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Livsmod i Corona-tiden  
 

Livsmod har som andre kæmpet med diverse Coronarestriktioner og flytninger af arrangementer. 
Heldigvis har vi fået tilsagn fra oplægsholderne fra de flyttede tematimer om, at de bliver afholdt på 
et senere tidspunkt, ligesom der er kommet nye emner til i kalenderen. I dette nyhedsbrev kan I 
allerede se nye datoer for flere af de kommende tematimer. 
 
For at overholde Sundhedsstyrelsens vejledning er der til kommende tematimer begrænsning i 
deltagerantal. Præcist hvor mange kan variere efter situationen på det pågældende tidspunkt. 
Tilmelding som vanligt - og alle tilmeldte vil modtage mail om de kan deltage. 
 

 

Afholdte temadage 
 

1) Børn, unge og digitale krænkelser 

 

Omfanget af digital kriminalitet som grooming, uønsket deling af intime billeder af seksuel karakter 
eller endog digital seksuel serieafpresning har længere været stigende - med store konsekvenser 
for de ramte børn og unge.  
 
Oplægsholder Niels Denny Sørensen, operativ leder i Nationalt Cyber Crime Center (NC3), fik sat 
mange ting på plads i forhold til problemets omfang og hvad der kan gøres, inden de digitale 
overgreb flytter helt ind i børneværelserne.  
 

Tematimerne fandt sted fredag den 21. august.  
Oplæg fra timerne ligger på hjemmesiden under de respektive tematimer. Ligeledes er der 

under ’Faglig hjælp’ mange links til viden om ’Digitale krænkelser’. 
 

 

2) Autisme - inspiration fra Region Midt 
 
Den 4. september havde Livsmod besøg af faglig leder af Specialområde Autisme i Region Midt, 
Freia Hamalainen Sirdorf, som gav os nogle inspirerende og fagligt solide tematimer. 
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Hun gennemgik, hvordan de arbejder målrettet med emnet Autisme i Region Midt, og 
understregede blandt andet vigtigheden i, at vi har med autistiske mennesker at gøre, hvilket 
opfattes mere nuanceret og rummeligt end blot ’Autister’.  
 

 
 
Da der er et stigende antal medarbejdere, som ønsker opkvalificering på autismeområdet, har 
Regionens Specialområde Autisme udviklet flere varianter af en ny autismepilotuddannelse med 
fællesnavnet Autismepilot målrettet f.eks. skolen, vokse og psykiatrien.  
 

Tematimerne fandt sted fredag den 4. september.  
Oplæg ligger på hjemmesiden under tematimerne. Ligeledes er der under ’Faglig hjælp’ 

mange links til viden om ’Autisme’. 
 

 

Kommende temadage i 2020 
 

3) ’Mind My Mind’ v/ Psykiatrifonden 
 

Livsmod får besøg af Psykiatrifonden, der på denne temadag vil fortælle om ’Mind My Mind’, der er 
et udviklings- og forskningsprojekt, som undersøger effekten af Mind My Mind-træning 
sammenlignet med udvalgte kommuners tilbud til børn og unge (6-16 år) med tegn på angst, 
depression og adfærdsvanskeligheder. 

 
Mind My Mind-træning er et individuelt forløb, hvor deltagerne træner metoder til at mestre angst, 
depressive symptomer og / eller adfærdsvanskeligheder. Forældre til børn og unge med 
adfærdsvanskeligheder træner f.eks. metoder til at mindske konflikter og øge det positive samvær 
med deres barn.  
 
Mind My Mind er baseret på kendte psykologiske metoder, der har vist god effekt hos børn og 
unge. Metoderne er samlet i ét sammenhængende træningsprogram. 
 
Projektchef Birthe Houe vil præsentere programmet, dets effekter og resultater samt fortælle om, 
hvordan andre kommuner og fagpersoner kan benytte Mind My Mind. Se mere her. 

 
Tematimerne finder sted fredag den 6. november 2020 kl. 12-14 på Hillerød Hospital.  

Indbydelsen er udsendt og der er lukket for tilmelding. 
 

 
 

https://www.psykiatrifonden.dk/boern-unge/mind-my-mind.aspx
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4) Om at arbejde med traumatiserede flygtningefamilier og -børn 
 

Mange kommuner oplever stadig udfordringer med helt unge flygtninge, dvs. børn og unge fra 
flygtningefamilier eller nogle, der er flygtet alene. Ofte har disse børn og unge en bred vifte af 
problemer og nogle gange også diagnoser med i bagagen, f.eks. fra stress, overgreb, angst, tortur 
med mere. Livsmod har tidligere haft fokus på emnet ved et par temadage, og en del fagpersoner 
har løbende spurgt til at få emnet på programmet igen. Livsmod har derfor lavet en aftale med 
Dansk Flygtningehjælp om nogle timer sidst på året 2020. 
 
Oplægget vil blive afholdt af terapeut Mersedeh Balouch suppleret af afdelingsleder Caroline 
Aagaard Madsen fra Børn og familieafdelingen i Integrationsnet, som er en del af Dansk 
Flygtningehjælp DRC (www.integrationsnet.dk).  
 

 
 
I DRC-integration arbejder vi dagligt med udsatte nyankomne flygtninge og efterkommere. Vores 
indsats er helhedsorienteret og tværfaglig, og vi kan derfor arbejde bredt både praktisk, 
pædagogisk og terapeutisk med flygtninge og deres efterkommere.  
 
Vores teoretiske model og forståelsesramme er NMT (Neurosequentiel model of therapeutics), som 
er udviklet af den amerikanske psykiater Bruce Perry. Vi er som de eneste i Danmark certificeret til 
at arbejde pædagogisk og psykologisk på denne baggrund.  
 
Teorien beskriver hjernens 4 dele og måden den udvikles på. Dette allerede fra fostertilstand og 
frem til de sene teenageår. Voldsomme, traumatiske og stressende oplevelser påvirker ofte den 
nederste del af hjernen, og kan bl.a. skabe store problemer med søvn, koncentration, nære 
relationer og evnen til at deltage i en almindelig hverdag med skole og job. Ydermere ved vi, at 
børn der vokser op med en traumatiseret forælder, oftest er sekundært traumatiseret.  
 
Vi bruger teorien til at sætte rammen for de pædagogiske redskaber/metoder og hvorfor de 
planlagte lege og aktiviteter med borgere igangsættes. Desuden tilrettelægger vi disse aktiviteter 
med bestemte intervaller og præcise dage, da forudsigelighed og kvantitet i det neurosekventielle 
arbejde er vigtigt. Dette fordi hjernen med disse hyppige kontinuerlige dryp udvikler nye neurale 
netværk og ”heler” de kompromitterede dele.  
 
Ved at arbejde helhedsorienteret og tværfagligt kan vi løfte nogle af de udfordringer, som 
traumatiserede flygtninge og efterkommere står med, og være med til at hjælpe de nye medborgere 
til et bedre familieliv og ikke mindst en styrket resiliens. 
 

Tematimerne finder sted torsdag den 3. december 2020 kl. 13-16 på Hillerød Hospital.  
Indbydelsen kommer ud om kort tid. 

 

 
 
 
 
 

http://www.integrationsnet.dk/
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5) Børn & unge i familier med psykisk sygdom 
 

I januar 2021 vender Livsmod tilbage til et emne, som vi tidligere har haft på programmet og som 
har været efterspurgt siden. Når børn og unge vokser op i familier med psykisk sygdom og 
psykiatriske diagnoser hos en eller begge forældre, kan det have en række konsekvenser på både 
kort og langt sigt.  
 
Livsmod har været så heldig at vi denne dag får besøg af professor og børnepsykiater Anne 
Elgaard Thorup, som i mange år har arbejdet med netop denne problemstilling. 
 
Anne Thorup har udviklet ’The Danish High Risk and Resilience Study’, hvor en gruppe forskere 
har undersøgt 522 børn, hvoraf flertallet har en forælder med enten skizofreni eller bipolar sygdom, 
for blandt andet at belyse tidlige tegn på psykisk sårbarhed, mistrivsel og genetiske markører.  
 

 
Undersøgelserne kaldes kort for VIA7 og VIA11, der refererer til børnenes alder. Videre er der et 
studie kaldet VIA Family, der er et samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og 
Frederiksberg Kommune, som også har Anne Thorup som forskningsleder. 
Resultaterne har gjort det tydeligt, at mange familier, hvor mor, far eller begge lider af psykisk 
sygdom, har det svært – og at børnene ofte falder mellem 3 stole. 1) De hører – endnu – ikke selv til i 
børne- og ungdomspsykiatrien. 2) I voksenpsykiatrien tager man sig af forældrenes problemer. 3) 
Det kan være vanskeligt for familierne at få hul igennem til kommunen. 
 

Tematimerne finder sted fredag den 15. januar 2021 kl. 12-14 på Hillerød Hospital.  
Indbydelsen kommer ud i god tid. 

 

 

6) ’Back2School’  
 

For få år siden lå skoleelevers fravær på 5,3 procent, og nu er det lige knapt 6 procent, men det er 
mere alarmerende, at andelen af børn og unge med over 10 procents fravær er steget fra 13 til 
14,7 procent. Stort set alle, der i dag arbejder med børn og unge, er blevet klar over at fravær og 
herunder længere tids fravær har fået stigende opmærksomhed i de senere år. 
 
På denne baggrund er Livsmod glad for at kunne præsentere det helt nye projekt Back2School fra 
Aarhus Universitet. Det særlige ved Back2School er en systematisk og intensiv tilgang til den 
bekymrende skolefravær.  
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Tilgangen begynder med en psykologisk udredningssamtale, hvor både elev og forældre deltager. 
Samtalen følgende op af anden dataopsamling og caseformulering, der danner en fælles 
forståelsesramme. 
 
Livsmod får besøg af Ph.d. Daniel Bach Johnsen, som har arbejdet med udviklingen og 
evalueringen af Back2School. Se mere om projektet her. 
 

Tematimerne finder sted fredag den 26. februar 2021 kl. 12-14 (flyttet fra oktober 2020).  
Indbydelsen kommer ud i god tid. 

 
 

 

7) Tværfagligt samarbejde om ’Livsmodssager’ 
 
Når vi får øje på at børn mistrives, sætter vi ofte ind med en særlig indsats. Det kan være en 
pædagogisk psykologisk vurdering fra PPR, støttetimer i undervisning eller samtaler med AKT-
læreren. Det kan være familieterapi, praktisk pædagogisk støtte i hjemmet eller noget helt andet.  
 
Ofte er indsatserne hjælpsomme. I andre tilfælde er de det ikke umiddelbart. De fleste 
fagpersoners største ønske er at være nyttige og skabe forandringerne for dem, de samarbejder 
med. Når ikke samarbejdet har den ønskede effekt, kan både forældre, fagpersoner og også 
børnene opleve en stigende afmagt.  
 
Afmagten kommer sjældent alene. For lige i hælene følger utilstrækkeligheden og måske endda 
skamfuldheden over ikke at lykkedes. Måske begynder fagpersoner i skolen at tænke, at 
familiebehandlerne aldrig er til nogen nytte. Familiebehandlerne tænker måske, at 
sagsbehandlerne altid er for sent på den, og de burde have henvist sagen tidligere, så de havde 
haft en chance. Forældrene oplever måske at stå alene og ikke modtage den rigtige hjælp. Og 
barnet tænker måske: jeg er til besvær og opgivet. 
 

 
Dagens oplægsholder er psykolog Kasper Hanghøj, der arbejder med terapeutiske forløb med 
børn, unge, par og familier samt med forældre-kompetence- og børnepsykologiske undersøgelser.  
Kasper har arbejdet som familiebehandler, klinisk psykolog, skolepsykolog og haft egen praksis.  
 

https://psy.au.dk/cebu/om-vores-forskning/forskningsprojekter/back2school/
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Kasper er i dag en del af psykologfællesskabet FOLIKO, og han vil præsentere nogle mønstre og 
dynamikker, som kan tage over i de tværfaglige samarbejder om børn, og komme med inspiration 
til, hvad man som fagperson kan gøre - både i forhold til sig selv, kollegaer og eksterne 
samarbejdspartnere - for at kvalificere samarbejdet. 
 

Tematimerne finder sted torsdag den 4. marts 2021 kl. 13-15 (flyttet fra april 2020).  
Indbydelsen kommer ud i god tid. 

 

 

8) Dobbeltdiagnoser 
 
Ofte kan mere end én diagnose være en udfordring for indsats og behandling - der kan være tale 
om flere diagnoser eller en diagnose kombineret med alkohol- eller stofmisbrug. Det er ikke 
sjældent, at mennesker med psykiske lidelser også er belastet af varierende former for misbrug.  
 
Det er netop Kompetencecenteret for Dobbeltdiagnosers fokus, at både skaffe og formidle den 
bedste viden om mennesker, der lever med psykiske udfordringer og misbrug af alkohol eller 
stoffer. Centret sikrer, at denne viden bliver anvendt til bedre behandling og liv for målgruppen. 
 

”Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser prioriterer højt at være en god 
samarbejdspartner, og hvis du sidder i en regional eller kommunal funktion, har 
tilknytning til en interesseorganisation, eller er patient eller borger med erfaring eller 
interesse for området, så vil vi være glade for at starte en dialog.” 

 
Centret rådgiver derfor gerne om eksisterende behandlingsanbefalinger og centrale aktører på 
området i Danmark. 

 

 
 
 
Livsmod får besøg af Ph.d. Katrine Schepelern Johansen, der er leder af Kompetencecenter for 
Dobbeltdiagnoser, og psykolog Jonathan Led Larsen, der arbejder med et projekt om unge med 
psykoselidelser og brug af cannabis. 
 
Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser er en del af Region Hovedstadens Psykiatri, og bidrager 
til at mennesker med en dobbeltdiagnose får den bedst mulige hjælp. Centret er placeret på 
Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde. Se mere om centret her. 
 

Tematimerne finder sted fredag den 5. maj 2021 kl. 12-14 (flyttet fra juni 2020).  
Indbydelsen kommer ud i god tid. 

 
 

 

https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/kompetencecentre/dobbeltdiagnoser/Sider/default.aspx
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Temadage på vej 
 
Her er nogle eksempler på kommende tematimer, som Livsmod arbejder med at få programsat: 
 
✓ Forebyggelse og behandling af selvskader  
✓ OCD-Foreningen 
✓ Konflikthåndtering 
✓ Anbragte børn og unge / underretninger 
✓ Børn, unge og spil / spil om penge (gaming & gambling) 
✓ Sammenbragte familier 
✓ Non-violent Resistance and New Authority 
✓ Kønsidentitet, transkønnethed, kønsskifte 
✓ ADHA, tilknytningsforstyrrelser mm. 
✓ Skilsmisser & børnepsykologisk tilgang v/ Familieretshuset 
✓ Og naturligvis opfølgninger på emner som angst, ensomhed, selvmordsadfærd og flere andre 

 
Har I ønsker og idéer til temadage, emner eller oplægsholdere … 

så send meget gerne en mail til os på info@livsmod.net. 
 
 

Underretninger og psykisk sygdom i familien  
 
Et nyt studie har påvist, at færre end hver tredje akutte underretning om bekymring for mistrivsel 
hos børn pga. forældres psykiske sygdom, fører til konkrete indsatser i kommunen. Undersøgelsen 
omfatter 376 børn med forældre, der har fået psykiatrisk behandling.  
 
Med akutte underretninger resulterede kun 30% med at få hjælp. Med specifikke underretninger 
endte lidt flere med at modtage hjælp (37%).  
 
Hvad er årsagen til de relativt få iværksatte indsatser, hvad kan der gøres, hvilke dilemmaer står 
fagpersoner og aktører overfor i de enkelte sager og mange andre spørgsmål berøres i 
undersøgelsen. 
 

 
 

mailto:info@livsmod.net
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I en sammenfatning af studiet hedder det: Det er bekymrende at kun 32% af børnene får hjælp af 
kommunen efter en underretning fra Psykiatrien, og at der i gennemsnit går 2,5 måned. Særligt når 
60% af underretningerne beskriver forhold, der kan klassificeres som omsorgssvigt eller/og 
situationer, som er ude af kontrol og kalder på at myndighederne griber ind og støtter familien.  
 
Konsekvenserne ved ikke at gribe ind er, at de skadelige opvækstvilkår fortsætter og påvirker 
barnets udvikling negativt. Ingen familier bør stå uden støtte, når psykisk sygdom påvirker 
familielivet i så alvorlig grad. Men disse børn er genetisk set disponerede for at udvikle psykisk 
sygdom. Så når de desuden udsættes for belastende opvækstbetingelser og omsorgssvigt, stiger 
risikoen yderligere.  
 
Vi mener at resultaterne kalder på, at støtteforanstaltninger for familier, hvor en forælder er ramt af 
psykisk sygdom, bør forbedres og udvides. En mulighed er et tættere samarbejde mellem 
Psykiatrien og Kommunen omkring den sårbare målgruppe. Samtidig er det nødvendigt at udvide 
tilbud for familier indenfor Psykiatrien, som er tættest på patienten, og hvor ekspertisen for 
psykiatriske lidelser og forebyggelse af psykiske lidelser er størst. 
 
Vi håber i Livsmod, at vi kan få psykolog Anne Ranning, der står bag undersøgelsen, på 
programmet med nogle tematimer om emnet i 2021. 
 
Læs avisomtale af studiet her. Se mere om studiet her.  

 

 
Forebyggelse af selvmord ved tog (workshop) 

 
DRISP inviterer i samarbejde med DSB, Banedanmark og Livslinien til en workshop om 
forebyggelse af selvmord ved tog. Arrangementet afholdes på Rigshospitalet i København den 2. 
november 2020 kl. 10.30-16.30 (Auditorium 1, Rigshospitalet, Indgang 44, Blegdamsvej 9). 
 

 
 
Der er fire internationale oplægsholdere på programmet, som alle er eksperter inden for området 
selvmordsforebyggelse på togstationer, og der forventes deltagelse af politiske ordfører til den 
afsluttende paneldebat.  
 
Arrangementet vil blive afholdt i det største auditorium på Rigshospitalet, så Sundhedsstyrelsens 
Corona-anbefalinger kan overholdes.  
 
Tilmelding her. 
 

 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/kommuner-reagerer-sjaeldent-naar-boern-mistrives-paa-grund-af-foraeldres-psykiske-sygdom?fbclid=IwAR14DaOpdFmgJAKImnIxpginTYtwZSv3vCl7xxkRfHYu8XLANyW31zipais
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.00527/full
https://www.fufs.dk/
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Guide: tilmeldinger til tematimer 
 

Her kommer en hurtig beskrivelse af, hvordan tilmelding til temadage foregår: 
 
✓ Temadagen annonceres ofte først i nyhedsbrevet, så der er god tid til at få datoen i kalenderen 

✓ Indbydelse mailes ud til alle, der er oprettet i Livsmod: derfor oprettelse før tilmelding 

✓ Indbydelse udsendes i god tid på mail 

✓ Indbydelsen ligges samtidigt på hjemmesiden 

✓ Det er ikke nødvendigt først at logge ind ved tilmeldinger 

✓ I indbydelsen er et link, som fører til en tilmeldingsboks, hvor navn og korrekt e-mail indtastes 

✓ Ved tilmelding (’Enter’) modtages en bekræftelse direkte på skærmen 

✓ Det er ikke nødvendigt at tjekke - man er tilmeldt ved tryk på ’Enter’ 

✓ Er der fyldt op på temadagen, fremgår det tydeligt (man kan ikke taste tilmeldingen) 

✓ Før temadagen modtager alle deltagere en reminder på mail (forudsat korrekt e-mail) 

✓ Er man forhindret i deltagelse, så send en mail på info@livsmod.net (pladsen går til en anden) 

✓ Oplæg fra dagen bliver lagt op på hjemmesiden hurtigst muligt under den respektive temadag 

 
 
 
 
 

Med venlig hilsen  

 

 
Gert Jessen 

Tovholder på Livsmod   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Livsmod forankrer den forebyggende indsat overfor børn & unge i Nordsjælland. Kontakt info@livsmod.net - www.livsmod.net 

Hjemsted i Helsingør Kommune, Center for Børn, Unge & Familier; Tlf.: 49 28 26 79 (kun administration)                                                                                                                           

Livsmod var i 2006-8 støttet af Velfærdsministeriet.  Fra 2009 og frem af de deltagende partnerkommuner & Region Hovedstaden 
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