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Styregruppemøde 24.3 kl. 14-16 i Hørsholm 
Deltagere: Hanne Andersen - HA (Hillerød Hospital); Kristina Korsgaard - KK og Susanne Sommer 
- SS (Hørsholm); Lisa Sørensen - LS (Allerød); Hannah Guldbrandsen - HG (Fredensborg); 
Mariann Hedin - MH (Helsingør); Gert Jessen - GJ (Tovholder) 
 

Dagsorden 
 
1. Kort siden sidst - diverse nyt, Sine Widriksen skifter kommune ol. 

1.1. 6.2  Gert Jessen / De tre ensomhedsformer (108 deltagere) 

2. Året, der kommer Kommende tematimer og steder til afholdelse: 

2.1. 24.3  Keith Hawton / Selvmordsadfærd (hospital) Aflyst - ny chance senere 

2.2. 8.4  Steffen & Jan / Børn i alkoholfamilier (Helsinge Byrådssal) 

2.3. 6.5  Charlotte Diamant / Psykisk syge forældre (Hørsholm) 

2.4. 11.6  Pernille Bird / Seksuelle overgreb (Hørsholm) 

2.5. Efterår/vinter Søren Lerche / Radikalisering, bander, forebyggelse (tid/sted mgl.) 

2.6. Efterår/vinter Lise Kristensen (Stolpegården) / Spiseforstyrrelser (+ evt. LMS) (tid/sted mgl.) 

2.7. Efterfølgende Andre muligheder i spil - OCD, mentalisering, drenge & selvskader,  

Home-Start, ’inklusion’, opfølgninger, f.eks. Internet mobning, angst mm.   

3. Livsmod 2014: samarbejdsaftaler, opfølgning på kontrakter, fokus, hjemmeside mm. 

3.1. Overvejelser om revideret procedure mht. aftaler/overførsler ol. 

3.2. Indledende drøftelse: udvikling af Livsmods strategi, fokus og nye behov  

3.3. Livsmods hjemmeside: bør flyttes til ny platform, moderne system mm. 

4. Supervisionsgruppen 

4.1. Herunder angst og supervision 

5. Opfølgning på tilbud fra Matilde Powers 

6. Mødekalender og aftaler for resten af året 

 
Ad 1: Sine Widriksen er flyttet fra Halsnæs til Frederikssund. 
 
1.1 Der var positive tilbagemeldinger på tematimerne om unge og de tre ensomhedsformer den 6. 
februar, hvor over 100 deltagere fra netværket havde fundet vej til lokalerne i Hillerød. 
 
Ad 2.:  
2.1 Keith Hawton har på sit yderst høflige Oxford engelsk beklaget, at hans operation faldt 
sammen med arrangementet. Til gengæld har han lovet at komme på et senere tidspunkt (det 
arrangerer vi i samarbejde med Kompetencecentret Bispebjerg/Psykiatrisk Center).  
 
2.2 Tematimerne om ’Alkoholfamilier’ er i skrivende stund pænt fyldt op med ca. 60 deltagere; flere 
vil sikkert kommer til i de kommende uger (maks. 100 i lokalet). 
 
2.3 & 2.4 Invitation til de efterfølgende tematimer i maj og juni vil blive udsendt ca. 4-5 uger før 
hvert arrangement. KK tjekker maks. antal, der kan være i lokalet i Hørsholm. 
 
2.5 Vi drøftede tid & sted for tematimerne med Søren Lerche. LS undersøger mulighederne for at 
afholde i Allerød. 
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2.6 Tematimer om spiseforstyrrelser ville passe fint til afholdelse på Hillerød Hospital midt på 
efteråret. HA undersøgerne mulighederne. Desuden enedes vi om, at fokusere timerne på 
behandling, indsats og metoder samt tidlig opsporing; det vil sige et arrangement primært rettet 
mod de behandlingsansvarlige. 
 
2.7 Som vanligt er der mange ønsker og forslag. Vi enedes om at GJ afsøger de nævnte emner i 
forhold til relevante og aktuelle oplægsholdere. Der er plads til 2-4 arrangementer yderligere i 
efteråret/vinter. Desuden begynder vi at se på mulighederne for både nye og 
opfølgningstematimer, der kunne placeres i løbet af næste år. 
 
Vi enedes om, at alle grundigt overvejer ønsker og emner for faglige temadage. Især er der 
enighed om, at følge op på aktuelle emner som f.eks. 

 ’inklusion’ (her burde Livsmod kunne spille en naturlig rolle) 

 ’Behandlingspakker’ (HG overvejer muligheder/vinkler) 

 ’drenge og selvskader (GJ drøfter med Bo Møhl) 

 internetmobning og ’indsatser, der virker på mobning’ (GJ drøfter med Helle Rabøl) 

 opfølgningsarrangementer på emner som f.eks. angst, spiseforstyrrelser (den brede og 
forebyggende vinkel) med flere 

 
Desuden følger GJ op på Keith Hawton og eventuelt andre internationale navne i forhold til faglige 
’VIP’ arrangementer’. 
 
Sluttelig drøftede vi idéer til nogle gensidige inspirationstimer – en interessant idé var tematimer, 
som kunne bæres af forskellige faglige input knyttet til et konkret forløb (f.eks. fra kontakt til 
skadestue over psykiatrisk tilsyn til sagen overtages af den kommunale efterindsats og 
opfølgning).  
 
Ad 3: Aftalerne for 2014 med de 8 nordsjællandske kommuner og Regionen er ved at være i hus. I 
skrivende stund skulle alle være på plads eller lige på trapperne. 
 
3.1 Vi enedes om at forenkle proceduren fremover, f.eks. med direkte kontakt mellem partnernes 
nøglepersoner og regnskabsafdelingen i Gribskov (hvor Livsmod er økonomisk forankret). Det 
skulle gøre processen enklere og mere smidig. 
 
3.2 Livsmod har udviklet sig ret betydeligt over de seneste år – både i forhold omfang, antal 
netværksdeltagere, antal arrangementer og opgaver. Det er glædeligt og understreger, at den 
unikke konstruktion har vist sit værd på sigt og at behovet er til stede og stigende. 
 
Livsmod håndterer i dag op mod 700 registrerede fagpersoner (I praksis flere, da mange orienterer 
kollegaer på kryds og tværs). Og Livsmod er meget mere kendt blandt fagpersoner, politikere og 
embedsværk, end vi i netværket normalt er opmærksomme på (der er således kontakt til Livsmod 
fra hele landet og fra meget forskellige sammenhænge hver uge). 
 
Der er behov for, at styregruppen formulerer de strategiske fokuspunkter og at vi i fællesskab 
overvejer, hvilke nuværende og kommende kerneopgaver, der ligger i Livsmod. Det vil i praksis 
sige tager fat på formuleringer om Livsmods mission, vision og ikke mindst ’produkter og ydelser’ 
især set i forhold til de nuværende relativt små ressourcer. GJ formulerer et lille oplæg på denne 
baggrund til det kommende styregruppemøde.   
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3.3 Der er muligheder og behov for opdatering af hjemmesiden, f.eks. i mere moderne design og 
styrket funktionalitet. GJ har indhentet foreløbigt tilbud på mulighederne. På førstkommende 
styregruppemøde kan vi drøfte perspektiverne. 
 
Ad 4.: Supervisionsgruppen har i øjeblikket mødested i Fredensborg Kommune Ungecenter v/ 
Hannah Guldbrandsen. Interesserede behandlere kan henvende sig direkte til Hannah på 
hagu@fredensborg.dk.  
 
4.1 Gruppen overvejer ved næste møde muligheden for inddragelse af ’angst’ som emne for 
supervisionen (KK tager emnet op i gruppen). 
 
Ad 5.: Tilbud fra Matilde Powers er positiv modtaget (men hvad der konkret er kommet ud af 
sagen, var ingen af de tilstedeværende klar over).  
 
Ad 6.: GJ Doodler næste styregruppemøde – foreslået er 26.6. 
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