
15.11.22 Program

9.00-9.30 Morgenkaffe

9.30-9.35 Velkomst

9.35-10.45 Unge og mistrivsel og ny udsathed – v. Anne Görlich, lektor, CeFu
Den ene statistisk efter den anden beretter om stigende mistrivsel blandt unge. Vi taler om, 
at unges trivsel er under pres, men hvordan kan vi forstå unges trivsel, mistrivsel og udsathed 
i dag? Hvilke ungdomsliv, fortællinger og sammenhænge gemmer sig bag tallene? Hvilke 
samfundsmæssige tendenser påvirker de unges mistrivsel, og hvordan skal der sættes ind for 
at hjælpe de unge? Det er noget af det, Anne vil komme ind på i dette oplæg om det, vi kalder 
’ny udsathed’.

10.45-11.05 Pause

11.05-11.50 Hvor er grænsen mellem mistrivsel og psykisk sygdom? v. Ditte Charles, psykolog, 
Studenterrådgivningen
Når man arbejder med unge, der oplever mistrivsel, vil man ofte også støde på psykisk 
sygdom, men hvor går grænsen egentlig? Og hvilke udfordringer følger med, hvis målet ikke 
er behandling, og man måske heller ikke er uddannet hertil? Hvad kan man evt. gøre for 
bedst muligt at hjælpe den unge? 
   

11.50-12.35 Frokost

12.35-13.35 Kønsidentitet og sexualitet blandt unge – v. Mette Ewers Haahr, overlæge, Ph.d., speciallæge 
i børne- og ungdomspsykiatri, Sexologisk Klinik Kbh.
Køns- og kropsubehag hos unge, som søger medicinsk/kirurgisk behandling af 
transkønnethed. I oplægget vil vi se på de erfaringer, vi har gjort fra de første fem års 
udredning og behandling af børn og unge med stop- og kønshormon i sundhedsvæsnet.   
                                                                                              

13.35-13.55 Pause

13.55-14.40 Unge og selvskade – v. Lotte Rubæk, psykolog i Region H psykiatri                   
Selvskade er et stort og stadigt stigende problem blandt unge. I oplægget bliver vi klogere på, 
hvad selvskade er, hvilke former for selvskade der findes, og hvordan vi kan forstå, hvad der 
kan drive et ungt menneske til at gøre skade på sig selv. Herefter ser vi på, hvordan selvskade 
kan opspores, og hvordan man bedst møder og hjælper et ungt menneske, der skader sig 
selv.

14.40-15.25 Unge og spiseforstyrrelser – v. Birgitte Hartvig Schousboe, faglig direktør og psykolog ved 
Center for spiseforstyrrelser
Unge og spiseforstyrrelser: Hvad ligger der i at have en spiseforstyrrelse, og hvilke typer 
findes der? Hvilke tegn skal man være opmærksom på som fagperson, og hvordan håndterer 
man det bedst? Hvad er muligheden for behandling, og hvordan ser prognosen ud?

15.25-16.00 Personlig beretning – v. Sarah Plänk Christensen

16.00 Tak for i dag
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16.11.22 Program

9.00-9.30 Morgenkaffe

9.30-9.35 Velkommen

9.35-10.20 Forbandede ungdom – et eksistentielt perspektiv, v. filosof Kresten Lundsgaard-Leth, ph.d. 
og højskolelærer i filosofi
I dette foredrag vil vi forsøge at give et eksistensfilosofisk perspektiv på, hvorfor det at være 
ung til enhver tid indebærer en særlig udspændthed mellem angst og fortvivlelse over for 
tilværelsens mange muligheder og krav.

10.20-10.40 Pause

10.40-11.30 Unge og rusmidler: En kultur og en risiko – v. Birgitte Thylstrup, lektor, Center for
Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet 
Det kan være svært at vurdere, om unges psykiske vanskeligheder og brug af rusmidler 
skal ses som forbigående eller som mere alvorlige. Men det er vigtigt at tage det alvorligt 
fordi sammenfald mellem psykiske vanskeligheder og afhængighed af rusmidler hos unge i 
stigende grad anses som et alvorligt problem.

11.30-12.15 Drug Rebels v. Julius Mygind
Julius bidrager med sin personlige historie som ex-misbruger kombineret med et indblik på, 
hvad de unge i dag kæmper med, hvorledes vi kan ruste vores unge til at vælge rusmidler fra, 
få et godt selvværd og leve det liv de ønsker  – ikke det andre forventer af dem.

12.15-13.00 Frokost

13.00-13.55 Unge og digitale medier – v. Stine Helding Rand, psykolog, Center for Digital 
Pædagogik
Digitale medier udgør en stor del af børn og unges daglige liv. Her er de sammen med deres 
venner, indgår i fællesskaber, opbygger kompetencer og får ny viden. Men samværet på de 
digitale medier har også en bagside, og nogle unge kommer galt af sted. I oplægget ser vi på 
forskellige platforme, og kommer bl.a. omkring både positive og negative aspekter af digitale 
fællesskaber.

13.55-14.15 Pause

14.15-15.00 Hvordan hjælper vi erhvervsskoleelever, som mistrives eller er i fare for at mistrives? v. Stine 
Steffensen, projektleder og fagkonsulent, Psykiatrifonden
Få inspiration, erfaring og viden fra arbejdet i projektet Trivsel Smiley samt indblik i, hvordan 
kommunikation og samarbejde kan styrkes mellem de faggrupper, som er involveret i at 
hjælpe elever i mistrivsel på skoler og i kommuner.

15.00-16.00 Mathilde Falch, musiker og historiefortæller

16.00 Tak for i dag
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