
 
Ungdommen er en vigtig livsperiode, 
der for langt de fleste er fyldt med 
spændende oplevelser og livsglæde. 
Der sker mange ting med uddannel-
se, bolig, kæreste, job og alt det der 
hører med for at etablere sig i livet. 

 
For nogle kan ungdommen også 

være en belastende og sårbar periode, 
hvor psykiske sygdomme kan bryde 

ud. Hvordan kan du som voksen 
tæt på unge være der for dem, uden 

at være specialist i sårbarhed eller 
psykisk sygdom?

 
Ungdommen kan også være en periode, hvor man kan føle sig presset til det 
yderste. Der har de seneste år været en stigning i antallet af unge piger, der for-
søger at begå selvmord. Langt de fleste kommer videre i livet, men hvordan 
taler du med unge om selvmord og selvmordstanker?

 
Hvert år får 500 unge en psykose - en psykisk tilstand hvor de mister evnen til 
at skelne imellem fantasi og virkelighed. Før psykosen udvikler sig, har der hos 
de fleste været tidlige tegn, som det er vigtigt at reagere på. Hvordan kan du 
se de tidlige tegn og hvordan kan du hjælpe?

 
Temadagen handler om mødet med unge, der har en psykisk sårbarhed eller 
måske en psykisk sygdom.  Men også om, at langt fra alle tegn eller symptomer 
er psykisk sygdom - men, at det som er sygdom er vigtigt at behandle så hurtigt 
som muligt. 

 
På temadagen får du viden om psykisk sårbarhed overfor psykisk sygdom, selv-
mordsforebyggelse og om Region Sjællands særlige tilbud om udredning af 
psykose hos unge – TOP. 

 
Temadagen er målrettet til UU-vejledere, men andre, der samarbej-
der med UU-vejledere kan have glæde af at deltage. 

 

Program:
kl. 9.00:     Velkomst
kl. 9.10:     »Psykisk sårbarhed hos unge« v. PsykInfo
kl. 9.40:     Ung EN AF OS ambassadør fortæller om psykisk sårbarhed.
kl. 10.00:  »Tidlige tegn på psykose og TOP« v. medarbejdere fra TOP 
kl. 10.30:   »Når unge forsøger selvmord« v. Livslinien
kl. 11.00:   Pause
kl. 11.15:    Workshops

                        Du kan vælge to ud af tre forskellige workshops. Du kan deltage i en  
                        workshop før og en anden efter frokost. Temaerne for de tre workshops:

                         1.   »At være der uden at være specialist – hvordan taler du med unge  
                               om psykisk sårbarhed?« v. PsykInfo

                         2.  »Tidlige tegn – hvordan ved du hvad der er hvad?« v. TOP
                         3.  »Selvmordstanker og forsøg på selvmord – hvordan  
                forebygger du selvmord og taler med unge om selvmord  
               og selvmordstanker?« v. Livslinien  
                              

kl. 12.15:    Frokost

kl. 13.00:   Workshops 

kl. 14:         Opsamling: hvor går du hen med hvad?

Temadagen er gratis.

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig temadagen her.

Der er plads til max 150 deltagere, og 
tilmeldingen er efter først til mølle 
princippet.

Tirsdag 17. december 2013
kl. 9.00 - 15.00

Regionshuset
Rådssalen 
Alléen 15
4180 Sorø

PsykInfo-temadag: Psykisk sårbarhed hos unge

                               PSYKINFO temadag

Temadagen er et samarbejde mellem PsykInfo, TOP, Livslinien, 
UU-Vestsjælland og UU-Nordvestsjælland

http://www.uv-evaluering.dk/Survey.aspx?s=bb95aba76f8e4a67bca9780ad57164ef&u=20d636fd-8136-4e1d-b656-af0a8a297b8c&TestMode=true&ForceNew=true

