
CURRICULUM VITA 

for 

Conni Kirstine Gregersen, 080151-1554 

  

Januar 1978: cand. psych. Århus Universitet 

September 1978 – marts 1981: Skolepsykologisk Rådgivning 

Oktober 1980 - februar 1990: Svanager socialpædagogiske kollektiv, Væggerløse, Supervision af 
cand. pæd. psych. Poul Nissen. 

Forår 1988 Privat psykologpraksis i Nyk. F., deltid 

Jan. 1988 - mar. 1990: Efteruddannelse v/psykoterapeut og supervisor, ASCW Eva Hildebrand, 
København:  

Undersøgelser og behandling af følgerne af seksuelle overgreb på børn. 

  

Juli 1989 Privat praksis, Nykøbing F., fuld tid 

Psykologisk konsulent gennem 3½ år på Hylleholt Husgerningsskole/Rigmor Schøt, Fakse La-
deplads, en socialpædagogisk døgninstitution/behandlingshjem for unge piger (mange med baggrund i 
mishandlinger/overgreb, fysisk, psykisk og seksuelt) 

Supervision af psykologer/terapeuter ifm. familieterapier (Storstrøms Amt, Områdekontor Lolland, 
Børnegruppen, psykologerne ved PPR, Maribo Kommune, som led i disses kliniske efteruddannelse) 

  

Sammen med cand. psych. Susanne Vedel Bjørk, Næstved, har jeg etableret en behandlingsgruppe for 
incest-ofre i Næstved. 

  

Autoriseret af Dansk Psykologforening og godkendt af sygesikringen i forsøgsordningen om 
overenskomst mellem sygesikringen og de privatpraktiserende psykologer.  

  

Forskellige steder har jeg lavet kurser om børn og seksuelle overgreb dels i Danmark, dels i Grønland: 

Februar 1994 – ultimo oktober 2008: psykolog ved Grønlands Hjemmestyre, Familie- og 
Sundhedsdepartementet (tidligere: Socialdirektoratet/Familiedirektoratet). Arbejdet omfatter 
supervision, behandling og undervisning på de 17 døgninstitutioner, som drives af direktoratet. 

  

December 1994: godkendt specialist i psykoterapi og supervision af Psykolog nævnet.  



  

1995 sammen med Asii Chemnitz Narup oprettelse af Sorggruppen i Nuuk – et 
metodeudviklingsprojekt, hvor vi implementerer metoden ”Den åbne sorggruppe” i Nuuk. Metoden er 
udviklet i Danmark af Nini Leick og Marianne Davidsen-Nielsen. 

  

Vi har i årenes løb lavet en del kurser i håndtering af tab og traumer for sundhedsmedarbejdere. Center 
for Sundhedsuddannelser, Nuuk/ Hotel Arctic Konferencecenter, Ilulissat. 

  

1996-1998: Efteruddannelse i sorgterapi  

v. Marianne Davidsen-Nielsen og Nini Leick 

  

Siden starten af 1990’erne har jeg foretaget en del supervision af psykologer med henblik på 
autorisation og specialistgodkendelse 

  

Medarrangør/underviser på kurser og seminarer i socialdirektoratets regi 

Kursus for socialchefer vedr. omsorgssvigt 

Kursus i socialforvaltninger, bl.a. Uummannaq, Tasiilaq, Maniitsoq, Qaanaaq, Aasiaat, Ilulissat om 
omsorgssvigt/seksuelle overgreb 

Kurser om FN’s børnerettighedskonvention, sammen med Kontorchef Martha Lund Olsen og cand. 
Psych. Marie Gammeltoft 

Kurser om FN’s børnerettighedskonvention for socialchefer i grønland, sammen med koordinator i 
MIPI, Nina Banerjee 

  

Kurser på Center for sundhedsuddannelser:  

Internatkurser igennem en årrække 1- 2 kurser pr. år for sundheds- og socialmedarbejdere: Tab og 
traumer, sammen med Asii Chemnitz Narup 

  

Diverse 

Temadage om omsorgssvigt – oplæg om det sociale arbejde 

Arbejdsgruppe vedr. Arbejdsforholdene i den sociale sektor i Grønland, 

Arbejdsgruppe til udarbejdelse af national strategi imod selvmord i Grønland, 

Arbejdsgruppe/baggrundsgruppen til etablering af Videnscenter for Børn og Unge i Grønland, MIPI 



  

  

1999 – 2006: etableret og medunderviser på 

• efteruddannelse for pædagoger ved døgninstitutionerne i Grønland sammen med 
psykoterapeut og supervisor, ASCW Eva Hildebrand. 

(1. uddannelse: 54 undervisningsdage, juni 1999 - august 2002, 2. uddannelse: 54 undervisningsdage, 
sept. 2003 - august 2006) samt 

• efteruddannelse for socialrådgivere/sagsbehandlere ved socialforvaltningerne i 
Grønland sammen med Peter Abelsen, socialkonsulent, Familiedirektoratet. (1. uddannelse: 
juni 2001 - november 2003, 2. uddannelse: forår 2004 - november 2006). 

  

Temaet på begge uddannelser er arbejdet med følgerne af omsorgssvigt, herunder misbrug, vold og 
seksuelle overgreb for børn og deres familie. 

  

2003 - november 2005: sammen med sorgterapeut, kontorchef/direktør i Familiedirektoratet Martha 
Lund Olsen har jeg forestået en 2 årig modulopbygget (4 moduler) efteruddannelse i håndtering af 
tab og traumer for sundheds- og socialvæsenernes medarbejdere. Hotel Arctic Konferencecenter, 
Ilulissat 

  

September 2004 – og siden årligt tilbagevendende: sammen med forstander, Cand. Scient. Charlotte 
Guldberg, Skodsborg Observations- og behandlingshjem, Formand for Børnerådet, har jeg forestået 
kursus for social- og sundhedspersonale: Den gode barndom, Center for Sundhedsuddannelser, Nuuk 

Forår 2006: Modtaget undervisning og træning/oplæring i spædbørneterapiens metode v/ cand. 
Psych. Inger Thormann, Skodsborg Observations- og behandlingshjem og leder af Familiehuset i 
Horsens orsens, psykoterapeut MPF Inger Poulsen 

  

Januar 2006 – december 2007: Oplysningskampagne om omsorgssvigt i Grønland – dvs. forestået 
tværfaglig kursusrække i kommunerne i Grønland om omsorgssvigt i forbindelse med en faglig 
oplysningskampagne. Udlånt fra jobbet som psykolog ved døgninstitutionerne. 

  

September 2008 – september 2010: deltaget i efteruddannelse ”Master” v/Noel Larsson og James 
Maddock, Hildebrand Instituttet - en avanceret indføring i Noel Larsson og James Maddock’s 
forståelsesmodel og teori, samt træning i terapi med mennesker udsat for omsorgssvigt og overgreb 

  

November 2008: privat praksis i Nuuk 

  



  

November 2009 – september 2011: fagligt ansvarlig og gennemgående underviser på 

• Videreuddannelse af medarbejdere ved Familiecentre og krisecentre i Grønland: 
Sårbarhed og modstandskraft/ MIANERNARTOQ AKIUUSSINNAASSUSERLU, for 
Departementet for Sociale Anliggender, Grønlands Selvstyre. Uddannelsen forløb i 2 
parallelt afholdte uddannelser á 6 moduler á 6 dages undervisning i internat. Gæstelærer på 
hvert modul, jf. beskrivelsen af uddannelserne på www.psykologi.gl 

  

Marts 2010 – ?: lejlighedsvis gæsteunderviser og kursusholder på Hildebrand             Instituttet, 
jvf. www.hildebrandinstituttet.dk 

• Spædbørneterapi 
• Tab og traumer 

  

December 2010: indgår i klinikfællesskabet Psych&Soma, Nuukullak 35D Nuuk 

  

Marts 2011 – november 2013: uddannelsesleder og sammen med psykoterapeut og supervisor, 
ASCW Eva Hildebrand gennemgående underviser på 

• Uddannelse af pædagogiske medarbejdere ved Døgninstitutionerne. Analyse og 
behandling af alvorlig omsorgssvigt, herunder seksuelle, voldelige og psykiske overgreb på 
baggrund af en systemisk, analytisk og eksistentiel referensramme. Uddannelsen laves i regi 
af Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling, Døgninstitutionsafdelingen. 
Jf. beskrivelse på www.psykologi.gl & www.hildebrandinstituttet.dk 

  

Marts 2011: kursus for medlemmer af Dansk Psykolog Forening, Grønlandskredsen. 

• spædbørneterapi 

  

April 2011 - ? videreførelse af uddannelsesforløb v/Noel Larsson, Hildebrand Instituttet – om Noel 
Larsson og James Maddock’s forståelsesmodel, teori og træning i terapi 

  

  

  

Marts 2012 – oktober 2013: overbygningsuddannelse på uddannelsen ’Sårbarhed og 
modstandskraft/ MIANERNARTOQ AKIUUSSINNAASSUSERLU’ for medarbejdere ved 
Familiecentre og krisecentre i Grønland, for Departementet for Familie, Kultur, Kirke og 
Ligestilling, Grønlands Selvstyre. 



  

Maj 2012: klinikfælleskabet flytter til: Psykologerne i Kalifornia apS,  

         Issortarfimmut 1b Nuuk 

  

Maj 2012: NFBO kongres Bergen 

  

September 2012 – september 2013: uddannelse i Spædbarnsterapi 

         Sammen med cand. psych. Inger Thormann og psykoterapeut, MPF Inger          Poulsen, 
uddannelse og træning i den spædbørneterapeutiske metode.          Uddannelsen er lavet i regi af 
Børne- og familiecenteret,          Kommuneqarfik Sermersooq 

  

  

  

  

Oplæg ved konferencer og seminarer: 
  

1997 NunaMed oplæg sammen med Gladys Kreutzmann, Socialdirektoratet: 

• om behandlingsarbejde med børn i Grønland, 

og med Asii Chemnitz Narup, Sorggruppen Nuuk: 

• om arbejdet i Sorggruppen i Nuuk 

  

1998 (?) Nordisk konference om omsorgssvigt og børnemishandling, København, 

oplæg: 

• om terapi med børn i Grønland 

  

1998 Sorlak konference, Nuuk, oplæg 

• om ”de voksne børn” 

  



1999 Red Barnet konference om seksuelle overgreb i Nuuk – 2 oplæg: 

• om seksuelle overgreb samt 
• om ”hvad gør det ved os at arbejde med seksuelle overgreb” 

  

1999 Uummannaq Børnehjems 70 års jubilæum, oplæg 

• om selvmord 

  

2000 Foreningen Grønlandske Børn’s jubilæums konference i Sisimiut: 

Nye veje i omsorgen for børn: 

• om barrierer i arbejdet med børn og familier, præget af omsorgssvigt 

  

2003 NunaMed, Nuuk oplæg sammen med Torben Alne, Meeqqat Illuat 

• hypotese om tidligt skadede børn i Grønland og behandlingen af dem 

  

2004 Uummannaq Børnehjems 75 års Jubilæum, Uummannaq, oplæg 

• om Familieløse børn 

  

2006 Kursus for Socialudvalgsmedlemmer, Nuuk og Ilulissat: 

oplæg sammen med Nina Banerje 

• om omsorgssvigt og børnepolitik i Grønland 

  

2006 Kongres Nordisk forening mod Børnemishandling og Omsorgssvigt,          Malmø: 

oplæg sammen med forstander Torben Alne, Meeqqat Illuat: 

• Erfaringer fra socialpædagogisk behandlingsarbejde med tidligt skadede og traumatiserede 
børn på behandlingshjem i Grønland 

  

2007 NunaMed, Nuuk oplæg om 

• Den kollektive identitetsdannelse i små byer og bygder - refleksioner over iagttagelser fra 
arbejde med kursusvirksomhed i kommunerne 



  

2008 Kongres Nordisk Forening mod Børnemishandling og Omsorgssvigt, 
Reykjavik, oplæg om 

• Barnet i centrum – rum til familien. Familiedirektoratets oplysningskampagne 2006-07, 
kursusdelen. Tidlig indsats og tværfagligt samarbejde 

  

2008         Seminar om ressourcestærke familier, Sisimiut, Departementet for 
sociale anliggender, Grønlands hjemmestyre, oplæg om 

• Barnet i centrum – rum til familien. Familiedirektoratets oplysningskampagne 2006-07, 
kursusdelen. Tidlig indsats og tværfagligt samarbejde 

  

2010         NunaMed, Nuuk, oplæg og workshop 

• om Det skjulte Ansigt, undervisningsfilm om følgerne af seksuelle overgreb, jf. litteraturlisten 

  

2011         miniseminar i Celle sul Rigo, oplæg om 

• Livsmod – bogen og dens tilblivelse 

  

2011         Seminar om Familiecentre, Katuaq, Departementet for Familie, Kultur, Kirke          og 
Ligestilling, oplæg om 

• efteruddannelserne Mianernartoq akiuussinnaassuserlu/sårbarhed og modstandskraft 

  

  

Artikler og bøger 
Gregersen, Conni og Karen Fabricius Hansen: 

Fællesskabet Svanager – et socialpædagogisk kollektiv, opbygning, udvikling, erfaring, 

Socialstyrelsen, projekt nr. 124: dec. 1982, 

  

Gregersen, C.: 

Incestsagers komplicerthed. 

Kommentar Information, 4. nov. 1992* 



  

Gregersen, C.: 

Sexuelt misbrugte børn i det daglige. 
Pædagogisk Medhjælper Forbund – Hot five, afd. 5 & all stars, 1992 

  

Hildebrand, E. & C. Gregersen: 

Drenge og seksuelle overgreb, analyse og behandling.  

Kbhvn. Reitzel 1994* 

  

Gregersen, C.: 

Selvmord i Grønland, 

2. del. PsykologNyt nr. 12, 1998* 

  

Gregersen, C. & Asii Chemnitz Narup: 

Kalaallit Nunaanni aliasuutilinnik sullissineq 

I: Davidsen-Nielsen, M. & N. Leick: Anniaat Katsorsaataasoq, Nuuk, 

Atuakkiorfik, 1999 (kapitel om Sorggruppen i Nuuk i den grønlandske 

oversættelse af ”Den nødvendige smerte”) * 

  

Gregersen, C.: 

Børneterapi i Grønland, i: 

Hvidbog fra på Konference om seksuelt misbrug af børn, Nuuk, 

1999, Red Barnet/Socialdirektoratet, Grønlands Hjemmestyre 

  

Gregersen, C.: 

Hvad sker der med mig, når jeg arbejder med misbrugte børn. 

I samme hvidbog. 

  



Gregersen, C.: 

”Indre barrierer, menneskelige og professionelle”. 

I ”Nye Veje”, rapport fra konference om omsorg for børn og unge, 

Sisimiut, juni 2000/ Direktoratet for sociale anliggender og 

Arbejdsmarked, Grl.Hjemmstyre og Foreningen Grønlandske børn 

  

Gregersen C: 

Det gode liv i Uummannaq, 

artikel * i antologien: Det gode liv i Uummannaq, Uummannaq kommune, 2005 

  

Gregersen, C: 

Refleksioner over indhold og metoder i det socialpædagogiske behandlingsarbejde for anbragte børn og 
unge i Grønland. 

Artikel i: Børn og unge i Grønland – en antologi. Milik Publishing for MIPI 

(Videnscenter om børn og unge i Grønland) 2007 

  

Gregersen, C., Nausunnguaq Lyberth & Amalia Lynge Pedersen: 

Soorlu Ilumoortoq          Ægte fantasihistorier. Mary Fonden 2010 

  

Gregersen, C.: 

Livsmod. Socialpædagogisk og psykoterapeutisk behandling af børn i Grønland. 

/grl.: Inoorusunneq.Inooqataanermut perorsaanikkut aamma tarnikkut katsorsaanikkut Kalaallit 
Nunaanni meeqqanik katsorsaaneq.  

Nuuk, Milik Publishing, 2010 

  

  

Film: 
Faglig ansvarlig og medvirkende i undervisningsfilmen 



”Det skjulte Ansigt” v/Ruth Montgomery-Andersen og Kristin Hauksdottir, Totak production, 2006 
(distribueres af Paarisa, Nuuk) 

  

Faglig konsulent og medvirkende i de 3 dokumentarfilm: Omsorg for børn og unge: 

2006             Den smertefulde barndom 

2007             Et anderledes børneliv 

2008             Omsorgssvigt og det omgivende samfund 

Familiedirektoratet, Grønlands Hjemmestyre, 2007 (TV udsendelser, produceret af Tumit Press, 2006 
og 2007) 

  

	  


