
 
Jag erbjuder: 
 
Individuell psykoterapi 
Hembesök efter avtal 
Psykospirituell vägledning 
Kreativ självutveckling  
Kurser 
Handledning av personal 
Föredrag 
Workshops 
 
Mitt speciella intresseområde  är 
kreativa uttryck som redskap för 
en djupare självförståelse och 
utveckling. 
Vi träffas första gången för att 
lära känna varandra.                        
Du berättar om din situation och 
om dina förväntningar.                        
Jag berättar hur jag kan vara dig 
behjälplig och vi planerar 
gemensamt vårt samarbete. 
 
Du kan anmäla dig till kreativ 
självutveckling och/eller till 
kurser som annonseras på min 
hemsida. 
Handledning, föredrag och 
workshops enligt offert beroende 
av uppdragets omfattning.      

                                                   
Jag är Leg. Psykoterapeut             
och Leg. Distriktssköterska. 
Utbildad i DK, S och i USA.               
Jag har lång livserfarenhet,         
lång erfarenhet av cancervård, 
rehabilitering och palliativ             
vård.                                                   
Jag har speciellt valt att hjälpa 
människor och familjer under 
livets många övergångar som 
innebär att livet förändras.               
Då det kan vara svårt att finna 
fotfäste i vardagen. 
Jag är föredragshållare globalt 
och har gett ut en bok:            
“The Death Midwife”.                                                                                            
Jag är ledamot i socialnämnden      
i min boendekommun och 
generalsekreterare för det 
Europeiska samarbetet i ECEAT 
International.                           
Jag föder upp raskatter. 
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Du känner att livet behöver 
förändras, är under förändring 
eller redan har förändrats på 
grund av skiljsmässa, relationer, 
sjukdom eller arbetsrelaterade 
orsaker. Du önskar hjälp till att 
få nytt fotfäste.                                    
Du behöver hjälp att lämna det 
gamla bakom dig.                          
Kanske har du genomgått 
behandling på grund av en 
sjukdom eller är på väg tillbaka 
efter en sjukdom, utmattnings 
period eller depression.                                       
Kanske är du anhörig till någon 
som är drabbad av allvarlig 
sjukdom.                                              
Du är kanske nyfiken på dig själv 
och vill upptäcka dina inre 
möjligheter, du önskar 
självutveckling.                                                                   
Syftet med att få hjälp hos mig är 
att du ska må bättre, ha fler 
resurser och uppleva bättre 
livskvalitet.                                          
Det är en förvandlingsresa som                        
kan bli en magisk vändpunkt i                    
ditt liv. 

 

 

            

När det är en förlust I ditt liv…                                            
som dödsfall av en kär person, 
relationsproblem, arbete, 
inkomst, hälsa, kärlek, ungdom, 
drömmar, tillit, hopp … 

Om du är överansträngd…….                       
av andras behov, av allt du  
måste  göra, av omvärlden eller… 

Om du känner dig bedövad eller         
sitter fast…….                                                
av sorg, fruktan eller vrede eller 
har svårighet att ge eller ta emot 
kärlek eller upplever utbrändhet 
eller… 

Om du är rädd för att om du 
börjar att känna hur ont det gör så 
kommer det att göra ont för alltid                      

…… då kan jag hjälpa dig. 

 

Verksamheter:                                 

Jag hänvänder mig speciellt till 
privata och offentliga företag och 
verksamheter med personal som 
arbetar med med komplexa 
arbetsuppgifter inom hälso och 
sjukvård som hemsjukvård, 
hemtjänst, äldrevård, 
vårdcentraler, palliativa team, 
hospis, företagshälsovård eller 
bemanningsföretag som vill 
inspirera och utveckla sin 
personal och som vill ta tillvara 
sin personalgrupps kompetens 
och vidareutveckla den och skapa 
ett lärande av de dagliga 
arbetsuppgifterna.                         
Varje personalmedlem behöver 
känna sig sedd, hörd och 
förstådd.                                                  
Handledning, föredrag och 
workshops sker som regel i den 
beställande verksamhetens 
lokaler. 

Hänvänd er för offert! 

 

            


