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Jag har visat intresse att ta emot psykoterapier vid Gävle Friskvård & psykologmottagning 

AB, som har psykoterapiavtal för KBT, PDT och KPT.  

Jag är en 64-årig kvinna som är utbildad socionom sedan examen 1983 och legitimerad 

psykoterapeut sedan 2007. Jag har arbetet 30 år inom landstinget och idag är jag 

familjerådgivare i Svenska kyrkans regi.  

Arbetsliv: Från 1983 har jag varit placerad inom ”kuratorsenheten ” och då arbetat på de 

flesta kliniker på Gävle Sjukhus. Jag var en av dem första kuratorer ute på Hälsocentraler, 

och var med i utvecklande av psykosociala-team inom Landstinget Gävleborg.  

Från 2000 fram till 2013 har jag arbetat inom Barn- och Ungdomspsykiatrin. Jag har främst 

arbetat med föräldrar-kontakten, men även psykoterapi för tonåringar. Gruppen unga vuxna 

har legat mig varmt om hjärtat, och där har jag fått fördjupa min kompetens inom gruppens 

problemområden.  

2013 - 2016 arbetade jag vid en psykoterapimottagning i Borlänge ”Samtalsbyrån”. Det var 

givande år att arbeta med andra psykoterapeuter. Jag upplevde det viktigt att kunna 

använda min kompetens både när et gällde bedömningar, behandling och i handledning till 

andra. 

2016 så blev det klart att samtalsbyrån skulle läggas ner och gå in i öppenvårdspsykiatrin. Jag 

beslutade därför att söka mig tillbaka till Gävle. Jag började min tjänst som Familjerådgivare 

vid svenska kyrkan, samma år. Det har varit lärorika år, från att arbetat på det individuella 

planet till att mera ha fokus på parrelationen. 

Jag har en psykodynamisk skolning i grunden, men tar även in andra metoder i mötet med 

de människor som jag arbetar med. Tilläggas kan jag berätta att mina först 13 år har jag bott 

i USA och har i och med det god kunskap i det engelska språket.  

Lite kort om mig själv: Jag är ensamstående och har 3 vuxna döttrar och 3 barnbarn. Bor 

centralt i Gävle och sedan många år har jag en enskild firma där jag tagit emot 

handledningsuppdrag och personer för psykoterapi. Jag har ett brett kontaktnät då jag 

levt/arbetat den största delen av mitt liv i Gävle. 


