Akademisk utbildning
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Psykologexamen, Lunds universitet
”Traumatiserade flyktingar i vård och omsorg”, Malmö
högskola
Fysikprogrammet (fysik, matematik, statistik och kemi),
Linköpings universitet, University of Western Cape, Sydafrika

Publicerade artiklar i
peer review-tidskrifter

2013

”Transformative narratives: The impact of working with war
and torture survivors.” (artikel i American Psychology
Associations (APA:s) tidskrift Psychological Trauma – Theory,
Research, Practice and Policy)
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Children and grief (Children and War Foundation)
Teaching Recovery Technique (Children and War Foundation)
Konfliktinterventioner (Thomas Jordan)
Kommunikation i konfliktsituationer (Thomas Jordan)
Konfliktkunskap och konfliktdiagnos (Thomas Jordan)
Konfliktvägledning och medling (Thomas Jordan)
Strategier för robusta samarbetskulturer (Thomas Jordan)
Cubics certifierad användare av Cubics assessment tester
Certifierad användare av CAR-Q och Carma
Certifierad handledare i Future Search
Specialiseringskurs i organisationspsykologi med inriktning
Relational Coordination
Specialiseringskurs i organisationspsykologi med inriktning
Storgruppsmetodik
Certifierad handledare IDI (Interpersonal Dynamics Inventory)
Specialiseringskurs i organisationspsykologi med inriktning
Ledningsgrupp/Teamutveckling
Certifierad handledare för Core Qualities
Ackrediterad internationell medlare enligt CEDR (Centrum for
Effective Dispute Resolution)
Leading Adaptive Change in Health Care CLA (Cambridge
Leadership Associates)
Improving work processes with Relational Coordination
Relational Coordination – theory and practice.
Intervjuteknik inriktad mot rekrytering, totalförsvarets
rekryteringsmyndighet (TRM)
Acceptance and Commitment Therapy, Lunds SKBT
(studentföreningen för kognitiva och beteendeinriktade
terapier)
Praktiska KBT-interventioner, Lunds SKBT
”CBT and the Role of Mental Imagery”, föreläsningsserie för
yrkesverksamma av Emily Holmes
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2015
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Arbetslivserfarenhet

20172018

Frida Kristina AB
- Chefscoaching och rådgivning i olika organisationer.
- Personlig spegling med efterföljande coaching.
- Analys av organisationer i kris genom intervjuarbete med
medarbetare på olika nivåer i organisationen. Återkoppling av
intervjuer på rådatanivå samt som grund till en lägesanalys.
Chefcoaching kring krishantering i organisationer.
- Ledningsgruppsutveckling baserat på Relational
Coordination.
- Arbete i organisation som genomgått djupt trauma. Stöd till
både ledning och personal.

20142016

- Arbete med att utveckla och hålla i fördjupningsdagar och
utbildningar både i Sverige och internationellt.
–
Anders Risling AB:
– Arbete med att stödja organisationer i förändringsarbete.
Lägesanalys med uppdragsgivaren, sammansättning av
planeringsgrupp. Planering i planeringsgrupp samt
genomförande av involverande, förändringsfokuserat arbete i
workshopsformat.
– Analys av organisationer i kris genom intervjuarbete med
medarbetare på olika nivåer i organisationen. Återkoppling av
intervjuer på rådatanivå samt som grund till en lägesanalys.
Chefcoaching kring krishantering i organisationer.
- Förberedande intervjuer i samband med kartläggning av
nusituationen inför förändringsinsatser.
- Ledningsgruppsutveckling baserat på Relational
Coordination.
-Medlingsuppdrag
- Coaching och rådgivning till chefer.
- Personlig spegling av högre chefer med efterföljande
coaching.
- Arbete i organisation som genomgått djupt trauma. Stöd till
både ledning och personal.

20122014

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM):
– Intervjuer av prövande till olika tjänster inom Totalförsvaret:
GMU, OP/SOU, GSU-int, telekrig, militärobservatörer för FNtjänst, SOS-alarmpersonal, Polis (PHS) och brandmästare.
– Undervisning kring ledarskap, samtalsmetodik och mitt
publicerade arbete på myndigheten samt på
Försvarshögskolan.
– Konsultativt arbete mot civil kund och utvecklingsarbete
med intervjuinstruktioner för rekrytering till två
ledarpositioner.
-Under PTP-året: Kliniskt arbete på Frälsningsarméns
samtalscenter Eken. (KBT-terapier med klienter med ångestoch depressionsproblematik. Psykoedukation i grupp för
utsatta kvinnor och utbildning i KBT för klinisk personal.)
- Utbildning i ledarskap och intervjuteknik på
försvarshögskolan

20072010

Broarps Behandlingshem, Eksjö: vikarierande psykolog samt
Behandlingsassistent (feriearbete)
– Neuropsykiatriskt utredningsarbete samt stödsamtal som
psykolog.
– Miljöterapeutiskt behandlingsarbete som
behandlingsassistent.

2009

Chefscoach för en mellanchef i kommunal verksamhet
(del i utbildningen på psykologprogrammet):
– Att leda i förändring, motivation av personal samt
kommunikation.
Organisationskonsult (del av psykologprogrammet):
- Att stärka kommunikationsleden och beslutsfattandeprocessen i organisationen.

2009

2008

2008

20062008

Teamet för krigs- och tortyrdrabbade, Malmö
Universitetssjukhus/Barn- och ungdomspsyk.
(psykologpraktik, 60%):
– Arbete på en avdelning för barn och föräldrar med krigsoch tortyrerfarenheter. Utredning och testning, men främst
traumabehandling både i grupp och individuellt, både av barn
och föräldrar. Arbetet skedde ofta via tolk.
Barnahus Lund samt Barn- och ungdomspsyk. Lund
(psykologpraktik, 40%):
– Neuropsykiatriska utredningar och begåvningsutredningar.
Arbete med barn och ungdomar utsatta för sexuella
övergrepp samt fysiskt våld i hemmet. Samarbete med polis
och åklagare, medverkan vid förhör samt terapier för
ungdomarna. Coachning av polis inför barnförhör.
Luzern utredningshem, Lund:
– Utredning och behandling på barnavdelningen.
– Utredning samt undersökning av mottaglighet för
behandling på familjeavdelningen.

