
Livsmod   
Børn & unge med psykisk syge forældre      6.5.2014      

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. 

 

 

 

Livsmods næste arrangement 
afholdes tirsdag 6.5.2014 kl. 13-16. 
 
Sted: Hørsholm Rådhus, Ådalsparkvej 2. 
 
 
Børn og unge med psykisk syge forældre 
Livsmod inviterer hermed til tematimer om børn og 
unge, der oplever psykisk sygdom i familien. Vi får 
besøg af projektleder og psykolog Charlotte 
Diamant, der er tilknyttet Psykiatrifonden. 
 
Tematimerne 
Op mod halvdelen af børn og unge af forældre med 
psykisk sygdom oplever selv at få psykiske 
problemer. De har brug for at tale om det. Både for 
at forstå sygdommen og hvad den gør ved den 
voksne og for at møde andre der ved, hvordan det 
er at være i den livssituation. 
 
Fokus vil være dels på generel viden om børn og 
unge, der har psykisk sygdom i familien, og dels om 
samtalegrupper for disse børn og unge. Timerne vil 
lægge op til drøftelse af nogle centrale spørgsmål 
og dialog om indsatser og samarbejde på tværs: 
  

 Hvad betyder det for børn og unge, at der er 
psykisk sygdom i familierne?  

 Hvordan samtaler vi med disse børn og 
unge? 

 Hvordan styrker vi samarbejdet med 
familierne? 

 Hvordan kan vi organisere os i indsatsen? 
 Hvilke roller spiller den kommunale indsats? 
 Hvem kan og skal gøre hvad hvornår? 

 
Deltagere 
Deltagere er alle fagpersoner, der møder børn og 
unge med udfordringer i forhold til psykisk sygdom i 
familien: Frontpersonale som f.eks. lærere, AKT’ere 
og sundhedsplejersker og kommunale behandlere, 
sygeplejersker, psykologer og andet 
sundhedsfagligt personale.  
 
Vi opfordrer til, at arrangementet via interne 
netværk når ud til de relevante personalegrupper i 
kommunale behandlingsafdelinger, skoler og 
hospitalsregi. 
 

Bemærk 
Arrangementet er gratis for deltagere fra:  
Allerød - Gribskov - Fredensborg - Frederikssund - 
Helsingør - Halsnæs - Hørsholm - Hillerød -
Hospitaler. 
 
Alle andre opkræves et gebyr på 300 kroner mod 
udlevering af kvittering for deltagelse. 
 
Tilmelding via e-mail til info@livsmod.net er 
nødvendig. Husk navn, kommune og e-mail. 
 
Tilmelding senest torsdag 1.5.2014! 
 
 
Kommende tematimer 
Som opfølgning på sidste års tematimer om 
seksuelle overgreb får vi i juni besøg af Pernille Bird 
fra Regions Hovedstandens Børnehus. I 
Børnehusene skal alle de relevante myndigheder 
være fysisk til stede, så barnet og familien straks 
kan få hjælp fra alle vinkler.  
 
Temadag: Børnehuset: Seksuelle overgreb og 
behandling.  
11.6.2014 13-16 (Indbydelse udsendes primo maj)  
 
 
Hjemmesiden 
Livsmods hjemmeside www.livsmod.net er 
omdrejningspunkt for netværket. Har I ændringer i 
e-mail eller kontaktdata, så kontakt os. 
 
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. Og husk at 
invitere din kollega med. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 

Gert Jessen 
Redaktør af Nyhedsbrevet 

mailto:boern-unge@gribskov.dk
mailto:info@livsmod.net
mailto:info@livsmod.net

