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Personlige data     
 
Ingelise Olesen  
Uiffak 4 B 
3900 Nuuk 
Arbejdstelefon: 00 299 385910 
E-mail: iole@pi.uni.gl 
Født den 9.4.1961 i Narsaq,  

Sprog 
Grønlandsk (modersmål) 
Dansk (flydende) 
Engelsk, (kan begå mig mundtligt og skriftligt) 

Uddannelse 
• Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme, Danmarks Institut for Pædagogisk 

Uddannelse, Aarhus Universitet, juni 2015 

• Autorisation som Jordemoder fra Jordemoderskolen, Aalborg, Danmark 1992 

Ansættelser 
• Siden 1998- og fortsat ansat som forskningsassistent ved Statens Institut for Folkesundhed, 

SDU & Center for Sundhedsforskning i Grønland, Institut for Sygepleje og 
Sundhedsvidenskab, Grønlands Universitet. 

• 2009 orlov 10 mdr. med ansættelse som konsulent ved Paarisa til udarbejdelse og 
implementering af projekt ”Klar til barn” – et kursus til kommende forældre.  

• Jordemoder på Narsaq sygehus og Dronning Ingrids hospital i perioden 1993 – 1997. 
 

 
0pgaver som forskningsassistent 
(herunder daglig projektledelse og forskningsvejledning) 
 

2017/18 

• Den landsdækkende befolkningsundersøgelse 2017/2018 
Koordinator, for hele det praktiske setup for undersøgelsen, f.eks. rekruttering af faste som 
løse medarbejdere, mediedækning, logistisk planlægning af alle rejser, indkvarteringer, 
undersøgelsessteder og ansvarlig for rekruttering af deltagere. Sparring med forskere på 
projektet med hensyn til spørgeskemadesign, pilottest samt kulturel refleksion i en dansk 
grønlandsk kontekst samt oversættelse fra dansk til grønlandsk. 
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2016  

• Udarbejdelse af projektbeskrivelse til en undersøgelse om fødevareusikkerhed i Tasiilaq. 
Indhentet videnskabsetisk godkendelse og udarbejdet semistruktureret interviewguide på 
dansk og grønlandsk, indhentet informeret samtykke og gennemført 11 interview i Tasiilaq, 
Østgrønland. Analyse af kvalitative data pågår  
 

• Koordinator, herunder planlægning af hele det praktiske setup ved indsamling af 
supplerende data til befolkningsundersøgelsen i Tasiilaq og Qaanaaq, herunder 
Koordinator, for hele det praktiske setup for undersøgelsen, f.eks. rekruttering af faste som 
løse medarbejdere, planlægning af alle rejser, indkvarteringer, undersøgelsessteder og 
ansvarlig for rekruttering af deltagere. 
 

2015  
Befolkningsundersøgelsen i Qeqertarsuatsiaat 2015 

• Koordinator, herunder planlægning af hele det praktiske setup for undersøgelsen, 
rekruttering af deltagere, lokale medarbejdere samt sparing med forskere på projektet 
med hensyn spørgeskema ved dataindsamling. 
 

2014 
Den landsdækkende befolkningsundersøgelse i 2014 

• Koordinator, for hele det praktiske setup for undersøgelsen, f.eks. rekruttering af faste som 
løse medarbejdere, ansvarlig for økonomi, planlægning af alle rejser, indkvarteringer, 
undersøgelsessteder og ansvarlig for rekruttering af deltagere, sparring med forskere på 
projektet med hensyn til nyrevideret spørgeskemadesign på tablet, pilottest samt kulturel 
refleksion i en dansk grønlandsk kontekst og oversættelse fra dansk til grønlandsk og i 
forbindelse med dataindsamling til den landsdækkende grønlandske 
befolkningsundersøgelse i 11 byer og 8 bygder i 2014. 

2013      

• Indsamling af kvalitative data til en baselineundersøgelse om befolkningens viden om og 
holdninger til seksuelle overgreb mod børn, herunder også sparing med forskere på 
projektet mht. spørgsmål, pilottest justering, kulturelle refleksioner og endelig 
oversættelse af interviewguide og transskribering af interview. 

2012  

• Indsamling af data til evaluering af de perinatale retningslinier i Grønland. 
 

• Koordinator, herunder planlægning af hele det praktiske setup for undersøgelsen, 
herunder rekruttering af løse medarbejdere, ansvarlig for økonomi, ansvarlig for 
rekruttering af deltagere, sparing med forskere mht. spørgeskemadesign, pilottest og 
oversættelse fra dansk til grønlandsk ved sundhedsundersøgelsen i Avanersuaq 2010. 
 

• Deltids jordemoderfaglig koordinator for den perinatale specialisering for 
sundhedsassistenter på Peqqissaanermik Ilinniarfik, herunder bl.a. tema- og skemalægning, 
rekruttering af eksterne lærere samt undervisning. 
 

 
 



3 

 

2011 

• Indsamling af data, sparing med projektets forskere mht. spørgeskema, oversættelser til 
grønlandsk, medforfatter ved enkle afsnit samt assistent ved rejser på kysten med projekt 
’Unges Trivsel. Det svære ungdomsliv’.  

2010 

• Indsamling af kvalitative data til rapporten; Tanker og bekymringer om radioaktiv 
forurening blandt indbyggere i Qaanaaq, herunder sparing med projektets forskere mht. 
spørgeskema, kulturel refleksion, oversættelse fra dansk til grønlandsk, transskribering 
med oversættelse fra grønlandsk til dansk og endelig sparing mht. analyse af de kvalitative 
data.  

2009 

• Koordinator, ledende funktion i forhold til hele det praktiske setup for undersøgelsen, 
herunder rekruttering af faste som løse medarbejdere, ansvarlig for økonomi, ansvarlig for 
rekruttering af deltagere, sparing med forskere mht. spørgeskemadesign for 
dataindsamling til befolkningsundersøgelsen i Maniitsoq før en mulig etablering af et 
aluminiumssmelteværk. 
 

• Real Care dukkeprojekt i Upernavik og Kullorsuaq, for Paarisa, herunder undervisning af 
ældre skoleelever, forældre samt afholdelse af borgermøde om graviditet, tidlig 
forældreskab, prævention i relation til Paarisas dukkeprojekt. 
 

• Konsulentansat ved Paarisa til udarbejdelse af sundhedsstyrelsens undervisningsmateriale 
’Klar til barn’ i et grønlandsk kontekst, herunder kulturelle reflektioner  
 

2007 – 2009 

• Koordinator, ledende funktion i forhold til hele det praktiske setup for undersøgelsen, 
herunder rekruttering af løse medarbejdere, ansvarlig for økonomi, ansvarlig for 
rekruttering af deltagere, sparing med forskere mht. spørgeskemadesign, pilottest og 
befolkningsundersøgelsen 2007-2009. 
 

2005 – 2007  

• Koordinator, ledende funktion i forhold til hele det praktiske setup for undersøgelsen, 
herunder rekruttering af løse medarbejdere, ansvarlig for økonomi, ansvarlig for 
rekruttering af deltagere, sparing med forskere mht. spørgeskemadesign ved 
dataindsamling til befolkningsundersøgelserne 2005-2007. 
 

• konsulentopgave, formidling af forskningsresultater fra befolkningsundersøgelsen for 
befolkningen ved borgermøder forud for etablering af folkesundhedsprogrammet 
Inuuneritta. 

2004 

• Dataindsamling til Unges trivsel i Grønland 2004, herunder sparing med forskere på 
projektet mht. spørgeskema, oversættelse samt assistent ved rejser rundt på kysten 

2002 

• Dataindsamling til kvalitativ evaluering af landsdækkende alkoholbehandling på Qaqiffik. 
 

• Illoqarfik Peqqissoq, workshop ansvarlig i samarbejde med andre ved et lokalt 
interventionsprojekt om livskvalitet og sundhed i Qasigiannguit. 
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2001 – 2002  

• Praktiske opgaver, f.eks. lungefunktion, blodprøver og interview ved indsamling af data til 
befolkningsundersøgelsen i Qasigiannguit. 
 

1999 – 2001  

• Praktiske opgaver, f.eks. lungefunktion, fedtbiopsier, priktester, blodprøver og interview 
ved indsamling af data til befolkningsundersøgelsen B 99. 
 

1998 – 2005   

• Indsamling af data (flere opfølgende interview) af ca. 400 mødre og deres børn til den 
grønlandske børnekohorte Ivaaq, herunder i samarbejde med projektets forskere, 
udarbejdelse af spørgeskema, oversættelse fra dansk og engelsk til grønlandsk og 
efterfølgende pilottest og justering.  

• Desuden selvstændigt udført 100 undersøgelser af børns neuropsykologiske funktion 
baseret på Fagan: Visual Recognition Memory Test Procedures, A not B: en test på 
rummelig hukommelse, Bayley: Scales of Infant Development og Visual Acuity Procedure. 

 

Publikationer 

Peer reviewed publikationer 
1. Bjerregaard P, Olesen I. Giving birth in Greenland: Secular change in acceptance of hospital 

deliveries. International Journal of Circumpolar Health 2010;69:480-485. 
 

2. Curtis T, Olesen I, Kjeldsen AB, Bjerregaard P. Experiences from three community health 
promotion projects in Greenland. International Journal of Circumpolar Health 2005;64:260-
268.  

Andre videnskabelige publikationer  
1. Dahl-Petersen I.K., Bjerregaard P., Jørgensen E., M. Olesen I. Physical activity in Greenland 

– as part of the Global Observatory for Physical Activity – GoPA!. 2016 
 

2. Petersen-Dahl I. K., Bjerregaard P., (red) Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2014. 
levevilkår, livsstil og helbred. Statens Institut for Folkesundhed 2016. (medvirkende ved 
udvikling af undersøgelserne – design, metode og indhold samt formidling af resultater) 
 

3. Dahl-Petersen, I. K., Olesen, I., Jørgensen, M. E., Larsen, C. V. L. & Bjerregaard, P Health 
survey in Greenland 2014: Population sample and survey methods.,. Statens Institut for 
Folkesundhed. 18 s. (S I Fs Groenlandsskrifter, Bind 29). 2016, Syddansk Universitet 

 
4. Dahl-Petersen, I. K., Bjerregaard, P. & Olesen I., Befolkningsundersøgelserne i Grønland - en 

undersøgelse af sundheden blandt voksne i., Grønland 2016. 1 s. 
 

5. Notat om sundhedstilstanden i Qeqertarsuatsiaat 2015. med bidrag fra Nina Odgaard 
Nielsen, Christina Viskum Lytken Larsen, Marit Eika Jørgensen, Inger Katrine Dahl-Petersen, 
Ingelise Olesen og Peter Bjerregaard. 2016 
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6. Pedersen C. P., Gohr C., Olesen I. Som Ringe i Vandet. Baselineundersøgelse 

Befolkningens viden om og holdninger til seksuelle overgreb mod børn. 
Udarbejdet på baggrund af kvalitativt studie, samt data fra telefoninterviewundersøgelse 
2014 

 
7. Bjerregaard P, Kristensen LHB, Olesen I, Secher NJ. Evaluering af de perinatale 

retningslinier. Rapport til Departementet for Sundhed, Grønlands Selvstyre, 2012. 
 
8. Bjerregaard, P., Dahl-Petersen, I. K., Olesen, I., Kjeldsen, A. B. & Niclasen, B.,  

In search of health effects of a plane crash with nuclear weapons in 1968 near Thule Air 
Base, Greenland. 7 aug. 2012 

 
9. Bjerregaard P., Dahl-Petersen I. k., Sundhedsundersøgelsen I Avanersuaq 2010. Statens 

Institut for Folkesundhed København 2011. 
 

10. Bjerregaard P., Aidt E. C., Levevilkår, livsstil og helbred. Befolkningsundersøgelsen i 
Grønland 2005 – 2009, Statens Institut for Folkesundhed (2010 medvirkende ved udvikling 
af undersøgelserne – design, metode og indhold samt formidling af resultater) 
 

11. Bjerregaard, P., Kristensen, L. H. B., Olesen, I. & Secher, N. J., Evaluering af de perinatale 
retningslinier. 8 jun. 2012, 24 s. 

 
12. Olesen I., (red.) Befolkningsundersøgelser I Grønland 2008 – Hvem, hvad, hvor? København 

2008. 
 

13. Bjerregaard P., Dahl-Petersen I. K., Befolkningsundersøgelsen I Grønland 2005 – 2007. 
Levevilkår, livsstil og helbred, Statens Institut for Folkesundhed 2008. (medvirkende ved 
udvikling af undersøgelserne – design, metode og indhold samt formidling af resultater) 

 
14. Bjerregaard P, Holm AL, Olesen I, Schnor O, Niclasen B. Ivaaq – the Greenland Inuit child 

cohort. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2007. 108. 
 

15. Curtis T, Larsen HB, Helweg-Larsen K, Pedersen CP, Olesen I, Sørensen K, Jørgensen M, 
Bjerregaard P. Unges trivsel i Grønland 2004. Inussuk – Arktisk forskningsjournal 2006;1.  

 
16. Nielsen A. B. S., Bjerregaard P. Sygdom og Sundhedsvæsen. Befolkningsundersøgelsen i 

Grønland 2005 – 2009, Statens Institut for Folkesundhed 2001. 
 

17. Illoqarfik Peqqissoq – Et projeket om livskvalitet & sundhed i Qasigiannguit. Statens Institut 
for Folkesundhed, København 2005. (medvirkende ved udvikling af undersøgelserne – 
design, metode og indhold samt formidling af resultater) 

 
18. Ivaaq - the Greenland Inuit child cohort: a prelimanary report 

Bjerregaard, P., Holm, A. L., Olesen, I., Schnor, O. & Niclasen, B., 2007, København: 
Syddansk Universitet. Statens Institut for Folkesundhed. 106 s. 
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Kurser og konferencer 
 

• Ph. d.- kursus for PH. d.-studerende i Arktisk Sundhedsforskning, Forskningsmetoder i en 
lille population og forskningsmiljøer i Grønland og Danmark. Grønlands Center for 
Sundhedsforskning, 2. 3. og 5. oktober 2015. (20 lektioner), 2,6 ECTS 

 

• Ph.d.-kursus i Masterclass I Artikelskrivning., Grønlands Center for Sundhedsforskning. 
Grønlands Universitet 10 – 11. september 2013,  (6 lektioner), 0,5 ECTS 

 

• Introduktion til Sundhedsforskning, Peqqissaanermik Ilinniarfik, 2006, Nuuk. 27. – 31. 
marts 2006, (32 lektioner).  

 

• Uddannelse som workshopleder af fremtidsværksteder, Svanemøllevej 25, 2100 
København Ø. 29. januar 2003. 

 

• Effektivt Spørgeskemadesign 16 – 17. oktober 2000. SPSS uddannelse.  
 

• Deltaget ved kurser på Department of Psychology, Wayne State University Detroit 
superviseret af Professor Joseph L. Jacobson og PhD Professor Sandra W. Jacobson. Kurset 
tog udgangspunkt i børns neuropsykologiske funktion baseret på Fagan: Visual Recognition 
Memory Test Procedures, A not B: en test på rummelig hukommelse, Bayley: Scales of 
Infant Development og Visual Acuity Procedures. 2 x 7 dage i januar 2001 og 2002. 

Undervisningserfaring 
 

• Jordemoderfaglig undervisning af sygeplejestuderende og sundhedsassistenter og perinatal 
assistenter. 

 

• Undervisning om befolkningsundersøgelsens resultater løbende ved merituddannelser til 
sundhedsassistenter. 

 

• Introduktion, supervision og undervisning og udarbejdelse af interviewguide til 
Befolkningsundersøgelserne fra 2005 – 2018. 

 

• Individuel vejledning om f.eks. informationsbreve, samtykkeerklæringer, rekruttering af 
deltagere samt kulturel refleksion og oversættelse af materiale ved forespørgsel fra andre 
forskere. 

 

• Undervisning af ældre skoleelever, forældre samt afholdelse af borgermøde om graviditet, 
tidlig forældreskab, prævention i relation til Paarisas dukkeprojekt. 

 
Posters 
 

• Accepteret posterpræsentation:  

• The International Congress on Physical Activity and Public Health: 16-19. November 2016, 
Bangkok Thailand. 



7 

 

 

• Bjerregaard P, Dahl-Petersen I, Olesen I, Kjeldsen AB, Niclasen B. In search of health effects 
of a plane crash with nuclear weapons in 1968 near Thule Air Base, Greenland. 15th 
International Congress of Circumpolar Health, Fairbanks, Alaska, august 2012. 

 

• Bjerregaard P, Curtis T, Olesen I. National Insitute of Public Health. Section for Research in 
Greenland. 12th International Congress on Circumpolar Health/NunaMed 2003, Nuuk 
2003.  

Præsentationer 
• Fødevareusikkerhed i Grønland – hvad er omfanget og hvordan måler vi det? En 

interviewundersøgelse i Tasiilaq. NunaMed 2016 – en grønlandskmedicinsk 
forskningkonference, oktober 2016 

 

• ’Det grønlandsk sundhedsdilemma’ Et kvalitátivt studie af grønlænderes opfattelse af 
sundhed og selvvurderet helbred. NunaMed 2016 – en grønlandskmedicinsk 
forskningskonference, oktober 2016 

 

•  ’Befolkningsundersøgelserne i Grønland – En undersøgelse af sundheden blandt voksne’. 
Ingelise Olesen og Inger Katrine Dahl-Petersen. NunaMed 2016 

 

• En undersøgelse om sundhedsopfattelse og selvvurderet helbred i en grønlandsk kontekst. 
Præsentation af resultater fra masteropgave ved ph.d. - kursus oktober 2015 

 

• Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2014, levevilkår, livsstil og helbred. 
Præsentation af metoder ved indsamling af data til befolkningsundersøgelsen 2014, 
’Hvordan gjorde vi’, Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik (Departement for Sundhed), 
marts 2016. 

 

• Bjerregaard P, Olesen I. Folkesundhed i Grønland. Landstingsseminar om 
Folkesundhedsprogrammet, Nuuk, april 2005. 

 

• ’Ivaaq den grønlandske børnekohorte’ oplæg ved Grønlandsmedicinsk Selskab åbne møde i 
Peqqissaanermik Ilinniarfik, oktober 2012. 

Abstracts 
’Det grønlandske sundhedsdilemma’ - Et kvalitativt studie af grønlænderes opfattelse af sundhed 
og selvvurderet helbred i 2015. indsendt abstract til NunaMed 2016. 
 
Larsen, C. V. L., Dahl-Petersen, I. K., Olesen, I. & Bjerregaard, P., Social ulighed i sundhed belyst ud 
fra Innuneritta II. 2016. 1 s 
 
Fødevareusikkerhed i Grønland – hvad er omfanget og hvordan måler vi det?’ 
En kvalitativ undersøgelse af fødevaresikkerhed. abstract til NunaMed 2016 
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How to estimate the intake of “fish oils” in general population health surveys 
Authors: Peter Bjerregaard, Christina VL Larsen, Ingelise Olesen 
 
Food basket analyses in Greenland 
Authors: Peter Bjerregaard, Christina VL Larsen, Ingelise Olesen 
 
 
 
 


