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Arbejde
1992-

Privat praksis, København og Frederiksberg
Psykologisk undersøgelse, rådgivning,
kriseintervention samt psykoterapi af børn, unge,
voksne og ældre både med dansk og international
baggrund.
Den klinisk psykologiske behandling foregår såvel
individuelt som i grupper. Løbende supervision af
sundhedsfagligt personale samt kursus- og
foredragsvirksomhed.
Problemområderne har været voldsomme oplevelser
såsom ulykker, direkte og indirekte vold, alvorlig
sygdom, selvmordsforsøg, abort samt pludselige
dødsfald i familien. Udover ovenstående områder er
der tale om eksistentielle, familiære og arbejdsmæssige
problemer.
Psykologerfaringen er koncentreret om det kliniske
område i form af akutte kriseinterventioner,
korttidsterapeutiske forløb, kriseterapi samt
længerevarende psykoterapi. Desuden flerårige forløb
som sparringspartner for en del erhvervsledere.

1998-2015

I denne periode havde jeg selvstændig psykologisk
praksis med sygesikringsoverenskomst, cvr. nr.
17528793 på Diakonissestiftelsen, Peter Bangsvej 3,
2000 Frederiksberg.

1999-2015

Dansk Røde Kors, København
Medlem af Dansk Røde Kors psykolognetværk.
Debriefing af grupper, akut-indsats både i grupper og
individuelt.

1995-1998

Danmarks Bløderforening, København
Varetog som konsulent individuel terapi med blødere
som var smittet med HIV/Aids, efterladte ægtefæller og
børn. Afholdelse af diverse seminarer og kurser samt
supervision af personale.

1992-1996

Frivilligt arbejde som psykolog i Dansk
Kvindesamfunds Rådgivningscenter.

1982-1995

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), LedøjeSmørum Kommune
Psykologiske undersøgelser af børn og unge,
udfærdigelse af erklæringer. Terapi med børn, unge og
voksne. Tæt samarbejde med forældre, institutioner og
socialforvaltning.
Supervision af unge psykologer og af andre
faggrupper, såvel løbende som i akutte ”her og nu”situationer. Frem til 1986 sideløbende med fuldtids
psykologistudie på Københavns Universitet.

1980-1982

Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning, Vallensbæk
Kommune
Observationslærer. Arbejdede med adfærdsvanskelig
drenge mellem 12 og 14 år. Sideløbende med fuldtids
psykologistudie på Københavns Universitet.

1976-1980

Lundtofte Skole, Lyngby-Tårbæk Kommune
Klasselærer for 1. – 5. klasse, underviste i dansk,
orientering, gymnastik og håndarbejde.

1972-1976

Diverse studiejobs sideløbende med
læreruddannelsen.

1969-1972

Dansk Kvindesamfunds Københhavnskreds,
København
Leder af kontoret på deltid, varetog administration og
medlemsbehandling.

1965-1968

De Danske Handelsstandsforeningers
Fællesorganisation, København
Deltidsansat sekretær i regnskabsafdelingen,
arbejdede med regnskabsanalyser.
Fødte mit andet barn i 1968.

1962-1965

Bosat i Kurdistan som medfølgende hustru samt
barsel med mit første barn.

1960-1962

Kampsax, Teheran
Sekretær for konsul, direktør J. Garring. Bosat i
Kurdistan.

1958-1960

Det Danske Luftfartsselskab A/S, København
Sekretær for direktør Per Kampmann.

Uddannelse
1994

Autoriseret af Psykologforeningen og Socialministeriet.
Godkendt psykoterapeutisk videreuddannelse og
godkendt som supervisor.

1979-1986

Cand. Psych, Københavns Universitet, København
Speciale: Skilsmissebørn – 12 år efter

1972-1976

Lærereksamen, Hellerup Seminarium, Hellerup

1964-1966

Engelsk korrespondent, Danmarks Brevskole,
Hellerup

1958

Sekretæreksamen, Mercedes Skole, København

1957

Student, sproglig linje, Ordrup Gymnasium

Sprog

Engelsk flydende både i skrift og tale
Tysk og fransk på turistniveau

Personligt

Født 19. marts 1938
Bor alene
Interesserer mig meget for kunst, madlavning og min
kolonihave

