
Livsmod  Temadag om behandling & DBT 24.11.2009 

  

Projektet Livsmod skal i lyset af kommunalreformen forankre den selvmordsforebyggende indsat overfor børn & unge. 
Projektet er støttet af Socialministeriet og udgår fra Hillerød Kommune, Familiecentret:  

Tlf.: 48 20 24 42 · e-mail familiecentret@hillerod.dk · hjemmeside www.livsmod.net  

 

Dagens emne 
Dialektisk Adfærdsterapi for unge som 
behandlingsform i forhold til primært selvskader 
og selvmordsforsøg. Vi følger op på de tidligere 
tematimer, som er gennemført om emnet. 
 
Hvad består dialektisk adfærdsterapi af? 
Hvordan kommer man i gang? Hvordan 
implementeres det? Hvilke forskellige 
målgrupper har gavn af behandlingsformen? 
 
Dato & tid 
Tirsdag den 24. november, kl. 13.00 - 16.00. 
 
Sted 
Den Gamle Byrådssal i ’Gillelejehuset’, 
Birkevang 214, Gilleleje. 
 

 
 
Indhold 
Klinik for Selvmordstruede Børn og Unge i 
Odense vil formidle deres viden om og erfaring 
med dialektisk adfærdsterapi. Vi får besøg af 
Klinikleder & psykolog Kim Juul Larsen og 
psykolog Anja Fig. 
 
De vil blandt andet fortælle om deres metoder 
og erfaringer med behandling af børn og unge, 
der har selvskadende eller selvmordsadfærd. 
Fem medarbejdere fra klinikken har uddannet 
sig i Dialektisk Adfærdsterapi i Norge.  
 
Tematimerne vil ligeledes indeholde drøftelser 
af de behandlingsmæssige overvejelser, som 
klinikken arbejder med specielt i forhold til unge 
med selvskader, herunder samtalegrupper.  
 
Dagens programpunkter 
Hvordan kommer man i gang? 

Hvad koster det? ’Cost benefit’. 
Hvordan implementeres det i det løbende 
behandlingsarbejde? 
Hvem visiteres til behandlingen? 
Hvordan foregår det i praksis i samtalegrupper 
og individuelle samtaler?  
Fordele og ulemper ved behandlingen.  
 
Hvordan kommer vi i gang i kommunerne? Fra 
de første tanker til en endelig plan. 
 
Deltagere 
Livsmod inviterer 5-7 deltagere fra hver 
kommune og hospitaler (psykologer, rådgivere, 
læger, sygeplejersker og andre, der arbejder 
terapeutisk med børn og unge). 
 
Tilmelding senest fredag den 20.11 
Navn, mailadresse samt arbejdssted på 
deltagere mailes til Gert Jessen på 
gj@wisemind.dk 
 
Fagpersoner fra Egedal, Fredensborg, 
Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, 
Hillerød, Helsingør og Hørsholm samt fra 
hospitalsregi deltager gratis i tematimerne.  
 
For andre opkræves et gebyr på 300 kroner. 
 
Hjemmesiden 
Vil du have adgang som bruger til alle 
informationerne på hjemmesiden, så mail til 
gj@wisemind.dk og få et brugernavn.  
 
Hvis du ikke er oprettet, modtager du ikke 
automatisk Nyhedsbreve & indbydelser mm. 
 
På www.livsmod.net ligger f.eks. alle 
informationer fra temadage samt alle relevante 
oplysninger, kontaktpersoner med mere. 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Gert Jessen & Gert Rasmussen 
Redaktører af Nyhedsbrevet 


