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Curriculum Vitae 
 

Navn: Solvejg Rosenkilde Nielsen 
 
Firma: Selvstændigt firma siden 1991 
Svaneke Kurser & Rådgivning udbyder uddannelser i systemisk og løsningsfokuseret  terapi, 
 konsultation og supervision. I uddannelsesforløbene indgår anerkendende samtaler og reflekterende  
processer. Udbyder desuden kurser i kommunikation, samarbejde, supervision,  
arbejdspladsudvikling og organisationsudvikling.   
 
Tidligere job: 
2003- 09 Leder af afdeling for handicap, socialpsykiatri og misbrug  (og leder af  
                      Adoptionskontor indtil 07), Social- og sundhedssekretariatet, 
                      Bornholms Regionskommune. 
2001 – 03 Børne – og familiechef, Nexø kommune.  

Ledelse, samt udvikling af fagligt og tværfagligt samarbejde mellem 
sundhedsplejersker, jordemødre, socialrådgivere, familiebehandlere, skoler, 
børnehaver, politi og de politiske udvalg. 

1994 – 01 Kultur – og socialchef i Hasle kommune.  
ansvarsområde: Børn, unge, familier, skole, arbejdsmarked, kontanthjælp, pension, 
sygedagpenge, dagpleje, daginstitution, plejehjem, hjemmepleje, hjælpemidler, 
socialpsykiatri, familieterapi, støttepædagoger etc. 

1993 – 94 Uddannelsesleder i Baltisk Uddannelsesø, Bornholms Amt 
Arrangerede og gennemførte 14 længerevarende kursusforløb for ledere, politikere og 
uddannelsesinstitutioner i Estland, Letland, Polen og Kaliningrad omkring 
demokratiseringsprocesser, kommunikation, samarbejde, samt om socialfaglige 
temaer. Alle midler blev bevilget fra Indenrigsministeriet. 

1988 – 93 Centerleder ved Familiebehandlingscenteret Møllebakken, Bornholms Amt 
 Omdannede et børnehjem til et familiebehandlingscenter.  
 Tilbud om familiebehandling, weekendbehandling, støtte i familiens eget hjem, samt  
 en Hybelordning for unge mellem 15 og 21 år. 
1985 – 88 Socialkonsulent, Bornholms Amt 
1983 – 85 Socialkonsulent i Storstrøms Amt 
1978 – 83 Socialrådgiver i Rønne kommune 
1971 – 75 Pædagogarbejde ved Josephine Schneiders børnehjem, Kbh. og børnehjemmet 

Fagerlund, samt Midgårdens børnehave i Rønne.  
 
Uddannelse og længerevarende kurser:  
1969 – 71 Uddannet pædagog ved Seminariet for Småbørnspædagoger, Kbh. 
1975 – 78 Uddannet socialrådgiver ved Den Sociale Højskole i Esbjerg. 
1986 – 87 Uddannet familieterapeut i Systemisk terapi og supervision ved Forum for 

Korttidsterapi, Helsingør. (2.årigt uddannelsesforløb) 
1987 – 88 Merkonom i samarbejde og ledelse. Bornholms Erhvervsskole, Rønne 
1988 – 89 Videreuddannelse i systemisk terapi og supervision  med Gianfranco Cecchin.  

Centro Milanese di terapia delle familiglia, Milano. (2.årigt forløb) 
1989 – 90 1.årigt træningsforløb med Gianfranco Cecchin. 
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1991 - 92 Terapi og supervisionskursus med Gianfranco Checcin. 
1991 – 92 Organisation, ledelse og videregående personalekundskab 

Danmarks Forvaltningshøjskole. 
1993 Kommunal lederuddannelse. Kommunernes Landsforenings instruktørkursus. 
2000 – 01 Organisationsudvikling og chefudveksling i norden. 4 ugers kursus arrangeret af 

Nordisk Ministerråd og Den kommunale højskole i Grenå.  
2003 – 04 Socialt arbejde med handicappede. Modulopbygget kursusforløb for erfarne  

handicaprådgivere. Den sociale højskole i København og Odense. 
2005 – 06 Udviklingshæmmede med sindslidelser. Socialt Udviklingscenter KBH. 
 
Kursusdeltagelse: 
Seneste år. 
2000 – 11 Appreciative inquiry i terapi og organisationsudvikling med psykiater og systemisk terapeut 

Elspeth McAdam, London 9 X 2 dage, samt supervision 9 X 1 dag. 
2006 - 11 Reateaming med Psykiater Ben Furman fra Finland 4 X 2 dage  
2011 Terapi som samarbeid - om narrativ praksis. Socionom og familieterapeut Geir Lundby.  
2010               Sytstemic and Narrative Therapy - Similarities and Differencies. Psykiater Paolo Bertrando. 
2010 Refleksion og selvrefleksion. Dr. Harlene Anderson og  Professor Per Jensen 
2009 ADHD - Myter eller realiteter? Børne-og ungdomspsykiaterne Eia Asen og Sami Timini.  
2009 Death talk. At arbejde med børn og familier omkring døden. Klinisk psykolog  
 Glenda Fredman.  
2009 Tilknytning og sygdomssprog". 2-dages kursus med børnepsykiater Simon Wilkinson.  
2000 – 08 Supervision med systemisk terapeut Peter Lang, London i København 8 X 1 dag.  
2008 Living successfully with anorexia nervosa: A collaborative approach to treatment".  
 Børne- og ungdomspsykiater overlæge Tony Jaffa. 
2008 Introduction to the use of Cognitive Behaviour Therapy with Children".Klinisk psykolog  
 professor Paul Stallard. 
1994 – 07 Reflekterende samtaler og reflekterende processer med psykiater og professor Tom  
 Andersen, Tromsø. 8 X 2 dages kurser. 
1999 – 07 Løsningsfokuseret terapi med Insoo Kim Berg, USA  7 X 2 dage. 
2007 Triangulerede dialogiske samtaler med børn og forældre" - en praktisk og udviklings-  
 psykologisk baseret metode til terapi og intervention. Haldor Øvreeide. 
2007 Cutting - og anden selvskadende adfærd - symptomer, funktion, psykodynamik og  
 behandling. Med Bo Møhl 
2007 Self hypnosis" - The Art of positive change & self-support. Med Jenny Holmes 
2006 Samtaler med socialt udsatte personer, Hedvig Vedeler, Norge 
2005 Supervision med Sylvia London, Mexico i København 
2005 The emotional and neurological development med Dr. Allan Shore i København 
2002 Biological matrix of human existence med Humberto Maturana i Santiago i Chile. 
1999 Organisationsudvikling – metoder og værktøjer, projektledelse. Den Kommunale 

højskole.  
 
Godkendt supervisor ved: 

 Den Sociale Højskole, København. Diplomuddannelsen i familieterapi. 
 Socialt udviklingscenter, København. Til brug i arbejdet ved SUS har jeg udviklet 

supervisionsmateriale og case refleksionsmateriale 
Har igennem flere år været med i en supervisionsgruppe ved ”Praksis for psykologi og 
psykiatri”, Vesterbrogade, København, hvor vi udvikler vores viden og erfaring i samtaler og terapi  
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med undervisning af Elpeth McAdam og Peter Lang, London.  
 
Medlem af bestyrelsen: 

 Dansk selskab for børnepsykiatri og klinisk børnepsykologi med tilknyttede faggrupper 
 

 
Lokal kontaktperson: 

 Dansk forening for systemisk terapi og konsultation (Dansk STOK) 
 
Bestyrelsesmedlem : 

 Wilhelm Philip Stiftung für Behinderte, Liechtenstein 
 
Udgivne rapporter. 
De fleste stillinger, som jeg har arbejdet i har været nyoprettede eller haft Fokus på udvikling.  
Jeg har derfor været ansvarlig for udarbejdelse af rapporter.  
Som eksempel kan jeg nævne: 

 Fra Børnehjem til Forebyggelsescenter, 1991 
 Uddannelse af medarbejdere i systemisk terapi og konsultation, 1991 
 Fra problem til løsning, tidlig forebyggende indsats i børnefamilier,  

3 delrapporter, 1996,1997, 1998, samt en sammenfattende rapport. 
 Projekt Fremtiden, 2002 
 Weekendbehandling for børn og forældre, 2003 
 Fra Rådhus til Børne- og familiehus, 2003 
 Kortlægning og analyse af handicapområdet med henblik på fremtidig struktur og 

organisering af området. Delrapport 1, 2004. Delrapport 2, 2005. 
 Kortlægning og analyse af socialpsykiatriområdet, 2009 
 Kortlægning og analyse af misbrugsområdet, 2009 
 Etablering og udvikling af forældrenetværksgrupper 

Et praksisprojekt :Metoder til udvikling af konstruktivt samarbejde forældre imellem og 
mellem børnehave og hjem. 2009 
 

 
Bøger. 
Børnebog: Mor du lovede. (En bog der handler om familieterapi set med barnets øjne.) 1991. 
 
Har skrevet et kapitel i bogen 
”Reflekterende processer i praksis”, Helge Eliassen og Jaakko, Universitetsforlaget, Oslo 2006. 
Jeg skriver om ”Reflekterende processer i praksis og i individuel behandling” 
 
Har skrevet et kapitel i bogen 
”Vinkler på vejledning”, Tine Andersen m. flere, Dansk psykologisk forlag 2008. Mit kapitel 
hedder ”Projekt Fremtiden” med undertitel ”Kontekst, sprog og refleksion i undervisnings og 
vejledningsarbejde.” 
 
 


