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PROGRAM 

MANDAG 23. august 2021 
Velkomst ved Susanne Lücke Formand For Fagligt Selskab 

 

At bruge viden om resiliens i sundhedsplejen  

Ida Skytte Jakobsen psykolog, ph.d. forsker ved UCL Erhvervsakademi 
og Professionshøjskole, privat praktiserende psykolog 

 
 

Transkønnede børn: 
Rikke Pristed, Aut. psykolog 

 
 
 
 
 

Familierne før og nu 
Sine Grumløse, lektor, ph.d. ved Pædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole Anja 
Marschall. Lektor, ph.d ved Pædagog uddannelsen, Københavns 
Professionshøjskole 

 
 
 
 
 

Faglig session 

• Familier der anvender rugemødre 
Mikkel Raahede, formand for foreningen DARE 

 
• Att förebygga stress och nedstämdhet hos ungdomar Utvärdering av det 

skolbaserade programmet Disa 
Pernilla Garmy. PhD, barnsjuksköterska 

 
• Nårdetlillebarnikkevilsove 

Mia Bjørnfort og Mette Sophie 
Lassen fra foreningen 
Sovende Børn 

 
 
 
 

09.00 -09.10 
 

 
09.10 - 10.40 

 
 
 
 

11.10 – 12.10 
 
 
 
 

 
13.10 –14.10 

 
 
 
 
 
 

14.40-15.40 

 
• Medfødte alkoholskader og neonatale abstinenser 
Marcella Broccia. Læge, Ph.D. - stipendiat Gynækologisk 
- Obstetrisk afdeling, Aalborg Universitetshospital 

 
 
 
 
 

Generalforsamling 
 

Festmiddag og prisoverrækkelse for Årets sundhedsplejerske 2021 
 
 

PROGRAM 

TIRSDAG 24. august2021 
Godmorgen og præsentation af nyvalgt bestyrelse 

 

Fremtidens familier 
Marianne Levinsen. Cand.scient.pol. fra Fremforsk, Center for Fremtidsforskning 

 
 
 
 
 

Tilsyni sundhedsplejen- erfaringer ogopmærksomhedspunkterfratilsynenei 2019 
Rikke Selde. Oversygeplejerske, Styrelsen for Patientsikkerhed 

 
 

Nyt fra Sundhedsstyrelsen 
Annette Poulsen. Sundhedsplejerske, MSP, Sundhedsstyrelsen 

 
 
 
 
 

Mentaliseringi mødet med familien i udsattepositioner 
Janne Østergaard Hagelquist. Psykolog, specialist i børnepsykologi 
og supervision, grundlægger af Center for Mentalisering 

 
 

Afslutning og kom godt hjem 
Vi ses i 2022 

 
 
 
 
 
 
 

16.10– 17.40 
 

18.30 
 
 
 
 

 
09.00 -09.10 

 

09.10 - 10.40 
 
 
 
 

11.10- 12.10 
 

 
12.10 -12.40 

 
 
 
 

13.40 - 15.40 
 
 
 

15.40 

 
  

 

 

10.40- 11.10 PAUSE – besøge udstillere 

12.10-13.10 FROKOST – besøge udstillere 

10.40- 11.10 PAUSE – besøge udstillere 

15.40 – 16.10 PAUSE – besøgeudstillere 

12.40 - 13.40 FROKOST – besøge udstillere 

14.10-14.40 PAUSE – besøge udstillere 
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Foredragsholdere 

Ida Skytte Jakobsen, psykolog, ph.d. ved UCL Erhvervsakademi og 
Professionshøjskole. Har igennem en årrække arbejdet med, hvordan 
man kan anvende viden fra resiliens forskning i arbejdet med 
børn, voksne og familier. Ida Skytte arbejder dels som forsker ved 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og som privat 
praktiserende psykolog. Hun har skrevet bogen ”Resiliens processer” 
fra 2014. 

 
Rikke Pristed, psykolog  
Nogle børn oplever at der ikke er overensstemmelse 
imellem det køn de blev tildelt ved fødslen, og den indre 
oplevelse de har af sig selv. Hvordan kan vi som 
fagpersoner bedst møde disse børn og deres forældre? 
Kan vi komme til at gøre noget forkert? Hvad skal vi 
være opmærksomme på, og hvordan kan vi forstå det?  
Dette er nogle af de emner Rikke Pristed vil komme ind 
på i sit oplæg. Rikke Pristed er psykolog og specialist i 
sexologisk rådgivning (NACS), og har sexologisk praksis 
på Bornholm (tidligere Århus). Hun arbejder både med 
transkønnede børn og deres forældre, samt unge og 
voksne transkønnede. ” 
 

 
Sine Grumløse, lektor, ph.D. ved Pædagoguddannelsen, 
Københavns Professionshøjskole. Forsker og underviser ved Pædagog- 
uddannelsen, Københavns Professionshøjskole. Har skrevet bogen 
’Familie– i medgang og modgang’ sammen med Anja Marshall. 

 
Anja Marschall, lektor, ph.D. ved Pædagoguddannelsen, Københavns 
Professionshøjskole. Forsker og underviser ved Pædagoguddannelsen, 
Københavns Professionshøjskole. Har skrevet bogen ’Familie – 
i medgang og modgang’ sammen med Sine Penthin Grumløse. 

 
MarianneLevinsen, cand.Scient.Pol., forskningschef fra Fremforsk, 
Centerfor Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk.Hun hardesidste15år 
beskæftiget sig professionelt med fremtiden særlig med fokus på sund- 
hed, familier, børn, sundhedsvæsen og patienter og i den forbindelse 
holdt foredrag for alle faggrupper og alle aktører i sundhedsvæsenet i 
Danmark samt for en række medicinalvirksomheder i ind-og 
udland. Marianne Levinsen er ekspert og forfatter til artikler om 
fremtidens patienter, sundhedsvæsen og sundhed samt bøgerne 
”Børn, unge og forældres møde med 
sundhedsvæsen”og”7generationer– værdier, forbrug, levevis nu 
og i fremtiden ”. Semereher:www.fremforsk.dk/ boeger/. Hun er 
en engageret foredragsholder med en baggrund som medarbejder, 
konsulent og leder og er første kvindelige fremtidsforsker i Kraks blå 
bog i 2009. 

 
Rikke Selde oversygeplejerske, Styrelsen for Patientsikkerhed. Hun 
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 afvikling af tilsyn på 
området. 

http://www.fremforsk.dk.hun/
http://www.fremforsk.dk/


AnnettePoulsen, sundhedsplejerske, MSP, Sundhedsstyrelsen. 
Har blandt andet arbejdsområde inden for forebyggende 
sundhedsydelser til børn og unge og generel rådgivning vedr. 
børns sundhed og trivsel relateret til l  sundhedsplejens  og 
almen praksis opgaver. 

 
Janne Østergaard Hagelquist, psykolog, specialist i 
børnepsykologi og supervision, grundlægger af Center for 
Mentalisering. Er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i 
børnepsykologi og supervision. Hun har              i en årrække 
arbejdet med behandling af småbørn, børn, unge og familier, hvor 
der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Hun har erfaring i 
at supervisere og undervise professionelle, der arbejder med 
familier, hvor der har været omsorgssvigt og traumer. Desuden har 
Janne skrevet en lang række bøger om mentalisering i forhold til udsatte 
familierog børnogunge, blandt andet ”Mentaliseringifamilien” og 
”Mentaliseringsguiden”. 

 

Faglig session 
Mikkel Raahede, formand for foreningen DARE, der arbejder 
med ligestilling inden for familiedannelse i Danmark med særligt 
fokus på surrogacy. Mikkel har de sidste 13 år beskæftiget sig med 
surrogacy, bådesocialt, sundhedsfagligt og juridisk/politisk. 
Desidste3årharhan endvidere arbejdet som dansk repræsentant for 
Tammuz, en international virksomhed, der arrangerer surrogacy 
forløb i eksempelvis USA og Ukraine. Mikkel har, sammen med sin 
mand Kjartan, i alt 5 børn, heraf 3 døtre via surrogacy i USA. 

 
PernillaGarmy, PhD, barnsjuksköterska. Har arbetat över tioår 
som skolsköterska med elever i åldrarna 6-15 år och är nu biträdande 
professor vid Högskolan Kristianstad och docent vid Lunds universitet i 
Sverige. Hennes forskning handlar om skolbarns hälsa, med fokus på 
sömn och stress. I hennes doktorsavhandling utvärderade hon det 
skolbaserade programmet Disas omsyftar tillatt förebygg a stress 
och depressiva symtom hosungdomar. 

 
Mia Bjørnfort, fra foreningen Sovende Børn. Har i efteråret 2020 
udgivet en undersøgelse, der kiggede på, hvilken vejledning forældre 
modtager om deres børns søvn. 

 
Mette-SophieLassen, fra foreningen Sovende Børn. Har i 
efteråret2020 udgivet en undersøgelse, der kiggede på, hvilken 
vejledning forældre modtager om deres børns søvn. 

 
Marcella Broccia, Læge, Ph.D. - stipendiat Gynækologisk – 
Obstetrisk afdeling, Aalborg Universitetshospital. 
Marcella Broccia 
har sammen med Inger Thorman skrevet bogen ’Med- 
fødte Alkoholskader’. 
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