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Erhvervserfaring

2021 -

2019 -

2018 - 2019

2016 -

2015 - 2016

Psykolog Line Rosenlund - Værdifuld forandring.
Privatpraktiserende psykolog
▪ Samtaleforløb med psykologhenvisning fra lægen under overenskomsten

om psykologhjælp.
▪ Psykoterapeutiske samtaleforløb med børn, unge, voksne og par.
▪ Bred vifte af kliniske problemstillinger herunder stress, angst, depression,

alvorlig sygdom, samlivsproblemer, sorg, krise, mistrivsel.
▪ Metodisk inspiration fra ACT, CFT, EFT mv.
▪ Vejledning til forældre med børn i mistrivsel.
▪ Parterapi
▪ Supervision af psykologer og pædagogisk/sundhedsfagligt personale.

Min Psykolog. Autoriserede psykologer.
Privatpraktiserende psykolog
▪ Psykoterapeutiske samtaleforløb med børn, unge, voksne og par.
▪ Bred vifte af kliniske problemstillinger herunder stress, angst, depression,

alvorlig sygdom, samlivsproblemer, sorg, krise, mistrivsel.
▪ Metodisk inspiration fra ACT, CFT, EFT mv.
▪ Vejledning til forældre med børn i mistrivsel.
▪ Parterapi
▪ Supervision af psykologer og pædagogisk/sundhedsfagligt personale.

PPR, Skanderborg kommune
Konsulent
▪ Pædagogisk psykologisk vurdering af skolebørn.
▪ Udredning og testning.
▪ Vejledning til pædagogisk personale og forældre.
▪ Skriftlig formidling.

Kriminalforsorgen
Konsulent
▪ Gruppeleder for grupper af indsatte fædre.
▪ Fokus på at hjælpe fædre til at være så gode fædre som muligt på trods

forvaring i fængsel eller arresthus.
▪ Udarbejdelse af materialet “For vores børns bedste”.

PPR, Skanderborg kommune
Projektleder
▪ Udarbejdelse, afprøvning og dokumentation af behandlingstilbud til børn

og unge med angst.
▪ Terapeutiske opgaver.
▪ Projektleder for arbejdsgruppe.



2014 - 2018

2009 - 2014

2008 - 2009

Psykologhuset Sdr. Palæ
Privatpraktiserende psykolog
▪ Psykoterapeutiske samtaleforløb med børn, unge og voksne.
▪ Bred vifte af kliniske problemstillinger herunder stress, angst, depression,

alvorlig sygdom, samlivsproblemer, sorg, krise, mistrivsel.
▪ Metodisk inspiration fra ACT, mindfulness mv.
▪ Vejledning til forældre med børn i mistrivsel.
▪ Parterapi
▪ Supervision af psykologer og pædagogisk/sundhedsfagligt personale.

PPR, Skanderborg kommune
Psykolog
▪ Supervision og vejledning til pædagogisk personale og forældre med

udgangspunkt i den konsultative metode.
▪ Psykologiske undersøgelser.
▪ Samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere (fx logopæder,

sundhedsplejersker, praktiserende læger, Børne- og Ungdomspsykiatrisk
Center, socialrådgivere)

▪ Individuelle samtale- og vejledningsforløb.
▪ Udvikling af gruppetilbud for unge, der har svært ved at komme i skole.

Familiehuset i Bjerringbro, Viborg Kommune
Psykolog
▪ Psykoterapeutiske samtaleforløb enten alene eller sammen med

co-terapeut.
▪ Med udgangspunkt i det henviste barn/den henviste unge berøring med

vekslende klientkonstellationer: barnet/den unge alene eller sammen med
forældre, parterapi, pårørendearbejde mv.

▪ Bred vifte af problemstillinger herunder psykiatriske problemstillinger
(ADHD, ADD, OCD), depression, angst, selvværdsproblemer, mobning,
problemer mellem forældre, manglende viden om børns udvikling mv.

▪ Vurdering af problemets omfang og alvorlighed og nødvendigheden af
viderevisitering.

▪ Ansat i barselsvikariat.

2008

2006 - 2007

Privatpraktiserende psykolog
▪ Afholdelse af kurset "Udfordrende adfærd - men hvad er intentionen?" for

Center for Oligofrenispykiatri.
▪ Undervisning på landsdækkende efteruddannelsesforløb om demens hos

mennesker med udviklingshæmning for fagpersonale. Et projekt under
Socialministeriet.

▪ Supervisionsforløb for det pædagogiske personale på Møllegården i
Brejning, et døgntilbud for mennesker med udviklingshæmning og
psykiske lidelser.

Psykologhuset Strøget, følordning hos cand. psych. Lone Kærvang
Privatpraktiserende psykolog
▪ Selvstændig varetagelse af psykoterapeutiske samtaleforløb, såvel under

sygesikringsordningen som med selvbetalere m.fl.



Berøring med forskellige klientgrupper: børn, unge og voksne –
individuelt og i par.

▪ Bred vifte af problemstillinger herunder sorg og krise, angst, depression,
selvværdsproblemer, alvorlig sygdom hos klienten selv eller hos pårørende
mv.

▪ To dage ugentligt.

2003 - 2008 Center for Oligofrenipsykiatri, Videnscenter for psykiatri og
udviklingshæmning, Århus Universitetshospital, Risskov
Psykolog
▪ Psykoterapeutiske samtaleforløb med voksne med udviklingshæmning

og/eller tidlig skade. Udgangspunktet er Daniel Sterns
udviklingspsykologi, kombineret med en systemisk og narrativ tilgang.
Herudover anvendtes elementer fra kognitiv terapi.

▪ Tæt samarbejde med det pædagogiske personale omkring klienterne.
▪ Planlægning og afholdelse af kurser og undervisningsforløb for

pædagogisk personale.
▪ Supervison af pædagogisk personale (individuelt og i gruppe i form af

enkeltstående vejledningstimer og kortere eller længere forløb).
▪ Indsamling (bl.a. via kurser, tidsskrifter og deltagelse i konferencer og

netværk) af ny viden omkring mennesker med udviklingshæmning,
psykiske lidelser og ikke mindst psykologisk sundhed.

▪ Videreformidling af viden såvel mundtligt (bl.a. oplæg og foredrag) som
skriftligt (i bl.a. ViPU Viden og Psykolog Nyt).

▪ Udarbejdelse af dokumentation af samtaleforløb.
▪ Udvikling af et gruppeterapeutisk tilbud for seksuelt misbrugte.
▪ Ansat i fuldtidsstilling.

2001 - 2002 Videnscenter for psykiatri og udviklingshæmning, Psykiatrisk Hospital,
Risskov
Informationsmedarbejder
▪ Indsamling og videreformidling af viden omkring udviklingshæmning og

psykiatri.

2000 - 2002 Forskningsprojekt v. cand. psych., ph.d. Karen Munk og adm. overlæge Peter
Fristed
Projektmedarbejder
▪ Kodning af interviews i et forskningsprojekt omkring effekten af

psykoterapeutisk behandling af sædelighedskriminelle.

Uddannelse – udvalgte efteruddannelser og kurser

2018

2018

Dansk parterapeutisk institut v/Lone Algot Jeppesen
Efteruddannelse i parterapi
▪ 1 årig efteruddannelse i parterapi.
▪ Emotions- og relationsfokuseret parterapi.
▪ Teori, træning og supervision.

Nordic Center for Mindful Self Compassion v/Helle Laursen



2017

2014-2015

2014

2014

2012

2011

2011

2009

2009

Mindful Self Compassion-kursus
▪ 9 moduler evidensbaseret MSC-kursus.
▪ Teori og træning i Mindful Self Compassion.

NARM v/Tove Mejdahl
Efteruddannelse i NARM (NeuroAffektive Relationelle Model)
▪ 4 dage om NARM-terapi i klinisk praksis.
▪ Teori og træning.

Center for kognitiv hypnoterapi v/Lone Kærvang
Efteruddannelse i hypnoterapi
▪ 7 dage om hypnoterapi i klinisk praksis.
▪ Teori og træning.

Mindfulness Århus v/Birthe Moksha
MBSR-forløb
▪ 8 ugers MBSR-forløb.
▪ Viden om og arbejde med mindfulnessbaseret stressreduktion.

ACT-klinikken og ACT Danmark v/Russ Harris
Getting Unstuck in ACT
▪ 3-dages workshop om ACT i terapeutisk praksis.
▪ Teori og træning.

Dansk Psykolog Forening v/psykolog Atle Dyregrov
Sorg og krise
▪ 2-dages kursus om sorg og krise.
▪ Viden om sorg og krise - reaktioner og interventioner.

Vingstedkursus 2011 - Dansk Psykolog Forening
Samtalen som redskab
▪ 3-dages kursus med oplæg og workshops.
▪ Med blandt andre Rikke Schwartz og Haldor Øvreeide.

Psykologpartners v/cand. psych. Rikke Kjelgaard
ACT i arbejdet med børn og unge
▪ 2 x 2-dages workshop om ACT.
▪ Teorien bag og praktiske øvelser med ACT.

Dansk Psykolog Forening v. cand. psych. Kim Gabriel Hansen
Grundkursus i Exners Rorschachsystem
▪ 3-dages kursus om Exners Rorschachsystem.
▪ Indføring i og selvstændigt arbejde med Rorchachtesten.

Dansk Psykolog Forening v. overlæge ved Klinik for
personlighedsforstyrrelser Morten Kjølbye
Mentaliseringsbaseret terapi
▪ 3-dages kursus om mentaliseringsbaseret terapi.
▪ Viden om tilknytning, borderlinepersonlighedsforstyrrelse,

mentaliseringsbaseret terapi og øvelser i denne terapiform.



2008-2009

2008

2008

2007

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet
Organisation og samarbejde
▪ 1-årigt enkeltfag på den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD,

HD-organisation.
▪ Viden om organisation og samarbejde ud fra et erhvervsøkonomisk

perspektiv.

Velfærdsministeriet v. Rachel Santini
Seminar om spiseforstyrrelser og misbrug
▪ 2-dages seminar om spiseforstyrrelser og misbrug
▪ Viden om anoreksi, bulimi, overspisning, misbrug, samt behandling af

disse problemkomplekser.

Dansk Psykologforening v. cand. psych. Kirsten Seidenfaden og Søren
Braskov
Parterapi og mægling
▪ 2-dages kursus om Relations fokuseret terapi og mægling.
▪ Viden om imagoterapi, Den anerkendende dialog og mæglingsteori og

øvelser i disse.

Psykolognævnet
Autorisation som psykolog

2007 Dansk Psykolog Forening v. cand. psych. Benedicte Schilling
Supervision i psykologien – psykologien i supervision
▪ 2-dages kursus om systemisk supervision.
▪ Efterfølgende supervisionsøvegruppe.

2007 Coachingoptimering v. cand. psych. Anna-Mette Thomsen
Coaching for psykologer
▪ 3-dages kursus om coaching.
▪ Viden om coaching og psykologi og øvelser i coaching.

2005 - 2007 DISPUK – Dansk institut for supervision, personaleudvikling, undervisning &
konsultation
2-årig efteruddannelse i psykoterapi, rådgivning og supervision for
psykologer og psykiatere.
▪ Viden om og erfaring med den systemiske og narrative tilgangs muligheder

for ressource- og relationsorienteret arbejde.
▪ Tilegnelse gennem læsning af litteratur, oplæg, undervisning, øvelser og

supervision på egen praksis.

2003 Dansk Psykolog Forening v. cand. psych. Tytte Hetmar og Jan Ivanouw
Grundkursus i forskningsmetode
▪ 3-dages kursus i forskningsmetode
▪ Grundlæggende gennemgang af planlægning og gennemførelse

forskningsprojekt.

1997 - 2002 Århus Universitet
Cand. psych.



● Specialet censureret den 11. december 2002. Specialets titel:
”Identitets- og selvværdsproblemer hos udviklingshæmmede og
psykologisk intervention”.

Supervision og personlig udvikling

2020 -

2019 -

2019 -

2019 -

2015 - 2018

2015

2014 - 2019

2010

2009

2008

2008

Cand. psych. Lone Algot Jeppesen
Egenterapi med udgangspunkt i EFT

Cand. psych. Lone Algot Jeppesen
Supervision af relationsfokuseret/EFT parterapi.

Cand. psych. Karin Bremer
Egenterapi med udgangspunkt narrativ terapi.

Psykomotorisk terapeut Dorte Wahlberg
Egenterapi med fokus på brug af kropsterapi.

Cand. psych. Camilla Grønlund
Supervision og egenterapi med udgangspunkt i ACT.

Cand. psych. Anette Morsing
Egenterapi med fokus på brug af hypnoterapi.

Kropspsykoterapeut Bolette Haagen
Egenterapi med fokus på brug af BAT (Body Awareness Therapy).

Cand. pæd. psych. Inge Vinding
Egenterapi med kognitivt og psykoynamisk udgangspunkt.

Cand. psych. Niels Gade
Intern supervision.
▪ Individuel supervision på og refleksion over egen praksis i PPR-regi,

herunder undersøgelser, supervisionsforløb og konsultativt arbejde.
▪ Udgangspunktet er en systemisk og anerkendende tilgang.

Cand. psych. Jørn Nielsen
Ekstern supervision.
▪ Supervision på og refleksion over egen praksis i tværfaglig

personalegruppe.
▪ Udgangspunktet er en systemisk og anerkendende tilgang.

Cand. psych. Aase Brødsgaard
Ekstern supervision.
▪ Supervision på og refleksion over egen praksis i gruppe af psykologer.
▪ Udgangspunkt i en psykodynamisk tilgang.

2007 - 2008 Cand. psych. Susanne Affersholt Allen
Egenterapi med systemisk og kognitivt udgangspunkt.



2007 Cand. psych. Ole Nygaard
Egenterapi med systemisk og narrativt udgangspunkt.

2007 Cand. psych. Jørn Nielsen
Ekstern supervision.
▪ Supervision på og refleksion over egen praksis i gruppe på 2 personer.
▪ Udgangspunktet er en systemisk og anerkendende tilgang.

2006 - 2007 Cand. psych. Lone Kærvang
Individuel supervision
▪ Ugentlig supervision på egne samtaleforløb i privat praksis.
▪ Vejledning i fht samarbejde med kommunale samarbejdspartnere.
▪ Udgangspunkt i en kognitv og psykodynamisk tilgang.

2005 - 2006 Cand. psych. Tove Svendsen
Individuel, intern supervision.
▪ Supervision på egne samtaleforløb og samarbejde med pædagogisk

personale.
▪ Udgangspunkt i systemisk tilgang på baggrund af Tove Svendsens 3-årige

efteruddannelse fra DISPUK.

2004 - 2005 Dansk Psykolog Forening v. cand. psych. Eva Søndergaard
Supervision og psykologfaglig vejledning med systemisk, integrativ og
ressourcefokuseret tilgang.
▪ 1-årigt supervisionsforløb i gruppe.
▪ Erfaring som både supervisor og supervisant med supervision med

systemisk udgangspunkt og vægt på ressourcer og relationer.


