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UTBILDNING 

Specialistutbildning i KBT, Sapu  1 år 2012/13 

Handledarutbildning   60 hp 2011/13 

Leg psykoterapeut   90 hp        2008/11 

Min magisteruppsats handlade om föräldrars känsla av delatighet i behandlingen av deras barn 
påverkar hur nöjda de är med behandlingsresultatet. Studien gällde föräldrar till anorektiska 
ungdomar. 

Familjeterapeututbildning  3 år         2006/08 

Sexologi II, Karolinska Institutet 10 p         2006 

Min uppsats handlade om ”Sexualitet och SSRI” 

Sexologi I,  Karolinska Institutet  5 p          2005 

Min uppsats handlade om ”Transsexualism” och kom senare att användas som kursmaterial på 
Barnmorskeutbildningen 

Ätstörningar, Karolinska Institutet 5 p          2003 

Grundläggande psykoterapiutbild 2,5 år 2000/02 

Utbildning var Psykodynaminsk inriktad med en extra termins tillägg med systemisk inriktad 
familjeterapi. 

Orienteringskurs i kognitiv psykoterapi 50 h        2001 

Öronakupunktur   Vt-00      2000 



Handledarutbildning   5 p          1999/00 

Lösningsfokuserad korttidsterapi Ht-99    1999 

Psykologi              24 p     1992/95 

Socionomutbildningen      140 p        1991/95 

KURSER 

 

Sexologikurs   2 dagar    1991 

 AIM-modellen   4 dagar    1993 

Targetting young people at risk    

of drugmissuse, London, UK  5 dagar    1994 

Medberoende/Kriminalitet som livsstil 4 dagar       1995 

Anhörigvecka, Minnesotamodellen 5 dagar       1996 

Nätverksutbildning   HT  1997 

 Återfallsprevention samt handledning 

 på gruppen enl KBT     VT      1997 

 Handledarutbildning, steg 1  5 dagar  1999 

MI utbildning   2 dagar 2012 

Modul A Schematerapi  2 dagar 2013 

ARBETE 

 

Stockholm Stad.  

Gullmarsplans beroendemottagning   pågår          2012- 

Samordnare för en arbetsgrupp om 12 personer. Leda, fördela arbetat samt driva utvecklingen 
framåt. 

  



Enköpings Kommun 

Råd & Resurs   4 år                 2008/2012 

Enhetschef för 3 team inom familjebehandlingen och det sista året som samordnare på halvtid för 
Familjecentrum samt Blomstra, en verksamhet som arbetar med anknytningsproblematik. 

 Capio Anorexicenter  6 år       2002/08 

Anställdes för att starta upp öppenvårdsbehandling för personer med ätstörningar. Teamledare 

för Dagvården med budgetansvar. Det sista året arbetade jag med inneliggande patienter med 
anorexi. 

Stockholm stad  

Farsta och Norrmalms vuxenenhet 20 mån 2001/02  

Jag anställdes för att starta upp en öppenvård för narkotikaberoende personer I city. 

Botkyrka kommun 

Vuxenenheten   6 år      1995/00 

Arbetade med narkomanvården i kommunen samt vik även ibland som Öppenvårdschef i 
kommunen. Startade bla upp behandlingsprogrammet ”STEGET”, ett strukturerat 
behandlingsprogram för narkotikaberoenden. 

 

ÖVRIG ERFARENHET 

Övervakare via Frivården  5 st uppdrag  1996/01 

Handledare åt socionompraktikanter  3 ggr 15 p      1999/04 

 Barn & Ungdomsgruppen i Sthlm AB 7,5 år      1995/02 

Arbetade med många unga tjejer och kvinnor som kvalificerad kontaktperson. Hade även 
uppdrag i barnfamiljer som ”hemma hos”. 

Kaleidoscope project, London 

Metadonprogram/Härbärge för ungdomar  1 termin        1994 

Samtal på engelska är inget hinder 

 

 



UPPDRAG PÅ MIN PRIVATA FIRMA SOM KONSULT  

 

Handledning 

Har bla handlett ett par församlingar, gruppboenden, familjehem och 
jourhem. Yrkesverksamma Socionomer inom familjebehandlingen. 

Uppdragen har skiftat från enstaka gånger till flera år. 

 

Utbildning 

Jag har utbildat många genom åren och då främst gällande 
ätstörningar. Ex kan vara läkare och sköterskor inom Primärvården, 
Skolsköterskor, Familjebehandlare och behandlingshemspersonal. 

Psykoterapi och annan behandling 

Utöver privatpersoner så har jag haft uppdrag från ett par större 
börsnoterade bolag som velat ha hjälp för sin egen personal och 
arbetsledare. 

Jag har också arbetat på uppdrag från företags egen företagshälsovård. 

Under ett halvår arbetade jag för ett behandlingshem i Stockholm som 
konsult några timmar i veckan. 

Även familjeterapi har jag haft som uppdrag från en företagskund. 

Teambuilding 

Jag har varit ute i en förskola för att arbeta ihop personalgruppen. 

Utredningar 

Jag utreder familjer som ansöker om att bli familjehem. 

 

Författare till När maten styr tillvaron Information om ätstörningar på 
uppdrag av Gothia Förlagshus, sålt i 5.000 ex. 2006. 

 

 


