
er du aNgst for at sige Noget i forsamliNger?

syNes du det er svært at samtale?

har du svært ved at udtrykke diNe følelser?

så Lider du måske 
af det man kaLder 
seLektiV mutisme

15 - 20 år

seLektiV 
mutisme



op til 0,8% af alle børn 
og unge i danmark 
Lider af seLektiV 
mutisme – men der er 
hjæLp at hente!

hvis du lider af selektiv mutisme, 
så snakker du måske kun med dine 
nærmeste, og måske kun derhjemme. 
du vil så gerne kunne snakke, du kan 
bare ikke.

det er slet ikke så unormalt som du måske 
tror. faktisk lider op til 0,8% af alle børn og 
unge i danmark af selektiv mutisme – men 
der er hjælp at hente!

evidensbaseret viden viser at intensiv 
behandling i grupper med ligestillede har 
stor effekt, og som noget nyt udbyder 
Cand.psych. aino holme og Cand.psych. 
gitte sommer 1-dags campen lyt nu! 

aino holme har arbejdet med børn 
og unge med angst siden 1992 og 
har siden 2001, specialiseret sig i 
selektiv mutisme.



lyt nu! er for dig som har 
svært ved at sige noget – 
på din skole, i gymnasiet, 
blandt venner, i butikker 
og restauranter og andre 
steder hvor mennesker 
samles og mødes. 

lyt nu! er en 1-dags camp 

som afholdes i Cand.psych. 
aino holmes praksis i 
københavn. 

på campen får du 
professionel coaching og 
redskaber til at komme 
i gang med at tale med 
ligesindede.

Lyt nu!
campen for dig som er 15 - 20 år

du kan finde detaLjer 
og Læse meget mere på

→ legeterapi.dk/lytnu



“Nu er jeg ikke 
læNgere Nervøs for at 
tage imod eN iNvitatioN 

til fest”

Viktor 15 år

”Nu tør jeg sætte 
mig heN til miNe 

klassekammerater i 
pauserNe”

Laura 16 år

”for første gaNg 
iNviterede miN datter 

eN pige fra klasseN 
med hjem”

mor tiL gymnasieeLeV 
på 17 år


