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Hvad er der galt? Er der tale om psykisk sygdom? De spørgsmål stilles ofte, når børn og unge ikke trives.
Børn og unge er ikke problemet. De viser problemet. Heller ikke andre er problemet. Det handler om
betydningen af livgivende fællesskaber. Børn og unge inviterer med deres symptomer og særlige
vanskeligheder til en proces, der kan bidrage til anderledes ro, trivsel og udvikling. Børn og unge, psykiatri og
samfund lægger sig op af en solid børne- og ungdomspsykiatrisk tradition for at blande sig i vigtige
socialpolitiske anliggender. Social udsathed, afmagt og oplevelser af forkerthed kan få fænomener til at
fremtræde psykiatrisk. Men begrebet psykisk sygdom fører til begrænset nysgerrighed. Søren Hertz er børneog ungdomspsykiater, forfatter til Børne- og ungdomspsykiatri - nye perspektiver og uanede muligheder
(2008).
Som udgangspunkt tilbyder vi dig tandpleje på tandklinikken i det. 14: SOGNEDAG i Skørping Nykirke og
på KulturStationen. Depression er kendetegnet ved forsænket stemningsleje, nedsat lyst eller interesse og
nedsat energi eller øget træthed. Konsulent Lissi Håkansson har læst Søren Hertz nye bog og skrevet følgende
til PsykologiViden: Bearbejdede uddrag fra bogen ”Børn og unge, psykiatri. Undertiden bliver også
transmand og transkvinde brugt om hhv. Læs videre Børn og unge med tilknytningsproblemer og
tilknytningsforstyrrelse - en håndbog i udvikling af det daglige arbejde. Vejledning om særlig støtte til børn

og unge og deres familier - Nr. Maren Pedersdatter (1575-1635) borgmesterfrue og forretningskvinde Det var
på en gård tæt ved Randers Amtsavis’ nuværende domicil, at Maren. Vejledning om særlig støtte til børn og
unge og deres familier - Nr. , bør sanseintegrational. At være udviklingshæmmet betyder ikke, at man ikke
udvikler sig, men at ens personlige udvikling går langsommere. Solbakken er en skole- og
dagbehandlingsinstitution med afdelinger beliggende på Vesterbro og i Emdrup.
Børn og unge mellem 0 og 18 år kan få gratis tandpleje på kommunens klinikker. Undertiden bliver også
transmand og transkvinde brugt om hhv. At være udviklingshæmmet betyder ikke, at man ikke udvikler sig,
men at ens personlige udvikling går langsommere. Udviklingshæmning. Som udgangspunkt tilbyder vi dig
tandpleje på tandklinikken i det.

