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Erhvervserfaring: 

2014-      : Underviser på Speculars 3-årige psykologiske efteruddannelse 

2012 -     : Underviser på Speculars psykoterapeutuddannelse 

2012 –     : Ekstern konsulent og underviser ved VISS. Dk og VIA UC 

2012 – 2014: Privatpraktiserende psykolog hos Specular 

2011 – 2012: Privatpraktiserende psykolog i Candidatstilling hos Specular 

2008 – 2011: Arbejder som psykologisk konsulent og underviser på Videnscenter: VISS. Dk. 

Skanderborg. Varetager undervisning med fokus på: kommunikation, neuropsykologi og 

neuropædagogik i f m kurser og efteruddannelsesaktiviteter. Varetager supervision af tværfaglige 

personalegrupper. Har udredende og støttende samtaler/supervision med enkeltpersoner i f m 

akutte problemstillinger, stressproblematikker og sygemeldingsforløb. Arbejder med psykologisk 

udredning og bidrag til pædagogiske handleplaner i f t mennesker med fysiske og psykiske 

funktionsnedsættelser. 

2005 – 2008: Arbejder som adjunkt i VIA UC, Århus. Jeg varetager uddannelsesplanlægning og 

undervisning på sundhedsfaglige-, psykologiske- og pædagogiske diplomuddannelser. Underviser 

og superviserer på sundhedsfaglig supervisoruddannelse og er koordinator for tværfaglige tiltag og 

konferencer med fokus på: krop, kost og sundhed. Er tilknyttet som ekstern supervisor på 

specialpædagogiske dag- og døgntilbud. 

2004 – 2005: Arbejder som psykolog på Småbørnscenteret i Århus. Jeg har samtaleforløb med 

forældre til handicappede eller kronisk syge småbørn med fokus på sorg-, krisebearbejdning og 

mestring. Deltager i opstart af mødre- og søskendegrupper, samt tværfaglige tilbud til familier. 

2002 – 2004: Ekstern underviser ved JCVU (tidligere DPH), Århus 

2001 – 2002: Faglig koordinator og underviser ved Jydsk Pædagogisk Center 

1994 – 2001: Arbejder som fysioterapeut primært på Specialinstitutioner med mennesker med 

fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og psykiske lidelser. Jeg har særligt arbejdet med 

kropsterapi, og med mennesker med særlig sensitivitet og sansebearbejdningsforstyrrelser. 

 

 

 

 

 

 



Uddannelsesbaggrund: 

2014 - :      Speculars psykologiske efteruddannelse 3. del 

2013 – 2014: Jeg deltager fortsat på efteruddannelsesforløb i Relationsfokuseret terapi:    

”Udvikling af mentalisering i par og familier med fokus på parforhold og forældreskab”. V. Kirsten 

Seidenfaden, Piet Dreiby og fortsat Lone Algod Jeppesen. 

2013:               Assesment kursus ved Cristian Møller Petersen, DP 

2011 – 2013:  Speculars psykologiske efteruddannelse 2. del 

2007 – 2010:  Speculars psykologiske efteruddannelse 1. del 

2006:               Seminar om Neuroaffektiv Udviklingspsykologi v. Susan Hart 

2005:               Supervisoruddannelse for psykologer v. Inpraxis Hillerød 

2004:               Psykolog fra DPU, Århus 

1991:               Fysioterapeut fra Fysioterapeutskolen, Århus 

 

 


