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Livsmod i Corona-tiden  
 
 

Året 2021 har haft en lidt anden begyndelse end håbet. Blandt andet har vi måtte flytte tematimer 
fra januar, februar og marts frem i kalenderen - nye datoer i dette nyhedsbrev. 
 
Livsmods tematimer overholder alle restriktioner ift. Covid-19. For at leve op til Sundhedsstyrelsens 
vejledning er der til kommende tematimer i forår/sommer sandsynligvis stadig nogle restriktioner og 
en form for 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 senere i år, 
vil Livsmod naturligvis meddele det til alle.  
 

 

Kommende temadage i 2021 
 

1) OCD, tvangstanker- og handlinger hos unge 
 
 

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, 

http://www.ocd-foreningen.dk/
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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.  
Indbydelsen kommer ud primo marts. 

 

 

2) Unge med 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. 
 

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

 
Livsmod får besøg af antropolog, ph.d. Katrine Schepelern Johansen, leder af Kompetencecenter 
for Dobbeltdiagnoser, og psykolog Jonathan Led Larsen, der er i gang med et ph.d.-projekt om 
unge med psykoselidelse og brug af cannabis. 
 
Oplægget suppleres af cand.scient.soc. Susanne Pihl Hansen, konsulent i Pihl Inklusive og 
tovholder på UngeAlliancen, der har til formål at skabe opmærksomhed og handling i forhold til 
børn og unge med en dobbeltdiagnose. Se mere om UngeAlliancen, finansieret af Helsefonden, 
her. 
 
Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser er en del af Region Hovedstadens Psykiatri, og bidrager 
til at mennesker med en dobbeltdiagnose (samtidig forekomst af psykisk lidelse og problematisk 
rusmiddelbrug) 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 7. maj 2021 kl. 12-14.  
Indbydelsen kommer ud i god tid. 

 

 

3) ’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. 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 27. august 2021 kl. 12-14.  
Indbydelsen kommer ud i god tid. 

https://www.pihl-inklusive.dk/
https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/kompetencecentre/dobbeltdiagnoser/Sider/default.aspx
https://psy.au.dk/cebu/om-vores-forskning/forskningsprojekter/back2school/
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4) 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 fredag den 17. september 2021 kl. 12-14.  
Indbydelsen kommer ud i god tid. 

 

 

Flere temadage på vej 
 
Her er nogle eksempler på kommende tematimer, som Livsmod arbejder med at få programsat, 
herunder flere til senere i 2021: 
 
✓ Forebyggelse og behandling af selvskader  
✓ Familier med psykisk sygdom 
✓ Personlighedsforstyrrelser 
✓ Konflikthåndtering 
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✓ Seksuelle overgreb 
✓ Spiseforstyrrelser 
✓ Anbragte børn og unge / underretninger 
✓ Børn, unge og spil / spil om penge (gaming & gambling) 
✓ Sammenbragte familier 
✓ Kønsidentitet, transkønnethed, kønsskifte 
✓ ADHD, ADD, tilknytningsforstyrrelser mm. 
✓ Skilsmisser & børnepsykologisk tilgang 
✓ Opfølgning på emner som angst, ensomhed, selvmordsadfærd og andre 

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

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

 

Tidsskriftet Suicidologi - Tema ’selvskader’ 
 
Det norske (internationale) tidsskrift Suicidologi med fokus på alt rundt om selvmordsadfærd er 
stadig gratis tilgængeligt på nettet. Tidsskriftets primære opgave er at formidle nyeste viden 
relevant for fagpersoner på praksisfeltet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seneste udgave (nr. 3 2020) er et temanummer om selvskader.  Se det her  
 

 
Næste Nyhedsbrev udsendes inden påske 2021. 

 
 
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 

 

mailto:info@livsmod.net
https://journals.uio.no/suicidologi/issue/view/727/297
mailto:info@livsmod.net

