CV
Uddannelse:
Cand.psych., Ph.D.,
Psykologisk/terapeutisk efteruddannelse
Tidligere ansættelsessteder:
Aarhus Universitet, Center for Rusmiddelforskning
Psyko-onkologisk Forskningsenhed
Nuværende Virksomhedsengagement:
Ejer af ”Psykologisk virksomhed: Forskning, formidling og Rådgivning” (2008 - )
Selvstændig foredragsvirksomhed (1995 - )
Partner i Konsulent- og kursusvirksomhed ”Lindgaard & Wiemann” (2011 - )

Forskning og evaluering
2008 – 2012 Projektleder på forskningsprojektet ”Familieorienteret alkoholbehandling”, finansieret af
Sundhedsstyrelsen

2008 -2011

Projektleder sammen med Lise Wiemann (Lindgaard & Wiemann) på projekt ”Behandling af
familier med massive misbrugsproblemer og effekten af behandlingen på familiernes
(primært børnenes) udvikling”, ved Familiecenter Dyreby

2008

Arbejdsnotat til Blaa Kors Danmark/TUBA: ”Familier med alkoholproblemer og deres børn en sammenfatning”

2005 -2006

Frikøbt til projekt ”Familieorienteret alkoholbehandling – et litteraturstudium af
familiebehandlingens effekter”, v. Sundhedsstyrelsen

2002 -2008

Adjunkt ved Aarhus Universitet, Center for Rusmiddelforskning, herunder:
- Projektansvarlig for etablering og implementering af DanRIS-alkohol (et nationalt
registrerings- og monitoreringsværktøj samt database for alkohol- og stofbehandlingen i
Danmark)
- Projektleder på projekt ”Afhængighed og relationer”

2001

Klinisk psykolog/forskningsassistent ved Psyko-onkologisk
Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital på projekt ”Effekten af psykologisk
intervention på bivirkninger ved cytostatikabehandling”, herunder individuelle samtaler med
kvinder med bryst-cancer og mænd med testikel-cancer samt deres pårørende

1997 – 1999 Forsknings- og udviklingskonsulent på projekt ”Pårørende til alkoholmisbrugere”,
Alkoholrådgivningen i Silkeborg – evalueringen angik effekt og proces på organisatorisk såvel
som brugerniveau

1997 – 2001 Ph.D.-stipendiat ved Aarhus Universitet, Psykologisk Institut/Center for Rusmiddelforskning,
projekt ”Voksne børn af alkoholmisbrugere – fokus på mestring og modstandsdygtighed”,
finansieret af Sundhedsstyrelsen

1995 -1996

Forskningsassistent på projekt ”Alkoholforebyggelse i børneårene”, Center for
Rusmiddelforskning v. Knud Erik Sabroe

Formidling, herunder undervisning og supervision
1995 -

Selvstændig foredragsvirksomhed/undervisning indenfor området ”Børn, familier, pårørende
og misbrug”, herunder undervisning (bl.a. på CVU-vita og UC Syddanmark) samt konferencer
i ind- og udland (bl.a. KL’s misbrugskonferencer, div. SST konferencer, Den nordiske
konference ”Barnet og Rusen” i Norge, Kompetencesenter RUS, Norge).

2011 -2012

Undervisning på kursusforløbet ”Familieorienteret alkoholbehandling” under
satspuljeprojektet ”Kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret
alkoholbehandling”

2012

Temadag for misbrugsbehandlingsfeltet, Borgestadklinikken i Norge

2011

Temadage for misbrugsbehandlingsfeltet med det formål i samspil med praksis at bringe
viden fra forskning og teori i spil i ”virkelighedens verden”

2008 – 2009 Ekstern specialevejleder v. Psykologisk Institut, Københavns Universitet og Supervisor v.
Sociologisk Institut, Københavns Universitet

2002 – 2008 Adjunkt ved Aarhus Universitet, Center for Rusmiddelforskning, herunder:
- Undervisning på Tværfag v. Center for Rusmiddelforskning
- Vejledning af studerende (Speciale, Bachelor, Tværfag)
- Div. konferencer m. oplæg, temadage og. lign.

1999

Undervisningsforløb på Psykologisk Institut/Aarhus Universitet, ”Opvækst og voksenliv –
fokus på mestring og modstandsdygtighed”

Rådgivning
2011 – 2012 Medlem af baggrundsgruppe for ”Kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret
alkoholbehandling” vedr. etablering af undervisningsforløb

2011

Faglig konsulent for Velux fonden

2010, 2008

Referee v. SFI

1999 – 2002 Medlem af baggrundsgruppe for projekt ”Voksne børn af alkoholmisbrugere”,
Alkoholbehandlingen i Ringkøbing Amt

Klinisk praksis
2001

Klinisk psykolog/forskningsassistent ved Psykoonkologisk
Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital på projekt ”Effekten af psykologisk
intervention på bivirkninger ved cytostatikabehandling”, herunder individuelle samtaler med
kvinder med bryst-cancer og mænd med testikel-cancer samt deres pårørende

2001 – 2002 Klinisk psykolog/gruppeleder på gruppeterapeutisk forløb med cancergruppe for kvinder med
bryst-cancer

2001 – 2002 Klinisk psykolog på ”Sundhedsklinikken” ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
(individuel terapi for diabetespatienter og klienter med spiseforstyrrelser)

Uddannelsesforhold
2007

Kursus i Universitetspædagogik

2002

Adjunkt ved Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

2001

Erhvervelse af Ph.D.-graden i Psykologi ved Aarhus Universitet med
afhandlingen ”Voksne børn fra familier med alkoholproblemer – mestring og
modstandsdygtighed”

1999 – 2002 Psykologisk/terapeutisk efteruddannelse, psykologerne ”Specular”

1995

Psykologisk kandidateksamen fra Aarhus Universitet med specialet ”Barnets ansvarsudvikling
via opdragelsen – et eksistentialistisk perspektiv”

