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Psykolog hos Odense Kommune,
Børne og Unge region Nord (PPR).
Southern Region, Funen, Denmark
Individual & Family Services

Summary
Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet 2013 og har stor interesse for det
kliniske felt, hvor jeg har interesse for arbejdet både med voksne, unge, børn og
familier. For mig er det vigtigt at se på det hele menneske og således inddrage både
kropslige og kontekstuelle perspektiver, herunder samfundsmæssige, i en psykologisk
optik.
Aktuelt ansat i en tidsbegrænset stilling i Odense Kommune i Børne- og Ungeregion
Nord (PPR).
Herudover er jeg digter og skribent, og har læst tilvalgsfag i Skrivekunst ved Syddansk
Universitet. Jeg har haft digte med i diverse antologier og tidsskriftet Slagtryk og har
tilknytning til lyrikgruppen Fynsværk.
Experience
Klinisk psykolog
Børne og Ungdomspsykiatrien Odense
September 2013 – August 2014 (1 year)Odense Universitetshospital
Ansat i Børne- og Ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Odense i affektivt team
(tidsbegrænset stilling). Mine opgaver bestod primært i udredning og behandling af børn
og unge med depression, personlighedsforstyrrelser og belastningsreaktioner mv.
herunder individuel terapi, familieterapi og kognitive undersøgelser.
Forskningsassistent/studenterterapeut
Angstklinikken
January 2011 – December 2011 (1 year)Aarhus Universitet
Her fik jeg erfaring med:
Gruppebaseret kognitiv adfærdsterapi til børn og unge (Cool Kids/Chilled programmet).
Anamnese og udredning ud fra diagnostiske interviews (Anxiety Diagnostic Interview
Schedule Child/Parent, kursus med Wendy Silverman).
Journalføring.
Caseformulering ud fra Alan Carrs model.
Forskning.

Pædagogmedhjælper
Odense Kommune
March 2007 – August 2011 (4 years 6 months)Odense
Tilkaldevikar, primært i Børnehuset Juelsgade, Skarntyden (børnehave) og Kastanjen
(Rudolf Steiner Vuggestue).
Praktikant
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
August 2010 – December 2010 (5 months)Odense
Igennem min praktik fulgte jeg primært to psykologer, den ene indenfor 0-6 års
afdelingen og den anden indenfor 6-18 års-området, tilknyttet Abildgårdskolen og
Risingskolen i Odense. Her fik jeg erfaring med testning, rapportskrivning,
journalisering, mødedeltagelse og organisationskendskab med fagligt og tværfagligt
samarbejde.
Honors & Awards
Z-factor
Odense Lyrik Festival
Vandt digtkonkurrencen Z-factor ved Odense Lyrik Festival i 2009 (med digtet Det
første Landskab) og 2011 (med digtet Væv).
Klummekonkurrence
Alt for Damerne
2011
Vandt andenpladsen i Alt for Damernes klummekonkurrence efteråret 2011 med
klumme om feminisme.
Publications
Mellem Broer(Link)
Ravnerock
2012
Deltagelse i digtantologi.
Projects
Fynsværk(Link)
2013
Lyrik skriveværksted, mødes den sidste onsdag i hver måned kl. 19.
Speciale
June 2013
Afsluttede studiet med et 12-tal for mit teoretiske speciale, der omhandlede kroppens
betydning i psykoterapi. Afhandlingen var en bred teoretisk undersøgelse af dels
kroppens betydning for:
- bevidsthed
- perception
- hukommelse
- tilknytning
- traumer
- selvets udvikling

Specialet indeholdt ligeledes en mere konkret undersøgelse af forskellige metoder og
tilgange, der inddrager kroppen i...more
Volunteer Experience & Causes
Frivillig
Ventilen
September 2005 – September 2008 (3 years 1 month)Social Services
Ventilen Odense er et mødested for stille og ensomme unge. Jeg har været projektleder
af Ventilen Odense fra 2006-2008 og uddannelsesansvarlig fra 2007-2008. Arbejdet har
dels bestået i at tage vagter i mødestedet, visitere nye brugere, arrangere aktiviteter,
indkalde til og afholde møder samt supervision, rekruttere og oplære nye frivillige, PR,
deltagelse i landsdækkende arbejde i Ventilen...more
Frivillig gruppeleder
Angstforeningen
April 2010 – March 2011 (1 year)Social Services
Frivillig leder af selvhjælpsgruppe for voksne med angst (blandede angstlidelser) med
møde hver 14. dag. Rollen indebar at fungere som mødeleder og hjælpe deltagerne
med gennemgang af selvhjælpsmateriale samt lettere adfærdstræning. Formidling af
psykologisk viden om angst og terapiformer.
Causes Iben cares about:
- Animal Welfare
- Arts and Culture
- Children
- Civil Rights and Social Action
- Education
- Environment
- Health
- Human Rights
- Poverty Alleviation
- Science and Technology
Education
Aarhus University
Cand.psych., Psykologi
2009 – 2013
Aarhus Universitet
Bachelor's degree, Psychology
2006 – 2013
Syddansk Universitet
Tilvalg, Skrivekunst
2009 – 2011

Additional Info
Interests
- Lyrik samt kreativ skrivning,
- strik og andet håndarbejde,
- yoga,
- natur,
- litteratur,
- musik,
- film,
- kunst.
Personal Details
Birthday: November 19

