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Styregruppemøde 29.1 kl. 11-14, Gilleleje 
Deltagere: Lene Hegnsvad (Gribskov Kommune), Sine Widriksen (Halsnæs Kommune), Mette Svender 
Petersen (Hillerød Hospital Børneafdelingen), Mette Mellentin (Frederikssund Kommune), Hannah 
Guldbrandsen (Fredensborg Kommune), Gudrun Qvist (Græsted Frivilligcenter), Gert Jessen (Tovholder). 
Afbud fra Nina Bøg Jeppersen (Hørsholm Kommune), Marian Hedin (Helsingør Kommune), Susanne Høeg 
(Hillerød Kommune), Barbara Diemi (Hørsholm Frivillighedscenter). 

 
Dagsorden 
 
1. Seneste temadag: om seksuelle overgreb 23.01.13 
2. Livsmod 2013: økonomi og nye kontrakter (forhåndstilsagn fra Region Hovedstaden) 
3. Kommende temadage og råskitse for 2013 (datoudkast på mødet). Foreløbige forslag: 

3.1. Personlighedsforstyrrelser/selvskader. Bent Kawa - kun til behandlere 
3.2. Opfølgning på angstlidelser (Copenhagen Child Anxiety Project) 
3.3. Selvmordsadfærd 
3.4. Frontpersonalet 
3.5. Seksuelle overgreb - opfølgning (evt. Janne Østergaard) 
3.6. Frivillige; evt. dag m/ præsentation af flere relevante organisationers arbejde 
3.7. Ensomhed  
3.8. Andre idéer (spiseforstyrrelser/overspisning, OCD mm.),  

4. Angstinitiativer: tværkommunale idéer, jf. referat 5.12.2012 
5. Kompetencecenter Bispebjerg 

5.1. Møde 20. marts 2013 kl. 13-16 
6. Supervisionsgruppen 
7. Mødekalender og aftaler 

 
Ad. 1: Seneste temadag om seksuelt misbrug med Katrine Zeuthen havde knap 140 deltagere fra 
10 kommuner og 16 deltagere fra hospitalsregi. Arrangementet har fået god positiv respons. 
Styregruppen enedes om et opfølgende arrangement om emnet, hvor fokus flyttes fra det brede til 
et mere behandlingsmetodisk. Deltagere begrænses til fagpersoner med deciderede 
behandlingsopgaver. Antal deltagere sættes til ca. 50. 
 
Ad. 2: Kontrakter og følgebreve for 2013 til de nordsjællandske kommuner og Regionen klargøres 
og sendes i første omgang til styregruppens repræsentanter for sidste tjek af f.eks. korrekte data 
på modtagere. Kontrakter/følgebreve sendes herefter til alle 11 nordsjællandske kommuner ca. 
1.2.2013. Styregruppen konfirmerede deltagerbetalingen pr. kommune til 20.000. Der skal også 
sættes ressourcer af til at undersøge muligheder for eksterne projekt eller udviklingsmider (f.eks. 
ministerielle eller regionale puljer).  
 
Forhåndstilsagn for deltagelse i Livsmod i 2013 fra: Region Hovedstaden, Gribskov Kommune, 
Halsnæs Kommune, Helsingør Kommune, Hørsholm Kommune, Frederikssund Kommune, 
Fredensborg Kommune.  
 
Allerød Kommune, Egedal Kommune, Furesø Kommune, Rudersdal Kommune og Hillerød 
Kommune har af forskellige årsager i perioder desværre stået udenfor Livsmod - på trods af at 
mange fagpersoner herfra nyder godt af Livsmods stærke netværk og mange faglige aktiviteter - et 
i længden uholdbart forhold, som styregruppen flere gange har drøftet. Eksempelvis deltog over 20 
fagpersoner fra de nævnte kommuner gratis i seneste temadag. Styregruppen håber, at 
kommunerne vender tilbage til det kompetenceudviklende samarbejde i 2013, da det ville styrke 
både Livsmod og de enkelte kommuner og fagpersoner. 
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Ad. 3: Drøftelse af emner for kommende temadage resulterede i følgende katalog: 
 

 Seksuelle overgreb (Katrine Zeuthen). Fokus på behandlingsindsats/metoder. Forbeholdt 
behandlere. Datoforslag: sidst i første halvår 2013. 

 Angstlidelser (Barbara Hoff). CCAP. Fokus på generel angst, CCAP’s arbejde, ’Hvad kan 
diskursen være i kommunerne?’ Midt i andet halvår 2013. 

 Personlighedsforstyrrelser (Bent Kawa). Fokus på behandlingsindsats/metoder. Forbeholdt 
behandlere. Datoforslag: forår 2013. 

 Spiseforstyrrelser/overspisning (’Holbæk Projektet’). 
 OCD (læge Glostrup). 
 Selvmordsforsøg, teenagere (Børneafdelingen Hillerød Hospital). 
 Frivillige organisationer. Hvad kan de tilbyde? Frivilligt-kommunalt samarbejde.  

 
Dato aftales med oplægsholdere så hurtigt, som muligt - herunder også temadagenes indhold og 
fokus (f.eks. ’bred eller snæver’ tilgang). 
 
Styregruppen drøftede også muligheden for at arrangere temadage for udvalgte faggrupper, f.eks. 
sundhedsplejerske (jf. de to afholdte undervisningsdage om unge og selvskadende adfærd i 2012 
for sundhedsplejersker i Fredensborg Kommune). Emnet sættes på næste dagsorden.  
 
Ad. 4: Initiativer til forebyggelse og behandling af angstlidelser hos børn og unge har stor 
bevågenhed og der er i styregruppen et ønske om at styrke indsatserne på området. Der kunne 
eventuelt være grundlag for at etablere et tværkommunalt samarbejde om emnet, f.eks. 
organiseret som en netværksgruppe med deltagelse fra et antal nordsjællandske kommuner. Målet 
kunne være etablering af en projekt- eller arbejdsgruppe, der på et par fællesmøder kunne 
udstikke rammerne for samarbejdet, f.eks. i form af fælles tilrettelæggelse af kompetenceudvikling. 
Livsmods netværk kunne spørges om interesse, ønsker og behov og om eventuel interesse i 
deltagelse i et gruppearbejde om emnet (kunne f.eks. udsendes med Nyhedsbrev).      
 
Ad. 5: Siden vi lavede aftalen sidste år om møde 20.3.2013 på Bispebjerg, er det blevet besluttet 
at sammenlægge de tre børne- og ungdomspsykiatriske centre i regionen fra 1. januar i år. Det har 
sat Klinik og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse i en lidt vanskelig situation på 
flere måder, f.eks. handler det blandt andet om, at deres kliniske tilbud kun dækker en del af 
regionen. Samtidig er meget stadig uafklaret i strukturen. Derfor er det PT vanskeligt at svare på, 
om det for nuværende giver mening, at drøfte procedurer og samarbejde. Centret vil arbejde på at 
få afklaret tingene så hurtigt som muligt (men sandsynligvis ’en rum tid’). Mødet på Bispebjerg den 
20.3. er således aflyst. 
  
Centret har dog en forpligtelse til regelmæssigt at undervise i selvmordsforebyggelse på de øvrige 
centre i regionen, herunder Hillerød Hospital. Den oprindelige idé om et hospitalsarrangement med 
det fokus er dog fortsat interessant (kunne eventuelt findes sted 20.3). 
 
Ad. 6: Livsmods supervisionsgruppe, der er både selvkørende og selvsupplerende, afholder 
næste supervisionsmøde om ’Livsmods cases’ den 5.2 kl. 08.30 i Hørsholm. Interesserede kan 
henvende sig direkte til psykolog Nina Bøg Jeppesen på nbj@horsholm.dk.  
 
Ad. 7: Næste møde i styregruppen er fastsat til 16.4 kl. 13.00 i Gilleleje.  

  
GJ 30.1.2013 
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