
Livsmod 
Personlighedsforstyrrelser og selvskader 17.4.2013 13-16  

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 onsdag 
den 17.4.2013 kl. 13-16 i Gilleleje, Center for 
Børn og Unge, Birkevang 214 (Salen øverst). 
 

Tematimer 
 
Personlighedsforstyrrelser og selvskader. 

 
Oplægsholder 
 
Livsmod får igen besøg af overlæge Bent Kawa fra 
Ungdomspsykiatrisk Afdeling på Roskilde Sygehus. 
Han har i en årrække arbejdet med børn og unges 
psykiske lidelser, specielt i forhold til 
personlighedsforstyrrelser og selvskader. 
 

Tematimerne  
 
Tematimerne er en fortsættelse af Livsmods fokus 
på behandlingsindsatser overfor børn og unge med 
psykologisk og psykiatrisk mistrivsel, selvskader og 
selvmordsforsøg med mere. 
 
Timerne vil have fokus på børn og unges 
personlighedsforstyrrelser, selvskader og 
diagnosticering og vil være centreret om 
behandlingsindsatser og metoder. 
 

Deltagere 
Deltagere er primært de kommunale og regionale 
behandlingsansvarlige - især kommunale 
behandlere, psykologer, sundhedsfagligt personale, 
læger, psykiatere og sygeplejersker.  
 
Deltagerantal er begrænset til maks. 60. 
 
Vi opfordrer til, at arrangementet via interne 
netværk når ud til de relevante personalegrupper i 
kommunerne og hospitalsregi. 
 
Bemærk parkering: Der er et begrænset antal 
pladser, så vi henviser til Gilleleje Skoles parkering 
Parkvej. Hvis I parkere på villavejene, vær da 
opmærksom på ikke at genere beboernes 
indkørsler. 

 
 
 

 
 
Bemærk 
 
Arrangementet er gratis for deltagere fra:  
Gribskov 
Fredensborg 
Frederikssund 
Helsingør 
Halsnæs 
Hørsholm  
Hospitalsregi 
 
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 onsdag 10.4.2013! 
 

Konference 
 
The International Association for Suicide 
preventions XXVII World Congress bliver afholdt i 
Oslo i dagene 24. til 28. september 2013. Se mere 
her: www.iasp2013.org.  
 

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 & Lene Hegnsvad 
Redaktører af Nyhedsbrevet  
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