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Utbildning
Psykologexamen (avslutad 2009-01) med följande ingående moment i urval:

}

Psykologprogrammet, Göteborgs Universitet

}

Psykologpraktik på ”Rusk Institute of Rehabilitation Medicine”, New York University Medical
Center (handledare: Yehuda Ben-Yishay, Ph. D och Elkhonon Goldberg, Ph. D). Jag medverkade i
det rehabiliteringsprogram som drivs på NYU för klienter med förvärvad hjärnskada. Konkret
innebar detta att vara med, men även leda, gruppsessioner samt enskilda samtal.
Neuropsykologiska tester och kognitiv träning utfördes enskilt med klienterna, samt social
färdighetsträning i grupp. En förhållandevis stor del av tiden var jag med på teamkonferenser men
även grupphandledning för neuropsykologiska utredningar och bedömningar

}

Kurs i psykoterapi med vald inriktning KBT för vuxna klienter (handledare: Stefan Lundberg, leg.
psykolog, leg. psykoterapeut). Under en period på 1,5 år lärde jag mig grundläggande
behandlingsmetoder inom både KBT och PDT. På institutionens mottagning fick jag erfarenhet av
att möta klienter med ångest-, depressions- och stressrelaterade störningar

}

Individuellt vald kurs ”Konsultation” vilken innehöll momenten: handledning, grupputveckling,
coachning, konflikthantering och Motiverande Intervju (MI)

}

Examensarbete med titeln ”Klienter i olika psykoterapiinriktningar: En prospektiv naturalistisk
utfallsstudie” (handledare: Billy Larsson, leg. psykolog, fil. lic.)

Fristående kurser:

}

”Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap” (15 hp), betyg: VG, Göteborgs Universitet

}

”Intervju- och samtalsmetodik” (15 hp), betyg: G, Göteborgs Universitet

}

”Sexologi, allmän inriktning” (15 hp), betyg: VG, Göteborgs Universitet

Arbetslivserfarenhet
Psykologspesialist (2016-03 – pågående)
Tyrilistiftelsen – Tyrili Arena, Oslo (Norge)

Jag arbetar nu i huvudsak med behandlingsplanering och individualförlopp (utredningar, behandlingar,
remisser) för patienter som är inskrivna i heldygnsbehandling vid enheten (TSB). Utför även en del
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bedömningar av remisser och förarbete runt patienter som har blivit remitterade/insökta till enheten.
Psykolog (2013-11 – 2015-03)
Sykehuset Østfold HF – DPS Fredrikstad døgnavdeling Post 1, Fredrikstad (Norge)

Som en del av specialiseringsforloppet har jag arbetet 16 månader (i 80%) på en allmän-psykiatrisk
dygnavdelning. Jag har haft fullt behandlingsasvar för mellan en tredjedel och hälften av patienterna
som var inlagda för behandling (kapacitet 12-14 sängar). Anställningen ställde stora krav på
tvärproffessionellt samarbete och en väsentlig del av arbetstiden utfördes i behandlingsteam. På
avdelningen arbetar man i huvudsak med kognitiv beteendeterapi.
Psykolog (2012-06 – 2015-03)
PSI-gruppen – Raskere Tilbake Østfold, Fredrikstad (Norge)

Som psykologkonsult har jag arbetat (på deltid) med patienter som sökts in i Raskere Tilbake. Tjänsten
innebär bedömningar och tidsbegränsade utredningar/behandlingar av lättare psykisk ohälsa som kan
kopplas till arbetsplatsen, eller får konsekvenser för arbetsfunktion hos individen. Tjänsten är ett
trepartssamarbete med NAV og förstalinjen (fastlege).
Psykolog (2009-09 – 2016-03)
Sykehuset Østfold HF – Sosialmedisinsk poliklinikk Fredrikstad, Fredrikstad (Norge)

Efter fullgjord PTP-tjänstgöring vid kliniken fortsatte jag att arbeta heltid där som auktoriserad
psykolog. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av remissbedömningar, bedömningssamtal, utredningar
av psykiatriska- och beroendetillstånd samt individualbehandlingar. En del av arbetstiden går åt till att
sitta med i ansvarsgrupper kopplade till klienten och där samarbeta med kommun, primärvård samt
arbetsförmedling/försäkringskassa.
Behandlingsassistent (2007-11 – 2009-09)
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission (drogfritt boende Stigberget), Göteborg

Tjänsten innefattar kontaktmannaskap för de boende och planeringsmöten tillsammans med
respektive socialhandläggare, där man för varje person utarbetar en individuell arbetsplan. Utöver
detta utförs rutinmässigt drogtester, samt vid misstanke om påverkan, för att hjälpa de boende att
hålla sig drogfria. Då de boende känner behov av att samtala finns jag som behandlingsassistent där för
stöd- och motivationssamtal. Jag har också ett visst ansvar för journalföring, boenderapporter,
fritidsaktiviteter, den psykosociala arbetsmiljön och att följa de boende i sin boendeträning.
Från 2009-02 gick min anställning över från timanställning till vikariat på 75% av heltid.

Kurser genomförda inom ramen för nuvarande tjänst
Under tiden jag varit anställd i spesialisthelsetjenesten har jag tagit många kurser, här i urval:
Videreutdanning i Voldsrisiko-vurdering - VIVO I, ASI, DIVA 2.0. Diagnostisk intervju for utredning av
ADHD hos voksne, Tryggere Traumeterapeuter-utdanningsløp (inklusive diverse fordypningskurs og
veiledningsløp med fokus på spesielt utfordrende tilstander som f.eks. kombinasjonen misbruktraumelidelse), Skåring og administrering av WAIS-IV, Kognitiv behandling av psykosomatiske lidelser,
SCI-PANSS/PANSS, Fordypningkurs i Rus og psykiatri, Sertifisering i PRISM-CV, Personlighetspsykiatri,
Personlighetsforstyrrelser, Diagnostiske verktøy - psykiatri, Dokumentasjon og journalføring, Når
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barn er pårørende, Motiverende Intervju (x 3), Gruppebehandling, Dynamisk korttidsterapi,
Reaksjoner i møte med suicidalitet og selvmord, Vurdering av suicidrisiko, Utredning og forståelse av
voksne med ADHD, SCID-II - diagnostikk av pasienter med personlighetsforstyrrelser, m.fl.

Kvalifikationer
}

Mycket goda kunskaper i engelska, mycket goda kunskaper i norska

}

Mycket goda datakunskaper

}

Körkort (behörighet B)

Referenser
Heidi Wauger, seksjonsleder, Sosialmedisinsk poliklinikk Fredrikstad, telefon: 69 86 92 87
Anne Svartberg, seksjonsleder, Distriktspsykiatrisk sentre Fredrikstad, telefon: 69 86 04 34
Jarle Refnin, daglig leder, PSI-gruppen, telefon: 91 69 05 09
Hilde Andresen Aarhus, enhetsleder, Tyrili Arena Oslo, telefon: 97 01 77 71

Betyg & intyg
Lämnas på begäran.
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