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Indhold       
 
✓ Afholdte temadage 

o 1) Mind My Mind v/ Psykiatrifonden 
o 2) Traumatiserede flygtningefamilier v/ DFH 

✓ Kommende temadage 
o 3) Familier med psykisk sygdom v/ Psykiatrifonden – 15.1.2021 
o 4) Back2School v/ Ph.D. Daniel Bach Johnsen – 26.2.2021 
o 5) Tværfagligt samarbejde v/ psykolog Kasper Hanghøj – 4.3.2021 
o 6) OCD, tvangstanker og -handlinger – 16.4.2021 
o 7) Dobbeltdiagnoser v/ Center for Dobbeltdiagnoser – 5.5.2021 

✓ Flere temadage på vej 
✓ Nyt projekt om forebyggelse af selvskader via en app 
✓ Nyt om seksuelle overgreb mod børn og unge 
✓ Nyt om forebyggelse af selvmord ved tog 

 
 

Livsmod i Corona-tiden  
 

Livsmods tematimer overholder restriktioner ift. Covid-19. For at leve op til Sundhedsstyrelsens 
vejledning er der til kommende tematimer fortsat begrænsning i deltagerantal. Tilmelding som 
vanligt - og alle tilmeldte vil modtage mail om deltagelse.  
 
Når restriktioner og begrænsninger ændres eller forhåbentligt afskaffes på et tidspunkt i det nye år, 
vil Livsmod naturligvis meddele det til alle.  
 

Husk afbud (gerne i god tid) 
 

Vi oplever, at alt for mange tilmeldte ikke dukker op til tematimerne - og ikke har meldt afbud. Dette 
er en ekstra stor udfordring, da vi har restriktioner på deltagerantal.  
 
Især er det ærgerligt for dem, der står på venteliste, og får frataget muligheden for at deltage, når 
tilmeldte ikke melder afbud. 
 

 

Afholdte temadage 
 

1) Mind My Mind’ v/ Psykiatrifonden 
 

Livsmod havde besøg af Psykiatrifonden med emnet ’Mind My Mind’, 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. 
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Projektchef Birthe Houe fra PsykiatriFonden præsenterede programmet, dets effekter og resultater 
samt satte ord på, hvordan fagpersoner kan benytte Mind My Mind. Se mere her. 

 
Tematimerne fandt sted 6. november 2020 på Hillerød Hospital.  

Oplæg fra dagen ligger på hjemmesiden. 
 

 

2) Traumatiserede flygtningefamilier 
 

Oplægget blev holdt 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).  
 

 
 
Et arbejde, der er helhedsorienteret og tværfagligt, kan løfte nogle af de udfordringer, som 
traumatiserede flygtninge og efterkommere står med, og det kan være med til at hjælpe de nye 
medborgere til et bedre familieliv og ikke mindst en styrket resiliens. 
 
Oplægsholderne vil gerne tilføje følgende invitation: 
 

Vi vil gerne bidrage til et værdigt og aktivt liv for alle flygtninge og deres efterkommere. 
Kontakt os gerne for en åben, faglig og uforpligtende snak om, hvordan den 
neurosekventielle tilgang kan styrke forståelse af den udfordring borgeren står overfor.  
 
Vi vil gerne tale med jer om, hvordan en NMT-udredning kan vise, hvilke typer af 
aktiviteter der kan hele, stimulere og aktivere dele af hjernen for at styrke en 
bæredygtig udvikling hos den enkelte. Læs om vores indsatser på 
www.drc.ngo/integration. Mail: caroline.madsen@drc.ngo. Telefon: 2677 8807. 

 
Tematimerne fandt sted torsdag den 3. december 2020 på Hillerød Hospital.  

Oplæg fra dagen ligger på hjemmesiden. 
 
 

Kommende temadage i 2021 
 

 

3) Børn & unge i familier med psykisk sygdom 
 

Til januar vender vi tilbage til et emne, som tidligere har været på programmet og som har været 
efterspurgt siden. Når børn og unge vokser op i familier med psykisk sygdom eller diagnoser hos 
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. 
 

https://www.psykiatrifonden.dk/boern-unge/mind-my-mind.aspx
https://livsmod.net/tematimer-mind-my-mind-mestring-traening-9-november-2020-kl-14-16/
http://www.integrationsnet.dk/
http://www.drc.ngo/integration
mailto:caroline.madsen@drc.ngo
https://livsmod.net/wp-content/uploads/2020/12/Traumatiserede-boern-og-familier-DRC-hos-Livsmod-3.11.2020-.pdf
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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. 
 
Via Family’ studiet afprøver om det er virksomt for disse familier at have adgang til en tidlig, 
forebyggende, tværsektoriel og integreret intervention med udgangspunkt i hele familien og barnets 
behov og udvikling.  
 
Alle tiltag skabes i tæt samarbejde mellem familierne, kommunen, voksenpsykiatrien og børne-og 
ungdomspsykiatri. Et tværfagligt team vil tilbyde familierne en grundpakke bestående af: en 
kontaktperson, psykoedukation for hele familien med specifik viden om den psykisk syge forældres 
tilstand, børnegrupper og forældretræning.  
 

Tematimerne finder sted fredag den 15. januar 2021 kl. 12-14 på Hillerød Hospital.  
Der er fyldt op og derfor lukket for tilmelding. 

 

 

4) ’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 



Livsmod     Nyhedsbrev nr. 61 • Vinter 2020 

      

 

 

bekymrende skolefravær. 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).  
Der er fyldt op og derfor lukket for tilmelding. 

 

 

5) 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.  
 
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. 

 

 

https://psy.au.dk/cebu/om-vores-forskning/forskningsprojekter/back2school/
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6) OCD, tvangstanker- og handlinger 
 
 

Vi har i Livsmod fået en del opfordringer til tematimer med fokus på lidelsen OCD ud fra en praktisk 
og brugerorienteret vinkel. Livsmods får derfor besøg af Tina Heide, der er næstformand i den 
landsdækkende organisation OCD Foreningen. 
 
OCD Foreningen har hjerneforsker Peter Lund Madsen og danser & designer Claudia Rex som 
ambassadører. Se mere på foreningens hjemmeside: www.ocd-foreningen.dk. 
 

 
 
Timer vil have fokus på OCD (Obsessive Compulsive Disorder), der er en psykisk lidelse med 
tilbagevendende tvangstanker og / eller tvangshandlinger - og som findes i alle sværhedsgrader, 
lige fra den helt milde med kun lejlighedsvis optræden til den svært invaliderende tilstand, hvor 
stort set alle døgnets vågne timer er beslaglagt af tvangstanker og handlinger.  
 
OCD er ikke en sindssygdom, selvom mange med lidelsen er bange for at blive opfattet som 
sindssyge af omgivelserne.  
 
Tvangstanker (obsessioner) er ideer, tankebilleder eller indskydelser, der dukker op i bevidstheden 
igen og igen på en ensartet måde. Det drejer sig oftest om frygt for at skade sig selv eller andre, 
frygt for smitte eller kemikalier, overdreven tvivl og behov for orden og symmetri. Tankerne er 
næsten altid pinagtigt generende og svære at modarbejde. 
 
Tvangshandlinger (kompulsioner) og ritualer er tilbagevendende handlinger, der udføres efter 
bestemte mønstre, ofte for at undgå en eller anden frygtet begivenhed og ofte foranlediget af 
tvangstanker. Tvangshandlinger kan være vaske- eller rengøringsritualer, kontrolritualer (checken), 
tælleritualer og ordens- eller symmetriritualer. Nogle har udelukkende tvangstanker, andre næsten 
‘kun’ ritualer. Men oftest er det en kombination af begge dele.  
 
Timerne vil give indsigt i, hvad OCD er, hvordan det er at leve med OCD, hvordan vi opdager og 
håndterer det samt hvilken hjælp og behandling, der tilbydes.  
 
OCD Foreningen udgiver ’OCD Nyt’ og har telefonrådgivning (også til fagpersoner), en unge-linje, 
selvhjælps- og lokalgrupper og driver sammen med Angstforeningen og DepressionsForeningen 
cafeer i de største danske byer.  
 

Tematimerne finder sted fredag den 16. april 2021 kl. 12-14 (flyttet fra april 2020).  
Indbydelsen kommer ud i god tid. 

 
 

 
 
 

http://www.ocd-foreningen.dk/
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7) 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. 

 
 

Flere temadage på vej 
 
Her er nogle eksempler på kommende tematimer, som Livsmod arbejder med at få programsat: 
 
✓ Forebyggelse og behandling af selvskader  
✓ Personlighedsforstyrrelser 
✓ Konflikthåndtering 
✓ Seksuelle overgreb 
✓ Spiseforstyrrelser 

https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/kompetencecentre/dobbeltdiagnoser/Sider/default.aspx
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✓ Anbragte børn og unge / underretninger 
✓ Børn, unge og spil / spil om penge (gaming & gambling) 
✓ Sammenbragte familier 
✓ Kønsidentitet, transkønnethed, kønsskifte 
✓ ADHA, tilknytningsforstyrrelser mm. 
✓ Skilsmisser & børnepsykologisk tilgang 
✓ Opfølgning på emner som angst, ensomhed, selvmordsadfærd og andre 

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

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

 

Indsat mod selvskader 
 
Region Hovedstadens Psykiatri har med støtte fra TrygFonden udviklet selvhjælpsappen Zero Self-
Harm til personer med selvskade. Appen hjælper bl.a. med at finde ud af, hvad der fremprovokerer 
den selvskadende handling, og finde mere hensigtsmæssige strategier som kan bruges i stedet for 
den selvskadende adfærd. 
 
Zero Self-Harm appen er blevet udviklet som forlængelse af MINPLAN, der er en selvhjælpsapp til 
mennesker med selvmordsadfærd. 
 

 
 
For at finde ud af, om appen hjælper, er der fra efteråret 2020 startet et lodtrækningsforsøg til at 
teste appen. En gruppe mennesker med selvskadende adfærd afprøver appen, samtidig med at en 
anden gruppe med selvskade ikke benytter redskabet. 
 
Der er følgende kriterier for at deltage - at man er over 18 år gammel, har skadet sig selv fysisk 
mindst to gange inden for den seneste måned, har smartphone, kan anvende apps og har NemID 
til at udfylde informeret samtykke. 
 
Der er brug for mere viden om målgruppen og om, hvilke behandlingsformer, der virker. En app, 
som er både anonym og diskret, kan være en hjælp i hverdagen, og kan være med til at begrænse 
udviklingen af selvskade.  
 
Hvis du er interesseret i at høre mere om projektet, må du meget gerne kontakte ph.d. studerende 
Lene Qvist Larsen på lene.qvist.larsen.01@regionh.dk eller på telefon 2934 9425. 
 

mailto:info@livsmod.net
mailto:lene.qvist.larsen.01@regionh.dk
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Seksuelle overgreb 
 
En ny rapport fra Center for Seksuelle 
Overgreb på Rigshospitalet i København 
viser blandt andet, at uønskede 
berøringer, grænseoverskridelser eller 
voldtægt ofte udføres af en krænker på 
samme alder som offeret. 

 
 
Ca. halvdelen af de seksuelle overgreb på børn og unge op til 15 år begås af en ung mellem 15 og 
18 år. Overgrebene på den gruppe er ofte begået af en person med relation til ofret, hvorimod 
billedet af en ukendt overgrebsmand, der ligger bag en busk og overfalder én, er mere sjælden. 
 
Læs hele rapporten her. 
 
Livsmod forsøger at sætte emnet på programmet ved nogle tematimer i 2021. 

 

Forebyggelse af selvmord ved tog 
 

Ethvert selvmord efterlader familie og andre med sorg og ubesvarede spørgsmål. Selvmord ved 
tog påvirker herudover ofte adskillige uvildige, f.eks. lokomotivførere oplever store belastninger 
efter en påkørsel.  
 
Der er mange god grunde til at forebygge selvmord ved tog. Livslinien, Banedanmark, DSB og 
DRISP har over de seneste år arbejdet sammen om emnet, blandt andet med en virtuel workshop 
om forebyggelse af selvmord ved tog, hvor eksisterende viden på området bliv præsenteret.  
 

 
 

Videoer af de forskellige oplæg kan ses på DRISP's hjemmeside, blandt andre prof. Merete 
Nordentoft og transportminister Benny Engelbrecht samt en række eksperter fra ind- og udland. 
 
Se oplæg her. 
 
 
Med venlig hilsen & god jul 

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 

 

https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/center-for-seksuelle-overgreb/for-fagfolk/Documents/Aarsrapporter/statusrapport-2017-2019.pdf
https://drisp.dk/rewatch-the-workshop-prevention-of-railway-suicides/
mailto:info@livsmod.net

