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Styregruppemøde 30.10 kl. 14-16 i Hillerød 
Deltagere: Mette Svender - MS (Hillerød Hospital); Lisa Sørensen - LS (Allerød); Hannah Guldbrandsen - 
HG (Fredensborg); Mariann Hedin - MH (Helsingør); Kirsten Møller - KS (Halsnæs); Dennis Lind - DL 
(Hillerød); Anne Martens - AM (Hørsholm); Philip Gylling - PG (Gribskov); Ulla Hvidberg - UH & Sine 
Widriksen - SW (Frederikssund); Gert Jessen - GJ (Tovholder) 

 

Dagsorden 
 
1. Kort siden sidst Seneste referat 

1.1. 4.9  Radikalisering & bandekriminalitet 

1.2. 23.10  Samtaler med Børn / unge som pårørende og efterladte 

2. Kommende  Tematimer og steder til afholdelse: 

2.1. 20.11  Stolpegården / Spiseforstyrrelser &. LMS (Frederikssund) 

2.2. efterfølgende Skilsmisseudfordringer (hvad har vi af ønsker/muligheder?) 

2.3. efterfølgende Selvmordsadfærd, status mm. (Annette Erlangsen) 

2.4. efterfølgende Per Schultz Jørgensen, børnekarakterer 

2.5. efterfølgende Dan Zaharvi, skam, selvværd, mistrivsel 

2.6. efterfølgende Angst – Cool Kids (evt. Søren Benedikt Pedersen?) 

2.7. efterfølgende Bo Møhl, drenge, selvskader og gymnasiet 

2.8. Endvidere Mange muligheder i spil: OCD, psykosomatik, mentalisering, Home-Start 

og/el. ’ny start Gribskov’, ’inklusion’ / frontpersonale, ’kommune 

inspirationstimer’, mental sundhed + opfølgninger jf. seneste referat.   

3. Livsmod: fokusområder 2015 

3.1. Nye samarbejdsaftaler for 2015 

3.2. Videreudvikling af Livsmods strategi, fokus og nye behov 

3.3. Mere fokus på frontgruppen (stigende behov i folkeskolen/frontpersonalet) 

3.4. Udvidede arrangementer ift. behandlingsindsatser & metoder 

3.5. Livsmods hjemmeside: bør moderniseres  

4. Supervisionsgruppen 

5. Eventuelt 

6. Mødekalender og aftaler for den kommende tid 

 
1.: 
Seneste referat godkendt uden tilføjelser. Mette Svender orienterede kort om ’Panodil-Projektet’ på 
Hillerød Sygehus, hvor der er konstateret et faldende antal selvmodsforsøg ved selvforgiftninger. 
 
Temadagene 4.9 og 23.10 var begge pæn besøgt med ca. 60 deltagere til hver. Temaet 
’radikalisering’ kunne muligvis tages op igen senere med mere fokus på konkrete tiltag og 
muligheder set med kommunale øje. Temaet om samtaler med børn/unge som pårørende og 
efterladte var anlagt med udgangspunkt i praktikervinklen og cases med børen og unge mellem 5 
og 17 år – altså tematimer, hvor især behandlere og rådgivere fik noget med hjem. 
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2.:  
2.1 Temaet ’Spiseforstyrrelser’ er på plads og i skrivende stund er allerede ca. 60 tilmeldt. 
Arrangementet bliver afholdt den 20.11 i Frederikssund 13-16 (Thorstedlund), hvor Livsmod får 
besøg af 2 behandlere fra Stolpegården og af en repræsentant fra LMS. Styregruppen har 
desuden fået tilbudt en oplægsholder fra Center for Spiseforstyrrelser, som vi kan drøfte ved 
kommende møde som en opfølgning på dette arrangement. 
 
2.2-8 Temaerne Drenge & selvskader, Børnekarakter, Skilsmisser, Angst & Cool Kids, ’Inklusion 
og ’hjemtagning’ blev især drøftet som relevante muligheder for temadage i den kommende tid.   
 
Tema ’Drenge og selvskader’ - der er stor interesse for, at gå videre med konkrete muligheder og 
datoer ift. at Bo Møhl igen gæster Livsmod. GJ drøfter med Bo Møhl hurtigst muligt. 
  
Et emne, som har været vendt ved et tidligere styregruppemøde, var ’Børn i klemme i skilsmisser’. 
Muligheder kunne være Karen Margrethe Dahl (SFI), Center for Familieudvikling (Anette Due 
Madsen) eller Anne Romer (Dispuk). GJ forhører sig om mulighederne hos de forskellige.  
 
Ligeledes undersøges mulighederne for tematimer med Per Schultz (Børnekarakterer) og ’Cool 
Kids Roskilde’ mfl. 
 
Sluttelig følger GJ op på mulighederne for tematimer med et internationalt navn i samarbejde med 
Kompetencecentret i København.  
 
3.: 
1-4: Aftalerne m/ følgebreve for 2015 med de nordsjællandske kommuner og Regionen vil blive 
rundsendt til de respektive til kommentarer. Herefter vil de blive sendt til hver enkelt 
kommune/Region til effektuering. 
 
Der er stadig gode muligheder fremover i Livsmod i forhold til at kunne løfte andre, flere og mere 
behovs- og målrettede opgaver, f.eks. fælles kursusforløb – eller erfa-forløb i forhold til bestemte 
emner (organiseret som eksempelvis Livsmods ’Supervisionsgruppe’).  
 
Et andet fokuspunkt bør ligeledes ligge på frontpersonalet ved enkelte arrangementer - lærere, 
pædagoger, AKT’ere, sundhedsplejerske, koordinatorer, opsøgende, gademedarbejdere, SSP osv. 
Som nævnt i seneste referat, ville det være fint, hvis styregruppens medlemmer mere specifikt 
peger på de relevante … send gerne navne + e-mail til GJ, der så opretter dem. 
 
Videre bør Livsmod have en længere planlægningshorisont, således at temadage og andet kan 
forberedes og aftales f.eks. 1-1½ år ud i fremtiden (f.eks. møder vi ofte fyldte kalendere hos de 
interessante oplægsholdere). Desuden er mange fagpersoner glade for at kunne tilrettelægge i 
god tid. 
 
5.: Der er et tydeligt behov for opjustering af hjemmesiden, f.eks. i mere moderne design, nyt CMS 
system (f.eks. Wordpress) og styrket funktionalitet inkl. flytning af det efterhånden omfangsrige 
materiale på hjemmesiden. På næstkommende styregruppemøde drøfter vi perspektiverne, 
økonomi og tidshorisont. Da denne proces ikke blot vil være tidskrævende men også bære en vis 
omkostning, er dette indlagt i budget for 2015. 
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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. 
 
5.:  
Emnet ’Undersøgelsesområdet’ blev drøftet, blandt andet med udgangspunkt i, at emnet kunne 
være oplagt at organisere som det tidligere nævnte erfa-forløb, da det ville være oplagt at ’bytte’ 
konkrete erfaringer på tværs af kommunerne på dette område. PG, MH, HG mfl. meldte interesse 
for at få etableret uformelt samarbejde og udveksling på området. PG kunne eventuelt være 
tovholder.  
 
Et andet emne af denne karakter kunne være ’Angst / Cool Kids’, hvor flere kommuner i øjeblikket 
hver for sig sonderer mulighederne, f.eks. Gribskov, Helsingør, Frederikssund mfl. Dette emne 
valgte vi at tage op igen ved næste styregruppemøde. 
 
6.:  
Næste styregruppemøde kan placeres omkring 1. februar. GJ udsender en ’Doodle’ inden så 
længe om det. 
 
 
 
GJ/9. november 2014 
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