CURRICULUM VITÆ: Susanne Egelind Maagensen
Maj 2015 -Specialist i Psykoterapi. (5 årig specialistuddannelse)
Dansk Psykolog Forenings godkendelse.

01-04-2008. -Privat Praktiserende Psykolog på fuldtid – fortsat Privat Praktiserende.
Terapi med unge, voksne og par. Supervision af personale på opholdssteder og af Psykologer mod
autorisation og specialistgodkendelse.
Herunder ydernummer med region Sjælland. (Godkendt til at tage henvisninger fra lægerne)

Indhold i mit job som psykolog:
På hospitalet arbejdede jeg med unge, primært terapi og samarbejde med personalet når de unge
var indlagt. Jeg var med til at starte spiseforstyrrelsesambulatoriet.
Som privat praktiserende laver jeg primært terapi, mest med voksne, en hel del med unge og i lidt
mindre omfang med større børn. Individuel terapi, familiesamtaler og parterapi.
Terapi: Nogle har alvorlige psykisk sygdomme, men flest med personlighedsforstyrrelser, ofte
grundet i en traumatisk opvækst og andre med kriser, eller stress relaterede problemstillinger.
Nogle går 2 gange om ugen i flere år, andre i korte forløb. (Kognitiv terapi til visse angstlidelser,
relationel terapi og mentaliseringsbaseret terapi når det drejer sig om dybereliggende personlige
vanskeligheder og relationelle problemer.)
Erklæringer: Jeg laver lidt udredninger og erklæringer.
Jeg laver erklæringer til regionens samråd, på de kvinder, der skal vurderes i samråd, med henblik
på, om de skal bevilges abort efter 12. uge.
Supervisionsopgaver: På hospitalet superviserede jeg behandlerne på voksenpsykiatrisk afdeling.
Nu superviserer jeg fagkollegaer, samt personale på opholdssteder.

03-10- 2005 -Autoriseret psykolog af psykolognævnet
01-11-2002 til 31-03-2008 -Ansat i ungdomspsykiatrisk afdeling og ambulatorium, Holbæk
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November 2002 . -Kandidat eksamen i Psykologi. Psykolog .
Speciale: Øget selvværd ved psykoterapeutisk indsats, hvordan? En undersøgelse af
begrebet selvværd og hvordan det udvikles, samt diskussion af hvordan der psykoterapeutisk kan
arbejdes med at styrke klientens selvværd og generelle psykiske funktionsniveau.
Stører opgaver:
•

Hvorfor vokser træerne ikke ind i himlen, om parforhold, problemer og parterapi.

•

Love and Limits.

•

Er det muligt og hensigtsmæssigt at minimere selvbedraget?

•

Hvilken betydning har børns tidlige relationer til de primære omsorgspersoner for deres evne til
at indgå i intime relationer i voksenlivet.

•

Hvilke personlige kvalifikationer kræves af sygeplejersken, og i hvor høj grad bestemmes disse
af de tidlige opvækstvilkår.

•

Udvikling af personlige kvalifikationer i sygeplejerske studiet.

•

Socialisering og læring i et moderne samfund.

01-08-1994 til 31-10-2002 -Ansat som underviser på Roskilde sygeplejeskole.
Undervist sygeplejestuderende, samt sygeplejersker på videreuddannelse. Bl.a. holdt oplæg for
undervisningsministeriet i Odense i 2001,
samt skrevet et kapitel i en bog : ”Patientundervisning” i ”Læring i sundhedsvæsenet (2000) 3.
Oplag i 2006 red: Lise Hounsgaard og John Juul Eriksen. Gyldendal Uddannelse og Munksgaard.
I perioden 1996- 2002 sideløbende psykologi studerende.

1994. -Uddannet Sygeplejlærer
Sygeplejefaglig diplomeksamen med speciale i uddannelse og undervisning.
(Slut opgave: ”Udvikling af omsorgskompetence, med fokus på den studerendes personlige vækst
i sygeplejerskeuddannelsen”

1986 – Uddannet sygeplejerske, Dansk og Norsk autorisation.
Som sygeplejerske været på forskellige afdelinger (skadestuen, gynækologisk afdeling, kirurgisk
afd. dialysen og hjemmeplejen, lungeintensiv i Norge, undervist på teknisk skole- langtidsledige,
censor på sygehjælperuddannelsen, undervist på social og sundhedsassistentuddannelsen)
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KURSER OG LÆNGERE VARENDE EFTERUDDANNELSER:
Maj 2015 : Specialist i psykoterapi. Godkendt af Dansk Psykolog Forening.
Modtaget supervision – individuelt og i gruppe og personligt udviklingsarbejde i alt 320 t + 80 t i
perioden 2004 til 2015, hovedparten fra 2010-2015. Supervisor jeg har modtaget supervision af i
længere forløb, de sidste først:
•

Psykolog, Ask Frellesvig, specialist i børnepsykologi og i psykoterapi.

•

Psykolog, Dr. Phil. Judy Gammelgaard, specialist i psykoterapi,

•

Psykolog, Ken Vagn Hansen, specialist i Psykoterapi og børnepsykologi,

•

Psykolog, specialist i psykoterapi Anne Rechenbach.

•

Speciallæge i Psykiatri og børne- ungdomspsykiatri. Professor Dr. Med Tove Aarkrog

18+19+20+26-5-2015: Assessment. v/ psykologerne Louise Meldgaard Bruun, Per Bjerregaard
Knudsen og Svend Aage Rasmussen
7+8+9+19-1-2015: Differentialdiagnostik. v/ psykologerne Nicole Rosenberg, Christian M
Pedersen, Ellen Stenderup, Heine L. Pedersen.
10+11-11-2014: Psykoterapeutisk behandling. (Interventionsformer) v/ Psykolog: Michael
Kaster.
16+17+18-10-2014: 3 rd. Int. Congress on Borderline Personality Disorder & Allied Disorder.
International forskningskongres med mange oplæg med bla. J. Clarkin, P. Fonagy, M. Linnehan.
5-9-2014: Grundkursus i struktureret feedback som en metametode i psykologisk
behandling, v/ J. Cyril Boukris
Juli 2014: Forskningsopgave, jeg lavede forskningsprojekt om ”Dynamisk forståelse af
depression og dynamikken i klientens personlighed og forsvarsstruktur- et casestudie”. Vejleder :
Dr. Poul Nissen.
10+11+16-6-2014: Forskning og Formidling, v/ psykologerne Janni Niclasen og Lars Lunmann.
26+27-5-2014: Lovgivning og Etik. v/ psykolog Jytte Gandløse
16+17-1-2014: Funktionelle lidelser – Psyke og Soma, v/ psykologerne Heidi Berg Nielsen og
Tina B. W Carstensen
14+15-11-2013: Supervision af andre faggrupper: Kvalificering i Supervision. v/ psykolog
Benedicte Schilling.
15-10-2014: Working with a case of somatization: The case of the exorcist v/ Psyk. Jon
Frederickson . USA.
13-06-2013: Behandling af senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.
På Incest Center Fyn, med psykologer derfra, samt Ask Elklit fra Syddansk Universitet.
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24+25-5-2013: Kursus om ny medicin i ADHD behandlingen.
Fra prodrug til klinik. Forskere fra Danmark, Canada og USA. Af Shire For Psykiatere.
21+22-5-2013: Masterclass med Nancy Mc Williams fra USA. Om
personlighedsforstyrrelser , hvor jeg modtog supervision på mit arbejde.
Maj 2013: Afsluttet 3 årig psykoterapiuddannelse af personlighedsforstyrrelser.
Herunder studiekreds fra 2006-2010 med teori og supervision af Professor. Dr. Med Tove Aarkrog.
(minimum 108 t teori og 108 t supervision, jeg fortsatte i gruppen af lyst og har derfor 114 t
supervision og 114 t teori- i det regi, desuden stor gruppesupervision 1 dag pr år, samt
supervisionskurser med danske og udenlandske undervisere 2 dage om året. )
Feb 2013: Afsluttet 30 timers live supervision af psykoterapi med Ask Frellesvig.
22-26/10- 2012: Ugekursus i Interpersonal Psychotherapy Training (IPT) (evidensbaseret
behandling af depressive- hvor der bla.. indgår brug af core skema ved hver session) på Anna
Freud Center i London v/ Roslyn Law.
5-11-2012: Kursus i behandling af klienter med depression. Psykolog og pd D Peter
Dalsgaard.
Marts 2012: Afsluttet 2 årig uddannelse i Relationel Psykoterapi (100 t teori, 60 t supervision),
samt Klininsk Psykologisk undersøgelsesmetodik (10t). Hos Psykolog Ken Vagn Hansen.
19-03-2012: Kursus i RIAS. (ny intelligens test) v/ psykologerne Dorte Gottlieb og Rikke
Engelbrecht.
24+25-05- 2011: Masterclass med Nancy Mc Williams fra USA. Personlighedsforstyrrelser.
08-11-2010: Kursus i Psykotraumatologi m Psykolog og Professor Ask Elklit.
18-05-2010: Evidens og kvalitetsudvikling m Ask Elklit. Falck regi.
Jan +Marts 2010: Uddannelse i anvendelse af hypnose i klinisk Praksis.
V/ psykolog Inge Guldal. Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose.
26-01-2009: Depressionsbehandling med IPT- Interpersonal Psykoterapi
med Dr. Ronald Frey, Ph.D i Dansk Psykolog Forening.
13+14-03- 2008: Kursus i Mentalization Based Individual and Family Therapy ,
med Eia Asen og Peter Fonagy.
2-11-2007: Kursus i Imago m Jette Sinkjær Simon- i Falck regi.
16+17-12-2006: Teori og fordelt over marts 2007 til sept . 2007 supervision i ADOS.
Autisme Diagnostik Observations skema i det kliniske arbejde.
21-09-2007: The Sibling Connection in Eating Disorders med Deborah Blessing, USA i Dansk
Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge.
17+18-04-2007: Psykoterapeutiske behandlingsformer. (til spiseforstyrrede)
I Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser.
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01-02-2007: ADHD Hvordan ser det kliniske billede ud hos voksne.
(Organon minisymposium for læger)
06-09-2007: Metabolisk Syndrom hos den Psykiatriske patient.
V/ Overlæge Sten Madsbad, Klinisk forskningsenhed på Hvidovre Hospital.
2006: Kursus timer fordelt over efteråret. Uddannelse i brug af Rorchach og TAT testning
m Psykolog Kim Gabriel Hansen.
27+28-10-2006: Overføringsfokuseret Psykoterapi m Psychologist John Clarkin. USA,
Kursus i IPPF regi.
22+23-09-2005 samt 26-01-2006 Diagnostik og behandling af borderline patienter.
Med Psykolog Lars Sørensen. Chefpsykolog på Nykøbing Sj.
04-2005: Eating Disorder conference in London. 3 dage med forskere fra hele verden.
21-09-2004: Incest- krænker og offer m Marianne Gram. Regions kursus.
Juni 2004: Efter kursus og eksamen, certificeret i brug af MCMI- III- test.
01+02+03-04-2003: Eating Disorder conference in London.
27-02-2003: Symptomer på Borderline Personality Disorder, samt behandling. IPPF-regi.
02-05-2000: Traumatiske erindringer og psykoterapi m Ole Vedfeldt.
25-02-2000: Anamneseoptagelse. Klinisk diagnosticerende interviews. Statusbeskrivelser og vurderinger. Behandlingsplaner. Forældre evne undersøgelser. Etik. Formidling af
undersøgelsesresultater.
19+20-11-1999: Rorschach og TAT
Januar 1999: Oplevelsesorienteret gruppeterapi.
December 1992: Kursus og bestået eksamen i merkonomkurset: ”Ledelse og Samarbejde”
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