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Tidlig Familie Indsats
CURRICULUM VITAE
Anna-Marie Glavind
Udviklingskonsulent
Familie- og Psykoterapeut

Baggrund

Jeg hedder Anna-Marie Glavind.
I 2008 grundlagde jeg firmaet ”Tidlig Familie Indsats”.
Herfra arbejder jeg med projektudvikling, undervisning & supervision
samt familie- og psykoterapi.
Mit speciale er tidlig indsats i forhold til opsporing og intervention i
relations forstyrrede samspil i familier samt professionelle relationer
mellem kollegaer, klienter/ patienter.
Jeg var i perioden 1998-2008 heldig at deltage i et
praksisforskningsprojekt, hvor der deltog 50 spædbørnsfamilier.
Derudover har jeg i denne periode samarbejdet med ca. 800 familier
ud fra en tidlig indsats tilgang. Samarbejdet med familier,
tværprofessionelle kollegaer samt praksisforskning gav mig kort
fortalt en nuanceret viden og interventionserfaring i, hvilke samspil
mellem forældre og børn der fremmer / hæmmer følelsesmæssig
tilknytning og med hvilken metodetilgang forskellige
samspilsforstyrrelser bedst behandles. Viden og erfaring herfra
trækker jeg til stadighed på i min praksis.
I 2009-2011 deltog jeg sammen med cand. psych. Phd. Anne Marie
Villumsen i et tværprofessionelt aktions lærings projekt med fokus på
tidlig indsats i forhold til potentielt udsatte børn og familier (0-6år) i
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Skive Kommune, et pHd projekt finansieret af Servicestyrelsen og i
samarbejde med AAU (se CV).
Projektet gav mig stor indsigt i, hvad der begrænser og fremmer den
tidlig indsats såvel internt som på tværs af institutioner og
organisationer.
(daginstitutioner, sundhedspleje, familieafdeling og skole.)
Fra 2013 har jeg omsat viden fra dette projekt i forskellige
formidlingsopgaver så som; Social faglig diplom uddannelse på VIA
University College, hjemkøbskurser til pædagoger i daginstitutioner,
private dagplejere, almen lægepraksis, jordmødre, (se CV)
Jeg har siden 2011 specialiseret mig i en særlig praksisnær og
processuel undervisningsform (Aktions læring), hvor organisationer
hjemkøber et lærings- & supervisionsforløb ½-2 år, som udformes i
fællesskab med de involverede parter. Forløbet praktiseres i tre
timer af gangen og i grupper, hvor deltagerne kender hinanden på
forhånd. Effekten har kunnet spores i form af et forbedret
samarbejde, mentaliseringsevne og fælles faglig udvikling og læring.
I ungdomspsykiatrisk afsnit Region Midt, har jeg siden 2016 været
ansvarlig for udvikling og afholdelse af en efteruddannelse der er
designet efter ovenstående principper.
----------------------------Uddannelse
•

•
•
•
•
•
•
•

-----------------------------------------------------------------

Træning i Sensitiv erkendelse for professionelle.2 årig uddannelse med
fokus på at videreudvikle sindet og sjælens dybdeklaviatur
(2019-2021). Institut for somatisk psykologi v/ Ingrid og Henrik
Katborg.
Psykoterapeut fra Institut for somatisk psykologi (2005- 2015)
Proceskonsulentuddannelse fra Villa Venire, København (2012-13)
Udviklingskonsulentuddannelse fra Udviklingskonsulenterne, Århus
(2011- 12)
Et trænings- og uddannelsesforløb i Eutoni (kropspædagogisk tilgang)
v/Lis Palsvig, Eutoniterapeut (1998-2008)
Efteruddannelse i Systemisk supervision, v/ Benedicte Schilling, cand.
psych. (2005)
Specialistuddannelse i Tidlig Indsats, Peter Sabro Seminar (2000-2001)
Marte Meo kurser v. Maria Art, Holland.(1996-1999)
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•

•
•

Familieterapeutiske-uddannelser. Kempler, Børnepsykiatrien i Risskov,
Familieværkstederne Århus Kommune v. cand. psych. Pia Laursen, KB
(1986, 1991-1996, 1997 - 2002)
Godkendelse til Dansk Sygeplejefaglig vejleder. 5 årig Sygeplejefagligvejlednings/supervisions- uddannelse.(1994-1999)
Videreuddannelse til Sundhedsplejerske, DSH Århus (1996-1997)
Autoriseret sygeplejerske, Århus Amtssygehus (1982)

Projektreferencer

Igangværende udviklingsprojekter for Regioner, Kommuner,
Private organisationer
•

•

•
•

•
•
•

Konsulent på pilotprojekt, ”Tidlig Indsats i Almen
Lægepraksis”, om kompetenceløft af svangre- og
børneundersøgelserne ved hjælp af; videocase ex fra Almen
Lægepraksis og systematisk opsporing af tidlige tegn på
tilknytningsforstyrrelser hos den gravide og i forældre-barnsamspillet i svangre- og børneundersøgelserne i samarbejde
med almen lægepraksis, Rådhuspladsen 1, 8000 Aarhus C.
(2019-2020)
Ekstern
Senior
konsulent
for
Vita
og
Implement
Consultinggroup på projekt, ”Styrket Familiebehandling i
særligt udsatte familier” ,Socialstyrelsen (2019 -2022)
Lærings- og supervisionsforløb til akutsygeplejen i Herning
Kommune (2019-2020-)
Lærings- og supervisionsforløb i Mentaliserings baseret
miljøterapi til Bostedet Fyrtårnet, Holstebro kommune,(2019 2020-)
Samværskonsulent i forløb med støttet samvær til anbragt
spædbarn. Børn- og Familie, Viborg kommune.
Familieterapeutisk opgave for Vita(Center for socialt arbejde)
Projektleder, underviser og superviser på projekt,
” Mentaliserings- baseret miljøterapi ” i ungdomspsykiatrisk
sengeafsnit Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midt, (20162020-)
……………………………………………………………………………………………………

Tidligere udviklingsprojekter for Regioner, Kommuner, rivate
organisationer
•

Udviklingskonsulent og superviser på pilotprojekt og
læringsforløb, til ansat pædagog til en systematisk og tidlig
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•

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

intervention til sårbarbar spædbarnsfamilie i Favrskov
Kommune (2019)
Udviklingskonsulent på Lærings- og supervisionsforløb til
tværprofessionelt tidlig indsats
team i Samsø Kommune
(2018-2019).
Tema: Tværprofessionelt samarbejde i tidlig indsats. Tidlig
indsats og intervention til psykisk sårbare familier.
Projektkonsulent og underviser for Seminar.dk. på projekt om
optimering af den kommunale tværprofessionelle tidlige
indsats finansieret af Socialstyrelsen.(2015 -2016)
Konsulent og supervisor på pilotprojekt om implementering af
tidlig opsporing og intervention i svangre- og
børneundersøgelserne i samarbejde med almen lægepraksis,
Rådhuspladsen 1, 8000 Aarhus C. (2014-2016)
Superviser på Børne – og Ungdomspsykiatrisk sengeafsnit U,
Herning og Risskov. (2014-)
Underviser i 3 efteruddannelsesgrupper for almen
lægepraksis. Århus. Tidlig indsats og opsporing(2014-2015)
Konsulent, Superviser, underviser, for Randers Sprogskole. 1
års lærings- og supervisionsforløb.(2013)
Konsulent, superviser og underviser på Astrup skole,
Specialklasse. Nord Jylland. 1 års lærings- og
supervisionsforløb. (2012-2013)
Konsulentopgave for konsulentfirmaet Als Research ApS Ny
Kongensgade 9B, 2. sal
DK-1472 København K, (2011)
Konsulent opgave for Human House, Århus. Uanmeldte tilsyn
på Kommunale plejehjem i Randers Kommune, (2011)
Konsulent og underviser i samarbejde med Anne- Marie
Villumsen cand. Psych. ph.d. på aktionsforsknings- og
udviklings projekt i Skive kommune vedr. implementering af
redskaber til opsporing og tidlig indsats i relation til potentielt
udsatte børn i alderen 0-6 år i den kommunale praksis
Finansieret af Servicestyrelsen og i samarbejde med AAU
(ph.d. projekt). (2009-2012)
Konsulent, underviser og superviser på projekt om
implementering af tidlig indsats metoder i sundhedsplejen i
Ny Skanderborg Kommune (2005-2008)
Praksisforsker, projektmedarbejder og familieterapeut på et
Metodeudviklingsprojekt med fokus på omsætning af
forskningsbaseret teori til praksis i den tidlige indsats for
gravide og familier med spædbørn fra 0-6 mdr. på
Vuggestedet, dagbehandlingsinstitution i Århus kommune.
(2002-2008)
Projektmedarbejder, familieterapeut, underviser og superviser
på projekt om etablering af et behandlingstilbud til gravide og
familier med spædbørn. Et tværsektorielt samarbejdsprojekt
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mellem Socialafdelingen og Børn og Unge Afdelingen i Århus
Kommune. (1998-2002)
-------------------------

---------------------------------------------------------

Afholdte kurser, temadage og foredrag (et udpluk)
•

”Tidlig Indsats i Almen Lægepraksis ” afholdt på Lægedage (PLO,
Efteruddannelse)
Oplægget synliggør hvordan Almen Lægepraksis ud fra et
sundhedsfremmende perspektiv kan kompetenceløfte svangreog børneundersøgelserne ved hjælp af; videocase ex fra Almen
Lægepraksis og systematisk opsporing af tidlige tegn på
tilknytningsforstyrrelser hos den gravide og i forældre-barnsamspillet.(2019 og 2020)

•

”Anbringelse af spædbørn” - En kompleks problemstilling med
mange aktører. På temadagen belyses og debatteres det
tværprofessionelle samarbejde i forhold til anbringelse af
spædbørn,
når
det
bedst
lykkes.
Temadag
til
Familierådgivningen, Børn og Kultur, Favrskov Kommune.
(2019).
•

12 Temadage relateret til emnet ”En mentaliseringsbaseret
miljøterapi”.
Målgruppe.
Tværfaglig
personalegruppe
i
psykiatrisk afsnit Region Midt (2016-2020).

•

Temadag i VITA. ”Tværprofessionelt samarbejde i forhold til
samvær med anbragte spæd- og småbørn forstået ud fra et
neuroaffektivt og udviklingspsykologisk perspektiv” (2018)

•

4x Introduktion til en mentaliseringsbaseret miljøterapi til
nyansatte i Region Midt, Ungdomspsykiatrisk afsnit U, i
forbindelse med projekt ”Mentaliseringsbaseret miljøterapi”.
(2016-2020-)

•

Pædagogiske temadage (hjemkøbskurser til pædagogiske
daginstitutioner) (2016-2019-) Tema. Tidlig indsats og
opsporing i potentielt udsatte familier (o-6 år),
Forældresamtalen når den lykkes.
Afholdt i følg. kommuner: Middelfart-, Odense-, København- x
2, Favrskov- – Hinnerup-x5 (5 daginstitutioner), Dragør-,
Greve-, Åbenrå-, Sejrø-, Århus- Kommune, m.fl.
Mentalisering i holdning og handling. Foredrag for 100 deltagere
fra private daginstitutioner på Fyn.(2016)
Tidlig indsats og opsporing i potentielt udsatte familier. Foredrag
4 t. for foreningen for private børnepassere i Nordjylland.(2016)

•
•
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•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

Pædagogisk temadag. Ringkøbing Skjern Kommune. Tema:
Tidlig opsporing og bekymringsafklaring i forhold til o-6 års børn
og forældre (2015)
Temadag for efteruddannelsesgruppe for praktiserende læger i
Almen Lægepraksis, Djursland. Tema: ” En tidlig
tværprofessionel indsats”. (2014)
Temaaften i efteruddannelsesgrupper for praktiserende læger i
Almen Lægepraksis, Århus. Tema: ” En tidlig tværprofessionel
indsats”. (2014)
Temadag for COK, Odense.” Kan sundhedsplejerskens
sundhedsfremmende arbejde med den tidlige relations udvikling
og følelsesmæssige tilknytning mellem adoptivforældre & barn
styrkes?” (2012)
Temadag for Seminar.dk x 2, Roskilde og Vejle: Tema: ”
Sundhedsplejersken – samtale, refleksion og kommunikation.”
”Refleksionens betydning for mødet med familier i ”gråzonen”.
(2012)
Foredrag for tværprofessionelle der arbejder med børn fra 0-7
år i Give kommune. Tema: Tidlig opsporing,
bekymringsafklaring og metodevalg for potentielt- og reelt
udsatte børn og forældre” (2015)
Foredrag Dagplejen i Rødover Kommune: Tema:
Neuropædagogik og pædagogisk intervention (2014)
Foredrag på Kolding Sygehus, Region Syd x 2: Tema: ”De
sårbare familier- hvem og hvad gør vi? (2011)
Temadag for VIA, Region Midt, Århus: Tema: ” Jo før jo bedre”.
(2010)
Temadag VIA, Holstebro: Tema: ” Et tidligt, tværprofessionelt
og sundhedsfremmende projekt”. (2010)
Temadag for socialrådgivere, VIA, Region Midt, Herning.
”Præsentation af D. Sterns udviklingspsykologiske teori omsat
til praksis med udgangspunkt i ICS- og Samspilsmetoden.”
(2010)
Internatkursus, sundhedsplejersker m. fl. i Ringkøbing. Tema:
”Opsporing og intervention i forhold til sårbare børn og
familier”. (2010)

Lærings- & Supervisionsforløb

•

Bostedet Fyrtårnet. Lærings- og supervisionsforløb i en
Mentaliseringsbaseret tilgang.(2019-2020)
Akut hjemmesygepleje team i Herning kommune (2019-2020)
Lærings- og supervisionsforløb i en Mentaliseringsbaseret
tilgang.
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•
•

Børne- & Ungdomspsykiatrisk Center (2016-2020-)
Supervision og implementering af ICDP- og Trivselsmetoden en relations- og ressourceorienteret pædagogik. I 3 private
daginstitutioner (0-6 år) på Fyn. (2014-2015)
• Supervisionsforløb for 6 personalegrupper i to
ungdomspsykiatriske afsnit på Børne – & Ungdomspsykiatrisk
Hospital i Risskov og Herning (2014 –)
• Undervisning og Supervision i Almen Lægepraksis i Århus.
(2014)
• Teambuilding+ læringsforløb. 1⁄2 års forløb for fysioterapeuter
på Aarhus Sygehus – ”Udvikling af den kollegiale sparring og
det kollegiale samarbejde”. (2014)
• Underviser, vejleder og eksaminator på den social faglige
diplom uddannelse, VIA Region Midt. (2013).
Modul beskrivelse. Teoretiske perspektiver i socialt arbejde.
Firma. Tidlig Familie Indsats. Udviklingskonsulent, Familie- & Psykoterapeut(2008-)
Tidlig Familie Indsats er udbyder af følgende opgaver:
Familieterapi med speciale i en tidlig terapeutisk indsats til gravide
og spædbørnsfamilier, projektledelse, Tilpassede undervisningslærings- & supervisionsforløb.
Tidlig Familie Indsats har en bred vifte af samarbejdspartnere
herunder: Kursusmaker.dk, Kommunale- og private daginstitutioner,
Private organisationer som Vita – center for socialt arbejde, Almen
Lægepraksis Rådhuspladsen, Århus C, Psykiatrien i Region Midt,
Kiropraktisk klinik Højbjerg, Herning Kommune, Holstebro
kommune, Favrskov kommune, Viborg kommune, private familier,
der henvender sig for at modtage familieterapi.
------------------------

----------------------------------------------------------------

Ansættelsessteder
2008 – 2020- Udviklingskonsulent, Familie- & og Psykoterapeut,
Tidlig Familie Indsats( www.tidlig-indsats.dk www.am-glavind.dk ,
eget firma)
2009-2010 Adjunkt, Via University College Region Midt.
Sundhedsfaglige- og socialfaglige diplom uddannelse
2008-2019- Ekstern konsulent i Vita – center for socialt arbejde
2008 – 2019- Ekstern familieterapeut på familieterapeutiske
behandlingsopgaver, Skanderborg-, Favrskov-, Viborg-, Odderkommune
2000-2012 Ekstern underviser på, DSH, JCVU, VIA, Region Midt
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1998 – 2008 Projektmedarbejder og familieterapeut, Vuggestedet,
Familieværksted Vest, Århus Kommune
1998 – Sundhedsplejerske, Vikariat i Sundhedsplejen i Århus
Kommune.
1997-1998 Videreuddannelse til Sundhedsplejerske på Danmarks
Sygeplejerske Højskole
1996-1997 Sygeplejerske, Neonatal afd. A6, Skejby Sygehus
1986-1996 Afdelingssygeplejerske, Psykiatrisk Børnehospital,
Risskov
1982-1986 Sygeplejerske, Voksen Psykiatrisk Hospital, Risskov.
-----------------------Publikationer
•
•

•
•
•
•
•

•

------ ------------------------------------------------------------

Video ” en god start ” Hjemmeside. www.tidlig-indsats.dk (2020)
Læringsmateriale i en Mentaliseringsbaseret tilgang til; sygepleje,
lægepraksis, Bosted for psykisksyge. Undervisningsvideo i en
mentaliserings baseret tilgang til; Psykiatrien, Almen Lægepraksis
(2019), Daginstitution, Familiebehandling og Sundhedsplejen (20102018).
Manual og logbog – en relations- og ressourceorienteret miljøterapi.
Tidlig Familie Indsats (2017)
Informationsvideo til forældre om Tidlig Familie Indsats. www.tidligindsats.dk (2014)
Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, artikel i Sundhedsplejersken
juni 2008, 30. årgang. Tema: Læring og forandringsprocesser (2008)
Evalueringsrapport til Sundhedsstyrelsen. Projekt i Ny Skanderborg
”Når tale bliver til handling, så sker der en forvandling”. (2007)
Informationsmateriale om behandlingsstedet Vuggestedet,
undervisningsmateriale til nyt personale på Vuggestedet, pjecer til
forældre og henviser. (2005)
Rapport om metodeudvikling på Vuggestedet - En undersøgelse og
dokumentation af praksis, gennemført ved hjælp af to kvalitative
analysemetoder. Udgivet af Århus Kommune(2005)
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