CV for Inger Thormann, født i 1942.

1963: Afsluttet uddannelsen som socialpædagog.
1963: Arbejdet på børnehjem i Schweiz i 7 måneder.
1963-1967: Arbejdet som pædagog på behandlingshjemmet Nebs Møllegård.
Inden for nævnte periode gennemførte jeg dels årskursus på Danmarks sociale
Højskole i København og dels 10 måneders studieophold i USA.
1967: Immatrikuleret ved Københavns Universitet, det psykologiske fakultet.
1973: Psykologisk embedseksamen.
1973-1982: Ansættelse som psykolog ved Ville Helses behandlingshjem i Allerød.
Mit arbejde bestod af: selvstændigt behandlingsansvar, individuel terapi med børn, gruppeterapi med
børn, børneundersøgelser, familieterapi, supervision af tværfagligt personale samt undervisning.
Jeg gennemgik i denne periode adskillige kurser inden for mine arbejdsområder, og jeg havde et
studieophold i USA, hvor jeg indhentede erfaringer med adfærdsmodifikation.
1982: Ansættelse som psykolog ved Skodsborg Observations- og behandlingshjem for børn i alderen 06 år. Mit arbejde bestod væsentligst af: selvstændigt behandlingsansvar i forhold til alle 20 børn og
deres familier, supervision af medarbejdere, undervisning i forhold til alle faggrupper i huset,
"udrykning" efter behov uden for normal arbejdstid samt deltagelse i husets daglige liv.
I de første år efter min ansættelse gennemgik jeg kurser indenfor småbørnsområdet f.eks. kurser i
legeterapi og i testning af små børn. Senere gennemførte jeg uddannelsen til "Brazelton tester", idet jeg
gennem et år blev trænet af Hanne Munck i testning af nyfødte med "The Neonatal Behavioral
Assessment Scale". Inden for de sidste, 8 år har jeg specialiseret mig i "Spædbarnsterapi", som
anvendes i forhold til de anbragte børn. Jeg har blandt andet modtaget supervision af psykiater og
psykoanalytiker Caroline Eliacheff i Paris.
Mens jeg har arbejdet på Skodsborg, har jeg gennemført 6 studieophold i USA. Formålet har været
vidensopsamling inden for områderne:




Omsorg og behandling af børn med det Neonatale Abstinens Syndrom. Omsorg og behandling
af børn med Føtait Alkohol Syndrom
Omsorg og behandling af børn født HIV positive
Omsorg og behandling af børn der skal miste forældre, og til børn der selv skal dø

To gange har jeg holdt oplæg på internationale konferencer i Chicago.

Mens jeg har arbejdet på Skodsborg, har jeg gennemført tre forskningsprojekter. Alle tre med professor
Per Schultz Jørgensen som vejleder:




”Børn i krise”. En efterundersøgelse af to årgange af udskrevne børn. (1990)
”De tidlige anbringelser”. En efterundersøgelse af to årgange af udskrevne børn. (2003)
”Medfødte alkoholskader”. En analyse af 10 alkoholskadede børns liv. (2005)

Mens jeg har arbejdet på Skodsborg, har jeg udgivet 11 bøger:
Børnebøger:
"Hvor biler du af mor ?"
"Thomas og Peter kommer i plejefamilie"
"Når mor og far drikker"
”Når mor og far slår”
”Når mor er psykisk syg”
”Da Martins bedstefar døde”
Fagbøger:
"Hånden på hjertet, omsorg for det lille barn i krise"
"Den nænsomme anbringelse"
"Med hjerte og forstand, de tidlige anbringelser"
”Medfødte alkoholskader
”De voksne børn”
Alle bøger er udgivet på Hans Reitzels Forlag. Alle bøger har været anmeldt i Psykolog Nyt.
Herudover har jeg skrevet kapitlet "Når ude er bedst", i bogen "Børnekonventionen i Danmark",
udgivet af Børnerådet 2002, samt kapitlet "Omsorgssvigt", i bogen "Den nye psykologi håndbog",
Gyldendal 1999.
Udover bogudgivelser har jeg formidlet min viden og deltaget i følgende dokumentarfilm:







"De voksne børn"
"En skæv start"
"Velkommen hjem Laila"
"Cecilies verden"
"Rod i familien 1"
"Rod i familien 2"

I mere end 20 år har jeg arbejdet som psykologisk konsulent i forhold til børn med særlige behov,
anbragt i familiepleje. Jeg har været supervisor i forhold til plejeforældre og arbejdet individuelt med
børn og unge. Desuden har jeg i flere forløb været støtteperson i forhold til det anbragte barns forældre.
"
I 1999 blev jeg af daværende socialminister Henrik Dam Kristensen udpeget, til Børnerådet.
Jeg var medlem af børnerådet i 6 år, og jeg repræsenterede ”børn og unge med særlige behov", blandt
andet børn og unge anbragt uden for eget hjem.
I år 2005 blev jeg udpeget af socialminister Eva Kjær Hansen til at deltage i en arbejdsgruppe i
forbindelse med Anbringelsesreformen. I gruppen arbejdede vi med nogle af reformens dilemmaer.
I 2008 medstifter af "Dansk institut for Spædbarnsterapi" sammen med psykoterapeut Inger Poulsen.
Medlem af baggrundsgruppen i Psykiatrifondens Børn og Ungeprojekt 2000- 2013.
Siden Skodsborg Observations og behandlingshjems lukning i 2012, har Inger Thormann arbejdet som
freelance psykolog, som behandler, supervisor og underviser.
Jeg deltager i den offentlige debat i radio, tv fag og dagspressen.

