
Livsmod  
Samtaler med børn & unge som pårørende / efterladte    

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

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

 

 

 

Tid & Sted 
Livsmod kommende tematimer finder sted i Hillerød  
 

Torsdag den 23. oktober kl. 13-16 
 
Stedet er Hillerød Hospital, Konferencesalen 
Konferencecenter, Indgang 50B, plan 2. 
Dyrehavevej 29, Hillerød 
 
Tema 
Samtaler både individuelt og i grupper med børn og 
unge, der er pårørende eller efterladte, f.eks. efter 
selvmordsadfærd i familien. Hvad fortæller de? 
Hvordan oplever de det? Hvad har de mest brug 
for? Hvad skal vi være opmærksomme på? 
Hvordan hjælper vi dem bedst?  
 
Emnet kan også ses som opfølgning på temaet 
ensomhed, som var på programmet i januar 2014. 
 
Oplægsholder 
Elene Fleischer, Ph.d., er forsker og forebygger og 
arbejder primært med selvmordsadfærd, 
ensomhed, efterladte og pårørende. Hun er faglige 
leder for Nefos (Netværk for selvmordsramte), som 
yder professionel rådgivning til de mennesker, som 
er berørt af andres selvmordsadfærd. Hun har 
gennem årene haft mange samtaler med børn og 
unge både individuelt og i grupper. 
 
Se mere på www.nefos.dk & www.elene.dk.   
 
Tematimer med cases 
Vi har fokus på, hvordan børn og unge, der oplever 
at være pårørende eller efterladte, kan få 
professionel samtalehjælp til at håndtere deres 
oplevelser og mange tanker og følelser, f.eks. 
skam, skyld og ensomhed.  
 
I oplægget vil Elene Fleischer blandt andet tage 
udgangspunkt i flere illustrative cases, der beskriver 
konkrete samtaler - både individuelt og i grupper. 
 
Desuden kommer hun ind på, hvordan de 
forskellige former for ensomhed påvirker børnene 
og de unge, når de er pårørende og efterladte efter 
et familiemedlems selvmordshandling. Hvordan kan 
vi blive bedre til at håndtere disse udfordringer?  
 

Der vil være mulighed for at drøfte 
indsatsmuligheder overfor disse børn og unge, som 
desværre ofte er usynlige eller bliver overset. 
 
Deltagere 
Deltagere er de kommunale teams af rådgivere, 
behandlere, sundhedsplejersker og frontpersonale, 
som arbejder med børn og unge.  
 
Deltagere fra hospitalets børneafdeling og Børne- 
og Ungdomspsykiatrisk er ligeledes velkommen. 
 
Vi opfordrer som sædvanligt til, at kommunerne 
koordinerer en relevant gruppe, som efterfølgende 
vil kunne samarbejde og udveksle erfaringer internt 
og eksternt i hver kommune. 
 
Tilmelding 
Mail navn og mailadresse på deltagere til 
info@livsmod.net senest fredag den 17. oktober. 

 

Kommende arrangement 
Efterfølgende tematimer er den 20. november kl. 
13-16, hvor emnet bliver ’spiseforstyrrelser’. Sæt 
allerede nu datoen i kalenderen. Indbydelsen 
kommer ud primo oktober. 
 
Hjemmesiden 
Livsmods hjemmeside www.livsmod.net er 
omdrejningspunkt for netværkssamarbejdet.  
 
Hvis I har ændringer i e-mail eller kontaktdata, 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. 
 
Vil du have adgang som bruger til alle 
oplysningerne på hjemmesiden, så mail til 
info@livsmod.net og få et brugernavn. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 

Gert Jessen 
Redaktør af Nyhedsbrevet 
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