammen med 
unges risikoadfærd og trivsel.  
 
Børn, der ikke lever i kernefamilier, er f.eks. 
mere sårbare end andre børn. De tvivler i lidt 
højere grad på deres forældres kærlighed og 
har flere konflikter med kammerater. 
 
Indbydelsen er udsendt og kan findes på 
www.livsmod.net. 
 
Temadag: Forældretyper, relationer og børn 
og unges psykiske trivsel. 
Dato: 28. april 2015 13-16 

 
 

2) Impulsivitet, affekt og 
selvmordsadfærd hos unge 

 
Livsmod får besøg af forskningsassistent og 
psykolog Tina Dam Kristensen, Psykiatrisk 
Center København. Tina har også været 
tilknyttet Klinik og Kompetencecenter for 
Selvmordsforebyggelse, Børn & Unge, på 
Bispebjerg Hospital. 
 
Tematimerne beskæftiger sig med unge med 
selvmordstanker og -handlinger, specielt om 
deres affektregulering og impulsivitet.  
 
Hvordan kan vi f.eks. karakterisere børn og 
unge, som har modtaget behandling på klinik 
for selvmordsforebyggelse?  
 
Hvilke former for behandling til forebyggelse af 
selvmordshandlinger har de modtaget, f.eks. 
DAT og CAMS? 
 
Indbydelsen udsendes primo april. 
 
Temadag: Affekt, impulsivitet og unges 
selvmordshandlinger 
Dato: 21. maj 2015 13-16 
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3) Skilsmissesager, børnesamtaler 
og konfliktmægling 

 
Vi tager denne dag hul på temaet ’skilsmisser’, 
som vil blive fulgt op med endnu en temadag i 
efteråret 2015. 
 
Livsmod får her i juni besøg af psykolog Anne 
Romer fra Dispunk. Emnet vil være skilsmisser, 
forældreskab og børn, børnesamtaler og 
konfliktmægling i svære skilsmissesager.  
 
Indbydelsen udsendes primo maj. 
 
Temadag: Skilsmissetema I. 
Dato: 8. juni 2015 13-16 

 

 
Efterfølgende temadage 
 
 
I efteråret har styregruppen blandt andre 
følgende temadage i kikkerten: 
 
 Skilsmissetema II (Søren Marcussen, 

Center for Familieudvikling) 
 
 Børnekarakterer v/ Per Schultz Jørgensen 

 
 Mentalisering og neuroaffektiv 

udviklingspsykologi v/ Knud Hellborn 
 
Efterhånden som de forskellige aftaler falder på 
plads, udsender vi naturligvis en orientering.  
 
Indbydelserne udsendes som sædvanligt en 
god månedstid før arrangementet. 
 
Hvis I har ønsker og idéer til tematimer, 
kurser eller andet, så send os meget gerne 
en mail om jeres tanker. 

 

Supervisionsgruppe 
 

Livsmod har stadig en meget velfungerende 
supervisionsgruppe for behandlere, der har 
’Livsmodssager’. Gruppen drøfter kollegialt 
cases og indsatser - og er i princippet åben og 
selvsupplerende. 
 
Supervisionen afholdes i 
Familiebehandlerteamet, Fredensborg 
Kommune, Møllevej 9, 2990 Nivå. 
 
Vil du høre mere om supervisionsgruppen, så 
send en mail til psykolog Hannah 
Guldbrandsen på mail hagu@fredensborg.dk.   

 

 
Teen suicide resource toolkit 
 
Det verdenskendte canadiske center for 
forebyggelse af selvmordsadfærd, Centre for 
Suicide Prevention Calgary, har netop 
publiceret en opdateret udgave af deres 
’redskabskasse’ til selvmordsforebyggelse på 
teenageområdet. 
 
Se det i PDF her:  
http://suicideinfo.ca/LinkClick.aspx?fileticket=18lRc
nfdKx4%3d&tabid=563  
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Temanummer om  
Dialektisk Adfærdsterapi 
 
Det norske tidsskrift Suicidologi har udgivet et 
temanummer om Dialektisk Adfærdsterapi med 
mange interessante og brugbare artikler.  
 
Det er gratis at abonnere på tidsskriftet - også i 
Danmark. 
 
Se temanummeret her: 
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nss
f/tidsskrift/  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Livsmods hjemmeside 
 

Livsmods platform er www.livsmod.net. Det er 
vigtigt at være opmærksom på, at 
informationerne på hjemmesiden under 
’Kontaktpersoner’ altid er opdateret. Har I 
ændringer, så kontakt os.  
 
Husk at gøre jeres ny og gamle kollegaer 
opmærksom på, at de frit kan tilmelde sig 
Livsmod.  
 
Kontakt Livsmod på info@livsmod.net. 

 

 
Livsmods får ny hjemmeside! 
 
I begyndelsen af april 2015 får Livsmod en helt 
ny hjemmeside med blandt andet forbedret 
funktionalitet og en bedre brugeroplevelse for 
alle i Livsmods netværk.  
 
Den nuværende hjemmeside har tjent os 
glimrende i årenes løb, men teknik, 
programmer og design har udviklet sig meget 
og hurtig de senere år, hvorfor Livsmods 
styregruppe har besluttet at den gamle skal 
sendes på pension.  
 
Vær derfor opmærksom på, at hjemmesiden 
muligvis ikke er tilgængelig i et par dage i 
begyndelsen af april måned. 
 
Der kommer meget mere præcise informationer 
om den nye hjemmeside inden længe i et 
særskilt nyhedsbrev kun om den nye 
hjemmeside.  

 
Med venlig hilsen  

 
 

Gert Jessen info@livsmod.net    
Redaktør af Nyhedsbrevet 
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