
FOREDRAGSHOLDERE 

Kuno Sørensen, autoriseret psykolog. 

 Kuno har en specialist-godkendelse i psykoterapi med 

børn og unge og har siden 2001 været ansat i Red Barnet, 

hvor han i dag er seniorrådgiver. Kuno har gennem mange 

år arbejdet som psykolog for udsatte børn og familier i 

kommuner, regioner og børnepsykiatri. I sit arbejde har 

Kuno et fagligt fokus på vold og seksuelle overgreb på 

børn, herunder især it-relaterede seksuelle overgreb samt 

børn og unges sociale liv online. 

 

Anne Amalie Elgaard Thorup, professor, ph.d. i 

børnepsykiatri, Region Hovedstaden. Hvordan vi kan 

forstå psykisk sygdoms opståen, og hvordan risiko- og 

beskyttelsesfaktorer i opvæksten kan påvirke børn og 

unges mentale sundhed. Yderligere får vi konkret 

inspiration til, hvad vi som professionelle kan sætte fokus 

på i indsatsen for børn og unge (og deres familier) med 

psykiske lidelser for at fremme resiliens og mental 

sundhed. 

 

Ulla Dyrløv, cand.psyk.aut. og medindehaver af en 

familie- psykologisk praksis. Ulla er kendt fra tv-

programmerne ’Ingen styr på ungerne’ og ’Når skærmene 

styrer familien’. Derudover er hun forfatter til bøgerne 

’Pilot for dit barn’, ’Det professionelle kram’ og ’Få styr 

på dit barns digitale verden’.  

 

Lisbeth Pipping,svensk tegnsprogstolk og forfatter. 

Lisbeth har holdt mange foredrag, hovedsageligt med 

temaet børn af udviklingshæmmede forældre. Hun har 

deltaget i debatartikler samt skrevet mange fiktions- og 

faktabaserede bøger til både voksne og børn om børns 

sårbarhed fra forskellige perspektiver. Lisbeth er ekspert 

på studerendes sundhed i mobningsproblematikker. 

 

Annette Poulsen, sundhedsplejerske MSP, Sundheds- 

styrelsen. Har blandt andet arbejdsområde inden for 

forebyggende sundhedsydelser til børn og unge og generel 

rådgivning vedr. børns sundhed og trivsel, relateret til 

sundhedsplejens og almen praksis’ opgaver. 

 

Tommy Krabbe, forfatter og foredragsholder, cand.mag. i 

Interpersonel Organisationskommunikation. Har blandt 

andet arbejdet som underviser og med projektledelse 

tværfagligt blandt andet med sygeplejersker i 10 år med 

særligt fokus på at skabe bedre vilkår i udsatte 

boligområder. Har de sidste 10 år holdt velbesøgte 

foredrag, workshops og kurser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faglig session  
Mia Juul Christensen, sundhedsplejerske og 

projektkoordinator, BørnUngeLiv.  

Mia har 10 års erfaring fra arbejdet med børn og unge i 

praksis i kommuner. Siden 2015 har hun arbejdet som 

projekt- koordinator i BørnUngeLiv, hvor opgaverne 

består i at besøge kommuner, holde oplæg, deltage i 

møder og undervise i anvendelse af data om børn og 

unges sundhed og trivsel gennem spørgeskemaer på 

BørnUngeLiv og BørnUngeLivPLUS. 

 

 Ingelis Arnsbjerg, privatpraktiserende ergoterapeut for 

børn og unge med autorisation i DK og USA. Indehaver af 

virksomheden Sans og Samling. Specialiseret i børn og 

unge med sensoriske bearbejdnings-forstyrrelser gennem 

ansættelser på børnehospitaler, specialskoler børnehaver i 

Danmark og i USA, hvor hun har gennemført universitets-

studier.  

 

Rikke Selde er uddannet sundhedsplejerske og har næsten 

hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med børn og unges 

sundhed både som sundhedsplejerske og projektleder. 

Siden 2016 har hun arbejdet som oversygeplejerske i 

Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor hendes primære 

arbejde er tilsyn og rådgivning med alle de 

behandlingssteder, som har sundhedsfaglige ydelser. 

Aktuelt er hun bl.a. ansvarlig for udviklingen af 

målepunkter inden for sundhedsplejen samt afviklingen af 

tilsyn på området. 

 

 Kirsten Mikkelsen Ravnbøl, specialist i ernæring og mad 

til børn med 20 års erfaring som oplægsholder, 

opskriftudvikler, underviser, for- fatter og konsulent i den 

offentlige og private sektor. Er initiativtager og 

medforfatter til Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens 

bog: ’Mad til spædbørn & småbørn’ (2001-2015) nu afløst 

af ’Mad til små’. Medforfatter på Aarstidernes kogebog 

’Babymad’, samt medforfatter og aktør på en gratis app 

www.initiumapp.dk til forældre om barnets udvikling de 

første 1000 dage.  

 

Heidi Sørensen, sociolog, analysechef i Egmont Fonden. 

Ansvarlig for fondens analysearbejde og arbejder med 

viden, evalueringer og data. Har været ansvarlig for 

fondens analyser af den skolestart, som blev gennemført i 

2019 i forbindelse med Egmontfondens årstema ’Den 

gode skolestart’. 

 


