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INVITATION TIL TEMADAG 

Psykisk sygdom og psykiatriske lidelser 
hos gravide og småbørnsforældre 

Hvordan kan vi som fagpersoner bedst møde disse forældre og deres børn? 
 

Odense Kommune og OUH afholder fælles temadag i regi af projektet FAMKO. Formålet med dagen 

er at sætte fokus på fagpersoners møde med familier, hvor mor og/eller far har en psykisk sygdom 

eller en psykiatrisk lidelse – både med fokus på mødet med forældrene og med børnene. Temadagen 

vil bestå af spændende oplæg fra inviterede specialister på området. I vil blive opdateret på, hvordan 

området er under udvikling, samt få redskaber til, hvordan I som fagpersoner kan agere i feltet. 

 

18. november 2019 kl. 8.30-15.30 

Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense 

Temadagen henvender sig til alle, der i deres daglige arbejde møder gravide og småbørnsfamilier, 

f.eks. sundhedsplejen, børne-/familieafdelinger, behandlingsområdet, jordemødre og praktiserende 

læger. 

Tilmelding: 

Ønsker du at deltage, så send en mail til projektkoordinator Nønne Maalø Larsen på 

nolar@odense.dk med navn, afdeling og organisation. Tilmelding skal ske senest onsdag d. 23. 

oktober. Der er 150 pladser, som vil blive fordelt under hensyntagen til, at flest mulige aktører kan 

være repræsenteret på dagen. I vil få besked om deltagelse senest d. 1. november. 

Det er gratis at deltage, men bliver du forhindret i at deltage, så kontakt os venligst, så en anden kan 

få glæde af din plads. 

Med venlig hilsen 

Projektgruppen bag FAMKO 

 

FAMKO er et 10-årigt projekt støttet af Den AP Møllerske Støttefond med fokus på at styrke det 

tværsektorielle samarbejde omkring sårbare gravide og småbørnsfamilier på tværs af alle relevante 

parter i regi af OUH, Odense Kommune og frivillige foreninger. 

Det er Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen i Odense Kommune og Familieambulatoriet på 

OUH, der står bag projektet og du kan læse mere i vores nyhedsbrev. 
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PROGRAM: 

 
8.30 Ankomst og morgenmad  

9.00 Velkomst  
v. Sonja Serup Hansen, Sundheds- og Forebyggelseschef, Odense Kommune 

9.10 Fortælling om FAMKO  
v. Ida Bohn (Odense Kommune) og Ulla Rudbeck (OUH), projektledere for FAMKO  
 

9.40 Psykisk sygdom og psykiatriske lidelser:  Hvordan ser det ud i psykiatrien i dag?  
                          v. Elsebeth Stenager, overlæge og klinisk professor på Psykiatrisk Afd., OUH. 

10.20 PAUSE  

10.35 Udviklingen i Familieambulatoriets målgruppe  
v. Inge Ibsen, overlæge, leder af Familieambulatoriet     

11.00 Samarbejdet med gravide og småbørnsforældre med psykisk sygdom og psykiatriske lidelser  
v. Anna-Katherine Højland, psykolog og jordemoder 

12.00 FROKOST 

12.45  Samarbejdet med gravide og småbørnsforældre med psykisk sygdom og psykiatriske lidelser 
(fortsat)  
v. Anna-Katherine Højland, psykolog og jordemoder 

13.45 KAFFE 

14.00 Understøttelse af det barn der vokser op i en familie med psykisk sygdom  
v. Berit Juel, rådgiver og konsulent, Center for Mental Sundhed, Odense Kommune 

14.45 Fortælling fra virkeligheden  
v. Heidi Marie Hansen, En af os-ambassadør 

15.15  Afrunding af dagen 


