
Livsmod  
    Skam, skyld, selvværd og de andre …              

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 
Livsmods kommende tematimer finder sted i 
Frederikssund onsdag 28. januar kl. 13-16. 
 
Stedet er Thorstedlund, Græse Strandvej 22 i 
Frederikssund. Lokalet er ’Det store køkken’.  
 
Der er gode parkeringsmuligheder stort set lige 
foran på græsplænen / parkeringspladsen. 
 
 

Oplægsholder 
Professor Dan Zahavi, Institut for Medier, 
Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet.  
Dan Zahavi er filosof og har blandt andet 
beskæftiget sig med begrebet og følelsen skam 
gennem længere tid. 
 
Se mere om Dan Zahavi på  
http://mef.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/34520  
 
 

Tematimerne  
Timerne har primært fokus på skam, der er et 
komplekst fænomen og en vanskeligt håndterbar 
følelse, især i behandling og rådgivning. Hvad er 
skam, hvor kommer den fra, hvordan forstår og 
håndterer vi skam og de relaterede følelser? 
 
Livsmod beskæftiger sig i praksis med alle de 
områder, der på forskellig vis indeholder varierende 
grader af tunge følelser som skam, f.eks. psykisk 
sygdom i familien, overgreb, angst, selvskader, 
skilsmisser, spiseforstyrrelser med flere.  
 
Om oplægget siger Dan Zahavi:  
 
”I mit oplæg vil jeg skitsere nogle af de mange 
aspekter ved skam, som fortsat er omtvistede og 
herefter primært diskutere, hvad en følelse som 
skam kan fortælle os om det at være menneske, om 
vores forhold til og afhængighed af andre”. 
 
Der vil undervejs være mulighed for at drøfte 
eksempler og konkrete indsatser overfor de mange 
børn og unge, som oplever skammen og dens 
konsekvenser. 
 
 

Deltagere 
Deltagere er de kommunale teams af behandlere, 
rådgivere, sundhedsplejersker, lærere, pædagoger 
og fagpersoner fra hospitalsregi.  
 
Vi opfordrer som altid til, at kommunerne 
koordinerer relevante gruppe, som efterfølgende vil 
kunne samarbejde og udveksle erfaringer internt og 
eksternt i hver kommune.  
 
Der er plads til ca. 60 deltagere. 
 
 

Tilmelding 
Mail navne og mailadresser på deltagere til 
info@livsmod.net senest onsdag den 21. januar. 
 
 
 

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. 
 
Det sikrer også, at hospitalspersonale hurtigt og 
enkelt kan finde den rette kontaktperson i 
kommunerne. 
 
 
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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