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Utdannelse , autorisasjoner, yrkeserfaring: 
 

Utdannelse  
Psykolog   
Jeg er utdannet psykolog ( Cand psychol.) ved Universitetet i Oslo sommeren 2002. 
Autorisert helsepersonell   
Jeg ble autorisert helsepersonell samme år.  
Spesialist  
Fra 2002-2008 gjennomførte jeg NPF's 5 årige spesialistutdannelse i klinisk psykologi.  
Jeg ble godkjent spesialist i Klinisk psykologi  i 2008. 
Autorisert mekler i familievernet.  
Jeg har gjennomført autoriseringskurs som mekler i familievernet.    
 
Yrkeserfaring & fordypningsområder: 
 
Praktisering som klinisk psykolog: 
Samlet har jeg 11 års yrkeserfaring som psykolog. 
Jeg har vært ansatt som psykolog i spesialisthelsetjenesten  siden jeg ble uteksaminert i 2002. 
Jeg har 9 års yrkeserfaring fra poliklinisk virksomhet ved DPS Fredrikstad og DPS Moss.  
Min spesialistutdannelse inkluderer:   
-praksiserfaring fra sengepost på Veum, 
-praksiserfaring fra spesialisthelsetjenesten for barn og unge (BUPP) 
-praksiserfaring som psykolog på familievernkontoret i Fredrikstad. 
 
Jeg har mange års erfaring med individualterapeutisk utredning & behandling 
av hele bredden problematikk som er representert i spesialisthelsetjenesten for voksne. 
Mitt erfaringsgrunnlag inkluderer utredning & behandling av 
-Normalpsykologiske reaksjoner på livshendelser; tap, påkjenninger, samlivsbrudd, store omstillinger. 
-Krisereaksjoner / Traumer: reaktive psykiske problemer grunnet alvorlige livshendelser / kriser. 
-Depresjon 
-Angst 
-Tvangslidelser 
-Personlighetsproblematikk 
-Relasjonelle vanskeligheter/problemer (parproblemer, familieproblemer, arbeidskonflikter) 
 
Jeg har erfaring fra utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten for barn og unge (BUPP) 
(opp til 18 år) 
-Behandling av barn 
-Behandling av familier 
-Indirekte behandling av barn: (Foreldreveiledning) 
 
Jeg har erfaring fra praksis på to ulike familievernkontor; både under grunnutdanningen (hovedpraksis) 
og siden under min spesialistutdannelse. Da arbeidet jeg med: 
-Parterapi 
-Familieterapi 
-Mekling ved samlivsbrudd, og mekling etter barneloven. 
Jeg har fullfør kurs / er autorisert kursholder for or førstegangsforeldre; «Godt samliv». 
 
Privatpraksis 
Tidligere 
 Vincent medisinske senter Fredrikstad 2004-2006 
Nåværende 
Det Gule Huset i Moss 
Jeg har drevet privatpraksis ved Det Gule Huset i Moss siden november 2010. 
Min privatpraksis er en begrenset bi-gesjeft, ved siden av min hovedgesjeft i spesialisthelsetjenesten 


