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Styregruppemøde 26.6 kl. 14-16 i Allerød 
Deltagere: Mette Svender - MS (Hillerød Hospital); Lisa Sørensen - LS (Allerød); Hannah 
Guldbrandsen - HG (Fredensborg); Mariann Hedin - MH (Helsingør); Kirsten Møller – KS 
(Halsnæs); Gert Jessen - GJ (Tovholder) 
 

Dagsorden 
 
1. Kort siden  

1.1. 8.4  Børn i alkoholfamilier (65 deltagere) 

1.2. 6.5  Børn af psykisk syge forældre (59 deltagere) 

1.3. 11.6  Børnehuset / Seksuelle overgreb (55 deltagere) 

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

2.1. 4.9  Søren Lerche / Radikalisering, bander, forebyggelse (4.9 Frederikssund) 

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

2.3. Efterår/vinter Selvmordsadfærd, status og forebyggelse (Annette Erlangsen) (tid/sted mgl.) 

2.4. Efterår/vinter Bo Møhl / drenge, selvskader og gymnasiet (tid/sted mgl.) 

2.5. Endvidere Flere muligheder i spil - OCD, mentalisering, Home-Start / ny start Gribskov, 

’inklusion’ / frontpersonale, ’kommune inspirationstimer’  

– diverse opfølgninger: Internet mobning, angst, Per Schultz (’karakterer’) mfl.   

3. Livsmod: samarbejdsaftaler 2014 

3.1. Videreudvikling af Livsmods strategi, fokus og nye behov:  

3.2. Mere fokus på frontgruppen (stigende behov i folkeskolen) 

3.3. Udvidede arrangementer ift. behandlingsindsatser & metoder 

3.3.1.  Livsmods synlighed 

3.4. Livsmods hjemmeside: bør overvejes flyttet til ny platform, mere moderne system ol. 

4. Supervisionsgruppen 

5. Mødekalender og aftaler for resten af året 

6. Andet: Ny pulje til ’Tidlig indsats’ 

 
Ad 1: 
Temadagene 8.4 og 6.5 fik meget pæne ord med på vejen, mens der var enighed om, at 
præsentationen af Børnehusets arbejde den 11.6 manglede en hel del i tyngden. Måske det ville 
være en idé at vende tilbage til et oplæg (ved deres psykolog) om Børnehusets konkrete arbejde 
om et års tid, når de har fået mere praktisk behandlings og samtaleerfaring. 
 
Ad 2.:  
2.1 Temaet ’Bander & radikalisering’: Arrangementet bliver afholdt den 4.9 i Frederikssund 13-16 
og indbydelsen udsendes ca. 1.8. Styregruppen kunne ønske fokus på den konkrete forebyggende 
indsats, pigebander og håndtering af trusler både mod andre børn og unge og mod fagpersoner. Vi 
vil gerne høre om gode erfaringer fra indsatser i forskellige kommuner, hvad man har gode 
erfaringer med der osv. GJ drøfter indholdet med Søren Lerche. 
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2.2 Temaet ’Spiseforstyrrelser’ finder sted den 23.10 på Hillerød Hospital 13-16 (skal dog 
konfirmeres med oplægsholdere). Emnet er primært rettet mod behandlere, rådgivere mfl. 
Styregruppen er meget opmærksom på, at emnet fylder meget på børn og ungeområdet, hvorfor 
både den konkrete behandlingsindsats og mulighederne i LMS er relevante for tematimerne. GJ 
aftaler det konkrete med Stolpegården og LMS. 
 
2.3 Tema ’Selvmordsadfærd’ blev drøftet bredt i sammenhæng med tilstødende emner som 
selvskader, OCD med flere. Styregruppen var enig om, at emnet både var relevant som fokuseret 
emne (selvmordsadfærd blandt børn og unge) og som et mere bredt samfundsorienteret emne 
som karakteristik af ungegruppen i dag, herunder de mistrivselsformer, der præger unge i form af 
specifikke diagnoser, selvskadende adfærd bredt set med mere, f.eks. også i et psykosomatisk 
perspektiv. GJ drøfter mulighederne med Kompetencecentret, Annette Erlangsen og eventuelt 
Glostrup akutfunktion. Arrangementet kunne placeres i november 2014.   
 
2.4 Tema ’Drenge og selvskader’. Der er stor interesse for, at undersøge mulighederne for at Bo 
Møhl igen gæster Livsmod, gerne med fokus på drenge. GJ drøfter med Bo Møhl. 
  
2.5 Vi drøftede endvidere en række andre fokusområder, som der er både behov og interesse for. 
Et emne, som pressede sig meget på var ’Børn i klemme i skilsmisser’.  
 
Her er omfanget meget stort i alle kommuner og presset på og behov for mere viden om konkrete 
forebyggende og afhjælpende indsatser er stigende. Selvom Statsforvaltningen er en central aktør, 
var styregruppen enig om ikke i første omgang at fokusere tematimerne fra den vinkel. Et navn 
blev nævnt som en mulighed: Karen Margrethe Dahl (forsker ved SFI). En anden mulighed er 
Center for Familieudvikling (Anette Due Madsen). GJ undersøger.  
 
Desuden blev vi enige om, at alle overvejer helt konkrete bud på oplægsholder og 
indholdsvinkel til næste møde, herunder også en form for gensidig inspirationsdag 
 
Andre emner, som blev vendt, var ’mentalisering’ (Janne Østergaard mfl.), Per Schultz i forhold til 
børnekarakterer, ’etniske udfordringer’, opfølgning på ’angst’ (kunne være PsykiatriFonden v/ 
Hallur Thorsteinsson) og praktiske emner rettet specielt mod frontpersonale samt 
redskabsorienterede emner rettet mod behandlergruppen. GJ undersøger mulighederne.   
 
Sluttelig følger GJ op på mulighederne for tematimer med et internationalt navn i samarbejde med 
Kompetencecentret i København.  
 
Foreløbig skitse over 2014 og kommende arrangementer det næste års tid: 
 

Tid Emne Sted 

6. februar Ensomhed / Gert Jessen Hillerød Hospital 

24. marts Selvmordsadfærd / Keith Hawton Hillerød Hospital 

8. april Børn i alkoholfamilier / Steffen Drud & Co. Helsinge 

6. maj Psykisk syge forældre / Charlotte Diamant Hørsholm 

11. juni Seksuelle overgreb / Pernille Bird, Børnehuset Hørsholm 

Åben Internet mobning / AMOK konsulent (Sidsel / Dorte) 
 9.4 Radikalisering, bander og forebyggelse / Søren Lerche Frederikssund 

23.10 Spiseforstyrrelser / Stolpegården Lise Kristensen / LMS Hillerød Hospital 
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Vinter 2014 OCD / psykosomatik / Glostrup Hospital el. anden 
 Forår 2015 Drenge og selvskader / Bo Møhl 
 Åben Suicidal adfærd forebyggelse / Annette Erlangsen 
 Åben Ludomani / Michael Bay Jørsel 
 Forår 2015 Mentalisering / Janne Østergaard el. Knud Erik Hellborn 
 Forår 2015 Inspirationsdag - kommuneoplæg + Børneafdelingen 
 Forår 2015 Ensomhed / pårørende, efterladte / Elene Fleischer 
 Sommer 2014 Inklusion / frontpersonale 
 Åben Katrine Zeuthen / behandlingsmetoder  
 Åben Positiv psykologi / Hans Henrik Knoop 
 Åben Forældreroller, skilsmissebørn / K M Dahl 
 Åben  Per Schultz / karakterer 
 Åben Angst opfølgning / PsykiatriFonden 
 Åben Internationalt navn … ved lejlighed 
  

Ad 3.1-3: 
Aftalerne for 2014 med de 8 nordsjællandske kommuner og Regionen er nu i hus; sidste var 
Hillerød, som i skrivende stund skulle være kommet på plads (GJ tjekker). 
 
Der er behov for, at styregruppen formulerer de strategiske fokuspunkter og at vi i fællesskab 
benævner nuværende og kommende kerneopgaver, der ligger i Livsmod. Muligheder fremover i 
Livsmod er de seneste år blevet meget bedre i forhold til at kunne løfte andre, flere og mere 
behovs- og målrettede opgaver.  
 
Årsagerne skal findes i følgende: Organisationen har rutine og fungerer enkelt og dynamisk, 
antallet af registrerede fagpersoner i netværket har aldrig været større, en fast kerne bestående af 
Regionen og PT 8 kommuner, behovstyrede og velbesøgte arrangementer, et godt navn og rygte 
blandt målgruppen ikke blot i Nordsjælland, og ikke mindst en bemærkelsesværdig lav 
driftsomkostning på omkring 250,- pr. netværksdeltager. 
 
Gruppen var enig om et forstærket fokus på de behovsstyrede arrangementer, dvs. at alle nøje bør 
overveje, hvilke faglige emner og områder, som presser sig på i kommunerne / hospitalsregi 
(gerne til kommende styregruppemøde). Eksempelvis har Livsmod mulighed for at løfte mere 
specifikke behandlerrettede temaer. Det er jo ingen naturgiven lov, at Livsmods arrangementer er 
begrænsede til eftermiddage, hvis f.eks. behovet er for lidt længere arrangement med 
undervisning, træning mm.  
 
Et andet fokuspunkt bør være på hele viften af frontpersonale - lærere, pædagoger, AKT’ere, 
sundhedsplejerske, koordinatorer, opsøgende, gademedarbejdere, SSP osv. Det ville være fint, 
hvis styregruppens medlemmer mere specifikt peger på de relevante … send gerne navne + e-
mail til GJ, der så opretter dem. 
 
Et andet fokusområde bør være en lidt længere planlægningshorisont, således at temadage kan 
forberedes og aftales i al fald 1-1½ år ud i fremtiden (f.eks. møder vi ofte fyldte kalendere hos de 
interessante oplægsholdere). Desuden er mange fagpersoner, især frontpersonalet, glade for at 
kunne tilrettelægge i god tid. 
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3.3.1 Livsmod er en god historie på mange måder. Derfor er det oplagt at gøre f.eks. 
kommunernes interne kommunikationsafdelinger direkte opmærksom på det. I første omgang har 
vi aftalt at begynde med en ’pilot’ henvendelse til Helsingørs kommunikationsafdeling. MH og GJ 
sørger for henvendelsen. 
 
3.4 Der er behov for opjustering af hjemmesiden, f.eks. i mere moderne design, nyt CMS system 
(f.eks. Wordpress) og styrket funktionalitet. GJ indhenter foreløbigt tilbud på mulighederne. På 
førstkommende styregruppemøde drøfter vi perspektiverne. 
 
Ad 4.:  
Supervisionsgruppen har i øjeblikket mødested i Fredensborg Kommunes UngeCenter v/ Hannah 
Guldbrandsen. Interesserede behandlere kan henvende sig direkte til Hannah på 
hagu@fredensborg.dk. Medlemmer i styregruppen kan gerne omtale supervisionsgruppen internt i 
kommunerne. 
 
Ad 5.:  
Næste styregruppemøde er 30.10 kl. 14-16. Vært er Mariann Hedin i Helsingør. Efterfølgende 
møde primo december er i Halsnæs, vært Kirsten Møller. 
 
Ad 6.: 
Bemærk: 
 
Folketinget har netop afsat et stort millionbeløb til en forebyggende tidlig indsats. Her er linket: 
 
http://socialstyrelsen.dk/born-og-unge/tidlig-indsats-livslang-effekt  
 
Det ville være oplagt, at Livsmod kunne spille en rolle i indsatser, som de nordsjællandske 
kommuner iværksatte. Lad høre, hvad I tænker om det. I al fald er undertegnede meget gerne med 
på en dialog om disse muligheder og ift. sparring om konkrete initiativer / ansøgninger. 
 
 
 
 
GJ/29. juni 2014 
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