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Livsmods næste arrangement om børn & unge 
afholdes torsdag den 25.10.2012 kl. 13-16.  
 
Stedet er Hillerød Hospital, Konferencesalen … 
Konferencecenter, Indgang 50B, plan 2. 
Dyrehavevej 29, Hillerød 
 
Tema 
Temaeftermiddagen fulde titel er ’Angstlidelser hos 
børn: Forekomst, årsager og behandling’. 
 
Oplægsholder 
Livsmod får denne eftermiddag besøg af leder og 
psykolog, Ph.d. Mikael Thastum fra Psykologisk 
Institut på Århus Universitets. Han er til daglig leder 
af Angstklinikken på universitet. 
 
Mikael Thastum har i mange år arbejdet med angst 
og angstlidelser hos børn - både forsknings og 
behandlingsmæssigt.  
 
Angstklinikken er en specialklinik med psykologisk 
behandling af børn og unge med angstlidelser. Her 
er der de seneste år høstet mange positive 
erfaringer fra bl.a. et pilotprojekt for børn (en dansk 
udgave af det australske angstbehandlingsprogram 
Cool Kids).  
 
Se mere på http://psy.au.dk/angstklinik.  
 
Tematimer om angst hos børn og unge 
Angst er den hyppigste psykiske lidelse blandt børn 
og unge. Alle børn oplever forbigående angst i 
deres naturlige udvikling -for nogle udvikler angsten 
sig imidlertid, så den bliver svært pinefuld og griber 
hæmmende ind i deres dagligdag. Det skønnes, at 
mellem 3 og 7 % af alle børn ville få en 
angstdiagnose, hvis de blev undersøgt. En dansk 
undersøgelse fandt, at mere end hver tiende af de 
danske skoleelever mellem 12 og 14 år lider af 
angst eller depression, to lidelser der har mange 
fællestræk og meget ofte optræder sammen. 
 
Selv om lettere angst forekommer hos de fleste 
børn i løbet af deres udvikling, er sværere angst 
ofte vedvarende, og angsten hæmmer barnets liv 
og udvikling. F.eks. vil angst kunne hæmme barnets 
indlæring i skolen og evne til at begå sig blandt 
jævnaldrene. 

 
Der vil være mulighed for at drøfte opdagelse af 
angstlidelser, håndtering og indsats- og 
behandlingsmuligheder overfor disse børn og unge. 
 
Deltagere 
Deltagere er de kommunale teams af behandlere, 
rådgivere og frontpersonale (lærere, pædagoger, 
sundhedsplejersker), som arbejder med børn og 
unge, og de frivillige, der har børn og unge som 
målgruppe.  
 
Deltagere fra hospitalets børneafdeling og Børne- 
og Ungdomspsykiatrisk er ligeledes velkommen. 
 
Vi opfordrer som sædvanligt til, at kommunerne 
sammensætter en relevant gruppe, som 
efterfølgende vil kunne samarbejde og udveksle 
erfaringer internt og eksternt i hver kommune. 
 
Tilmelding 
Mail navne og mailadresser på deltagere til 
info@livsmod.net senest mandag den 22. 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. 

 
Kommende temaeftermiddage 
Kommende Livsmodsarrangementer er 29.11.2012 
(Mobning - gentænkt) og 23.1.2013 (Barnets 
seksualitet og seksuelle overgreb) – tilmelding, når 
indbydelserne kommer ud.. 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Gert Jessen & Lene Hegnsvad 
Redaktører af Nyhedsbrevet 
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