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Resume
Fagrelevant erfaring
Jeg er autoriseret klinisk psykolog og arbejder som selvstændig i egen praksis. Jeg har været tilknyttet
forskellige psykologhuse som konsulent. Tidligere har jeg arbejdet tværfagligt med psykiatere,
sagsbehandlere og erhvervskonsulenter i PPclinic. Inden jeg blev psykolog, fik jeg bred
samtaleerfaring som frivillig på Linien og i Sind i mit praktikforløb. Før det har jeg arbejdet med
undervisning og innovation.
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Autorisation
Klinisk psykolog i egen praksis psykologhuseticity.dk
Konsulent som klinisk psykolog i Psynaps i Slagelse
Konsulent som klinisk psykolog i PsykologHuset i Brøndby
Klinisk psykolog i PPclinic
Frivillig i Mamma Mia
Psykolog ved KU
Psykologpraktik i Sind København
Frivillig på Linien
Udviklingsingeniør i Oticon
Kursus i kunstig intelligens ved DTU
Konsulent på Odense Universitets Hospital
Diverse undervisningskurser
Ingeniør ved DTU
Diverse undervisningsjobs som hjælpelærer ved DTU
Besøgsven
Adgangskursus ved DTU
Mellemleder i Brüel & Kjær
Elektronikmekaniker i Sahva
Diverse ufaglærte jobs og højskoleophold

Personligt
Jeg er født i 1969 og lever med min kæreste og vores 3 børn. Jeg ser mig selv som åben, nysgerrig og
engageret. Andre fortæller mig, at jeg udstråler ro. Jeg elsker at lave sund velsmagende mad til min
familie. Jeg læser, skriver, spiller musik og maler billeder med sand og akryl.

Erhvervserfaring som psykolog
2019-…

Selvstændig klinisk psykolog i egen praksis psykologhuseticity.dk
Opgaver:
 Samtaleforløb med voksne
 Samtaleforløb med par
Opnåede kompetencer:
 Rutine i samtaleterapi og støttende samtaler
 Erfaring med opbygning af egen hjemmeside og opbygning af forretning

2018-2020 Selvstændig konsulent som klinisk psykolog for Psynaps i Slagelse
Opgaver:
 Samtaleforløb individuelt med unge, med voksne og med par
 Tværfagligt samarbejde med lærere, sagsbehandlere, forældre og
kontaktpersoner
 Afholdelse af temaaftener
 Udarbejdelse af kommunale vurderinger
Opnåede kompetencer:
 Rutine i samtaleterapi og støttende samtaler
2018-2019 Selvstændig konsulent som klinisk psykolog for PsykologHuset i Brøndby
Opgaver:
 Samtaleforløb med unge, med voksne og med par på dansk og engelsk
 Udarbejdelse af kommunale vurderinger
Opnåede kompetencer:
 Rutine i samtaleterapi og støttende samtaler
2018

Ansættelse som psykolog i PPclinic
Jeg arbejdede med terapiforløb og støttende samtaler i forbindelse med erhvervspraktik
i en tidsbegrænset stilling.
Opgaver:
 Samtaleforløb med unge og voksne på dansk og engelsk
 Visitation og udredning
 Diagnosticering og behandling af psykiatriske klienter
Opnåede kompetencer:
 Rutine i at tilrettelægge og foretage støttende eller terapeutiske forløb
 Rutine i at tilpasse metoden til klienten og til formålet med forløbet
 Erfaring i tværfagligt samarbejde med bl.a. psykiatere og sagsbehandlere
 Erfaring i at identificere, hvornår psykiatrisk tilsyn er hensigtsmæssigt
 Erfaring i psykologisk testning

Øvrig erhvervserfaring
2004-2012

Ansættelse som udviklingsingeniør i Oticon
Jeg arbejdede med innovation og audiologi, hvor menneskets behov møder teknik.
Opgaver:
 Design og udførelse af psykoakustiske forsøg med testpersoner
 Mentor og oplæring af nye medarbejdere
 Undervisning for store og små grupper herunder alle nye medarbejdere
Opnåede kompetencer:
 Solid erfaring i undervisning og tværfagligt samarbejde
 Rutine i proaktivt at identificere og udføre akademiske arbejdsopgaver
Jeg blev desuden tilbudt et job som projektleder.

2003-2004

Ansættelse som ingeniør på Teknisk Audiologisk Laboratorium.
Jeg var konsulent og rådgiver ved Teknisk Audiologisk Laboratorium på Odense
Universitets Hospitals høreklinik.
Opgaver:


Undervisning af meget forskellige målgrupper

Opnåede kompetencer:


Erfaring i målretning, evaluering og kvalitetssikring af undervisning

Jeg blev tilbudt at blive ansvarlig for undervisning på TAL.
2000-2002

Ansættelse privat og ved Danmarks Tekniske Universitet.
Jeg var hjælpelærer i forskellige ingeniørfag ansat af universitetet og af medstuderende.

1997-1998

Ansættelse som mellemleder i Brüel og Kjær.
Opgaver:
 Ansvarshavende problemløser
 Jeg forbedrede arbejdsforhold og styrkede ansatte i selvstændige løsninger

1986-1993

Diverse ufaglærte jobs og længere højskoleophold.

Frivilligt arbejde og praktik
2017

Frivilligt arbejde i Mamma Mia Socialpsykiatrien.
Opgaver:


Workshop for fagpersonale om etiske dilemmaer knyttet til valget af paradigme

Opnåede kompetencer:

2016

Erfaring i faglig sparring og psykoedukation

Praktik i Sind København.
Opgaver:





Visitation
Støttende samtaler
Gruppesterapi for unge med angst og depression
Afholdelse af supervision

Opnåede kompetencer:




2009-2013

Rutine i samtaleforløb
Rutine i tilpasning af metode til klienten
Rutine i identificering og anerkendelse af klientens ressourcer
Rutine i planlægning, udførelse og evaluering af supervision og
gruppeterapi

Ansættelse som frivillig samtalepartner på Linien.
Opgave:


At foretage støttende og anerkendende telefonsamtaler med udsatte
borgere

Opnåede kompetencer:



1999-2006

Rutine i at håndtere, hvad der kan sidestilles med en terapeutisk relation
Rutine i at skabe et vedkommende rum, der byder brugeren indenfor
Rutine i at respektere egne grænser og være åben over for det ukendte

Frivilligt arbejde som besøgsven.
Jeg var besøgsven for en ældre dement kvinde. Det var givende og lærerigt at støtte en
ældre, der gradvis mistede sine færdigheder.

Uddannelse
2020
2012-2017

Autoriseret af Psykolognævnet
Uddannelse til psykolog fra Københavns Universitet.
Min faglige interesse er bred. Jeg har fortsat et stærkt fokus på tilpasning til klienten
og til formålet med samtalen. Det fremgår også af min bachelor, mit speciale og de
fag, som jeg har valgt i uddannelsen. Jeg har f.eks. valgt et klinisk fag om tilpasning til
klienten. Jeg er optaget på studiet som en af 23 på kvote 2 blandt 1045 ansøgere.
Fagligt ser jeg mig selv som dedikeret, kreativ og teoretisk stærk.

2017

Speciale.
Mit speciale hedder Narrativ fortolkning. I bedømmelsen kaldes det en yderst
selvstændig og nuanceret integration af psykoanalytisk og narrativ teori med stor
definitorisk præcision. Specialet argumenterer for en stærk forbindelse mellem teori og
praksis. Det betyder, at jeg syntetiserer et teoretisk grundlag for en praktisk terapeutisk
attitude, der er funderet i ydmyghed og respekt for klientens perspektiv og
ressourcer. Både mit speciale og min bachelor blev bedømt til karakteren 12.

1999-2002

Uddannelse til diplomingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet.
Min bachelor var om høreapparater, og jeg tog uddannelsen på under normeret tid.

1998-1999

Adgangskursus til Danmarks Tekniske Universitet.
I idehistorie skrev jeg opgave om narcissisme og nødvendigheden af myter i et samfund,
der idealiserer logik. Faget var en dannelsesmæssig øjenåbner.

1993-1997

Uddannelse til elektronikmekaniker i Sahva.
Jeg lavede handicaphjælpemidler, og havde allerede da fokus på menneskers livskvalitet.

Efteruddannelse
2019

Kursusdag om tilknytningsmønstre i klinisk praksis.

2010

Kursus i kunstig intelligens ved Danmarks Tekniske Universitet.
Kurset på 10 ECTS-point blev gennemført samtidig med mit fuldtidsarbejde.

2003-2004

Kurser vedrørende formidling og undervisning.
 VPG - Formidlings- og Voksenpædagogisk grundkursus ved Folkeuniversitetet.
 Træd op, træd nærmere - om det at give vedkommende undervisning.
 Skriv bedre - om skriftlig kommunikation fokuseret på modtageren.
 Følelsesmæssig intelligens - om emotionelle aspekter af intelligensbegrebet.

