
  

Temadag: Ny udsathed - Psykisk mistrivsel blandt børn (0-17) og unge (15-25/30)    

30/11-2022 , 9-15, Auditoriet, Roskilde Kommune,  Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde 
 

 

Kære kommuner i Region sjælland  
 
 
Rammeaftale Sjælland afholder i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon en temadag om 
ny udsathed: Psykisk mistrivsel blandt børn og unge. Temadagen er for myndighed og udfører 
samt fagpersoner og øvrige relevante. Deltagelse er gratis 
 
Professionshøjskolen Absalon har i foråret 2022 kortlagt videns- og 
kompetenceudviklingsbehovene i Region Sjælland. Her pegede de fagprofessionelle på såvel 
myndigheds- som udførerområdet på, at de møder en øget kompleksitet i målgruppen i forhold til 
psykiske lidelser og sårbarhed hos børn og unge. Den markante stigning i antallet af børn og unge, 
der udvikler en psykisk lidelse, kalder på ny viden og kompetencer om målgruppen og indsatser. 
 
Temadagen giver ny viden om, at flere og flere børn og unge er i psykisk mistrivsel og inspiration 
og kompetencer til at hjælpe de børn og unge, der mistrivedes. Temadagen vil bl.a. bestå af faglige 
oplæg samt drøftelser og erfaringsudveksling. Bl.a. vil Cecilie Moesby-Jensen, docent på Absalon 
give en indføring i mistrivsel og diagnoser hos børn og unge i udsatte positioner.  Der vil også blive 
stillet skarpt på børn og unges onlinefælleskaber, hvor lektor Kit Stender Petersen vil holde oplæg 
om sin forskning på dette område. Deltagerne får også mulighed for at udveksle idéer og 
erfaringer med kollegaer fra egen og andre kommuner i regionen. 
 
I bedes derfor videresende til de relevante i jeres kommuner: myndighed og udfører samt 
fagpersoner og øvrige relevante på både børneområdet og voksenområdet, da temadagen dækker 
både børn (0-17 år) og unge (15-25/30 år) 
 
Tilmelding til posko@slagelse.dk eller via Outlook – senest 22/11-2022  
Program og materiale udsendes en uge før. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Styregruppen for Rammeaftale Sjælland (www.rs17.dk) 
 

 
 
 
 
 

Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har indgået et partnerskab med Professionshøjskolen 
Absalon om sikre billigere, nemmere og mere målrettet adgang til kvalificeret efteruddannelse. 
Som led i dette partnerskab inviteres i første omgang til temadagen om ny udsathed: mistrivsel og 
psykiske lidelser hos børn og unge. Fortsættelse følger 

mailto:posko@slagelse.dk
http://www.rs17.dk/

