
Livsmod Referatet af møde i Gribskov 3.9.2010 11-14 

   

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

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

Mødetemaer 
 
• Ny forankring i Gribskov Kommune 
• Fremtiden; på kort og langt sigt 
• Behov og indsatsområder 
• Finansieringsmodeller 
 
Ny forankring 
 
Fra september 2010 overgår forankringen af 
Livsmod til Gribskov Kommune (Lene Hegnsvad) - 
blandt andet fordi Gert Rasmussens 
ansvarsområde i Hillerød er ændret til 
aldersgruppen 0-14 år. Gert Rasmussen vil dog 
stadig være en del af Livsmod.  
 
Ny kontaktperson i Hillerød er psykolog Susanne 
Høeg fra PPR. 
 
Fremtiden 
 
På kort sigt fortsætter Livsmod ved hjælp af de 
overførte midler fra 2009; herunder laver vi et 
arrangement for alle den 22. november i Gilleleje og 
afholder et par styregruppemøder i efteråret. 
Livsmods hjemmeside, kontaktdata, informationer, 
oprettelser (log in) osv. går også videre.  
 
På lidt længere sigt - 2011 og frem - er Livsmod 
afhængig af en ny finansieringsmodel, der endnu 
ikke er fastlagt. I al fald vil vi sikre, at hjemmesiden 
også kører i 2011, som minimum.  
 
Indsatsområder 
 
Der er stadig behov for yderligere faglig og 
organisatorisk udvikling samt fælles tværfaglige og 
tvær sektorielle aktiviteter i Livsmod. Vi drøftede en 
lang liste over aktiviteter, der er ønsket af 
deltagerne, kommunerne og regionen, f.eks.: 
 
• Workshop m/ erfaringsudveksling (f.eks. cases, 

procedurer, kommunal-hospital samarbejde osv.) 
• Frontpersonalets rolle (hvad kan vi kommunalt 

hjælpe med i den primære forebyggelse ol.) 
• Udarbejdelse af en ’ud til skolerne pakke’ 
• Udvidelse af hjemmesiden til ’servicecenter’ ift. 

materialer, redskaber, ’pakker’, ’hvad virker’ osv. 
 

Finansieringsmodeller 
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   
 
Desuden skal næste styregruppemøde tage stilling 
til Livsmods fremtidige fokusområder og udviklinger, 
herunder ’minimumsmodel’. 
 
Næste styregruppemøde! 
 
Styregruppen (kommuner og hospital) mødes 
næste gang den 28.9.2010 kl. 10-12 i Børne- og 
Familierådgivningen, Birkevang 214, Gilleleje. 
 
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 under ’Kontaktpersoner’ altid er 
opdateret. Hvis I har ændringer til de kontaktdata, 
der er opført på hjemmesiden, 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. 
 
Efteråret 2010 
 
Næste fællesarrangement i Livsmod er planlagt 
til den 22.11.2010 kl. 13-16. 
 
Næste nyhedsbrev med opdateringer vil således 
komme ud til alle i begyndelsen af oktober. 

 
Med venlig hilsen  

 
 

Gert Jessen, Gert Rasmussen & Lene Hegnsvad 


