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Livsmod forankrer den forebyggende indsat overfor børn & unge i Nordsjælland. 
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Livsmod var i 2006-2008 støttet af Velfærdsministeriet. Fra 2009 og frem af de deltagende partnere. 

Deltagere 
 
11 repræsentanter fra kommuner, børneafdeling og 
psykiatri. 
 
Dagsorden 
 
1) Siden sidst 
2) Ny forankring i Gribskov Kommune v/ Lene Hegnsvad 
3) Status på Livsmod 
4) Arrangement 22.11 i Gilleleje: tema 
5) Hvad skal Livsmod løse fremover? Behov og indsatsområder 
6) Finansieringsmodeller og minimumsbudget 
7) Ansøgninger / projektbeskrivelser 
8) Eventuelt 
9) Næste styregruppemøde  
 
Ny forankring 
 
Den praktiske forankring af Livsmod i Gribskov 
Kommune er nu på plads. 
 
Status på Livsmod 
 
På kort sigt (resten af 2010) kan Livsmod køre 
videre ved hjælp af de overførte restmidler fra 2009. 
Der er økonomi til at afholde et fællesarrangement 
for alle den 22. november i Gilleleje, afholde et par 
styregruppemøder samt holde den løbende drift at 
Livsmods hjemmeside i luften.  
 
Vi afsætter et mindre beløb af restmidlerne til at 
sikre, at hjemmesiden med alle de tilknyttede 
funktioner også er tilgængelig i 2011.  
 
På lidt længere sigt (2011 og frem) er Livsmod 
afhængig af en ny finansieringsmodel. Flere 
muligheder blev drøftet bordet rundt - flere 
kommuner gav udtryk for, at der var muligheder for 
at finde et mindre beløb til årene fremover. 
 
På positivsiden tæller især den brede tilfredshed 
med de både faglige og organisatoriske 
udviklingsmuligheder, som Livsmods løbende 
genererer i kraft af det efterhånden talstærke 
netværk.  
 
Gruppen er enig om, at Livsmod fortsat skal 
udvikles og meget gerne bredes ud både i forhold til 
antal deltagere og rent emnemæssigt. 
 

Indsatsområder 
 
Vi drøftede det stadige behov for kontinuerlig faglig 
og organisatorisk udvikling samt fælles tværfaglige 
og tværsektorielle aktiviteter i Livsmod. Vi drøftede 
en lang liste af aktiviteter, der er ønsket af 
deltagerne, kommunerne og regionen, f.eks.: 
 
1. Workshop m/ erfaringsudveksling (f.eks. cases, 

procedurer, kommunal-hospital samarbejde 
osv.). Gerne tilbagevendende arrangementer. 

2. Frontpersonalets rolle (hvad kan vi kommunalt 
hjælpe med i den primære forebyggelse ol.). 

3. Udarbejdelse af en ’ud til skolerne pakke’ 
4. Udvidelse af hjemmesiden til ’servicecenter’ ift. 

materialer, redskaber, ’pakker’, ’hvad virker’. 
5. Både bredere og dybere tilgang af 

emneområder, som Livsmod bør beskæftige sig 
med - dvs. hele viften af sårbare børn og unges 
udfordringer. 

 
Punkterne 2 & 3 har prioritet i den kommende tid. 
Da det kommunale behandlingssystem generelt 
oplever et stigende behov fra frontgruppens ønsker 
om forebyggende støtte og indsats, er det et oplagt 
udviklingsområde for Livsmod at udarbejde en 
samlet indsatspakke på området. 
 
Arrangement 22.11 kl. 13-16 i Gribskov 
 
Helt naturligt fremkom der under drøftelsen af emne 
til næste fællesarrangement mange gode forslag og 
idéer, der favnede Livsmods fokusområde bredt set; 
dog samledes indholdet sig om et arrangement om 
behandling af og indsatser overfor udsatte børn og 
unge i krydsfeltet mellem den kommunale indsat 
(forebyggelse og behandling) og den ungdoms-
psykiatriske indsat.  
 
F.eks. som en workshop med oplæg fra både en 
almen psykologisk vinkel og en psykiatrisk 
behandlingsvinkel. Flere lokale og nationale 
oplægsholdere blev nævnt - vi undersøger derfor 
nu, hvem der eventuelt kunne inviteres samt den 
præcise overskrift på 22.11.  
 
Sæt derfor allerede nu datoen i kalenderen - 
indbydelse kommer ud snarest. 
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Finansieringsmodeller 
 
Gruppen drøftede mulighederne for at finde 
eksterne støttemidler fra f.eks. puljer, fonde ol. Det 
blev aftalt, at vi udformer et par ansøgninger til 
store fonde i den kommende tid som ’prøveballon’. 
Vi ser flere muligheder for finansiering fremover - 
herunder også en kombination af muligheder: 
 
1) Fortsat model: kommuner og region deler de 
faktiske omkostninger ligeligt imellem sig 
2) Ministerielle puljer 
3) Fonde   
 
Da basisdriften efterhånden er godt funderet i 
Livsmod, kan det store faglige netværk inklusive et 
antal temadage med videre drives videre på et 
minimumsbudget på ca. det halve af udgiften for 
2009 (omkring 15.000,- pr. deltagende partner 
(kommune / region).  
 
Ved ca. 450 registrerede fagpersoner i netværket 
svarer det kun til en gennemsnitlig udgift pr. 
deltager på ca. 500,- pr. fagperson. 
 
Kendskab til netværket 
 
I flere kommuner er Livsmod et ’begreb’, som de 
fleste fra målgruppen kender; i andre områder er 
kendskabet noget mindre. Derfor enedes gruppen 
om at opfordre alle til internt at fortælle om Livsmod 
og opfordre kollegaer og ledere til at oprette sig 
som bruger på Livsmods hjemmeside - 
informationer vil således komme ud til langt flere, 
hvilket letter den interne briefing en hel del. 
 
Kontaktpersoner 
 
Det er meget vigtigt for den hurtige og effektive 
sagsgang, at ’Kontaktpersoner’ på hjemmesiden 
altid er opdateret med korrekte navne, telefonnumre 
og e-mail.  
 
Siden sidst har f.eks. Allerød (psykologfaglig 
koordinator Kristina Holm Nørgaard) og Hillerød 
(PPR psykolog Susanne Høeg) fået nye 
kontaktpersoner. Ændringer til ’Kontaktpersoner’ - 
så send os en e-mail hurtigst muligt. 
 

Næste styregruppemøder 
 
Styregruppen (repræsentanter for kommuner og 
hospital) mødes næste gang den 1.12.2010 kl. 11-
13 i Børne- og Familierådgivningen, Birkevang 214, 
Gilleleje. Derefter 26.1.2011 13-16 samme sted. 
 
Hjemmeside 
 
Husk at få dine kollegaer registreret på 
hjemmesiden www.livsmod.net. Her findes alle de 
relevante informationer.  
 
Vær især opmærksom på, at informationerne på 
hjemmesiden altid er opdateret. Hvis I har 
ændringer, så lad os det vide hurtigst muligt. 
 
Det sikrer, at I får nyhedsbreve og indbydelser til 
temadage samt adgang til oplæg og andet fra 
temadagene, mødereferater og ikke mindst 
deltagerlister med e-mail. 
 
Næste fællesarrangement i Livsmod er planlagt 
til den 22.11.2010 kl. 13-16. 
 
Næste nyhedsbrev med opdateringer og indbydelse 
vil således komme ud til alle indenfor kort tid. 
 
Serviceoplysninger 
 
NEFOS 
Netværk for Selvmordsramte har grupper for både 
efterladte og pårørende. Se mere på www.nefos.dk.  
 
Suicidologi 
Det fremragende norske tidsskrift Suicidologi 
sender gerne bladet (gratis) til danske fagpersoner. 
Se mere på www.med.uio.no/ipsy/ssff. Bladets 
mange artikler er også tilgængelige på nettet.  
 
 

 
Med venlig hilsen  

 
 

Gert Jessen, Lene Hegnsvad & Gert Rasmussen 


