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CV for JENS JACOB PRASSE 

FAGLIG PROFIL 

Jeg er en alsidig, fleksibel, dynamisk og interkulturelt orienteret 

psykolog med bred erfaring som både psykoterapeut, supervisor, 

konsulent, vejleder og underviser. Jeg har i et langt liv været optaget 

af interpersonelle samspilsmønstre i grupper og organisationer, og 

tilbyder mine kompetencer inden for ledelse, psykoterapi, udredning, 

undervisning, vejledning og supervision.  

 

ERHVERVSERFARING 

 KLINISK PSYKOLOG I PSYKIATRIEN 
Som behandler i psykiatrien gennem 10 år har jeg fået indgående kendskab til psykisk lidelse. 

Angst, depression, PTSD, selvskade, spise- og personlighedsforstyrrelser er diagnosegrupper, 

jeg har mest erfaring med. Men også ADHD og udviklingsforstyrrelser hos voksne. 

 2017 - nu 
2016-17 

Selvstændig psykolog www.psykologjensjacob.dk. Overenskomst med sygesikringen. 
Region Midtjylland, regionspsykiatrien i Viborg-Skive og Herning.  

 2014-16   Enhet for gruppeterapi, Akershus Universitetssykehus, Oslo.  

 2012-14   Sørlandets Sykehus, DPS Poliklinikk Vest, Grimstad, Norge.  

 2008-12   Århus Universitetshospital Risskov, sengeafsnit for affektive sindslidelser.  

 2007-08   CETT, Center for Tortur- og Traumeoverlevere, Vejle.   

  

RÅDGIVNING, UNDERVISNING OG SUPERVISION 

 2004-07    Rådgivende psykolog på Børn og Unge området i Århus Amt, samt Silkeborg og 
Århus kommuner. Rådgiver skoleledere og superviserer tværfagligt personale på 
specialskoler for børn med udviklings- og adfærdsforstyrrelser. 

 1998-2004  Seminarielektor i psykologi og drama på University College i Esbjerg og Ribe. 
Underviser og vejleder pædagog- og lærerstuderende. 

 1994-98   Dramalærer på Roskilde Pædagogseminarium, Frøbel-Højskolen.  

 1989-98   Teater-, musik- og psykologilærer på Skælskør, Støvring og Borups Højskoler. 

  

INTERNATIONALE ERFARINGER 
Jeg har sammenlagt rejst og boet 10 år i udlandet og er vant til at begå mig i kulturer, der er 

forskellige fra min egen. Jeg behersker engelsk, spansk og skandinavisk. Lidt tysk og italiensk. 

 2012-16 Klinisk psykolog og specialist i psykoterapi i psykiatrien i Norge. 

 2000-02   Konsulent for Ulandsorganisationen Ibis på lærerseminarium i Amazonas (Peru).   

 2000 Praktikant som psykolog på psykologisk behandlingscenter i La Serena, Chile 

 1992-93   Ulandsfrivillig voksenunderviser (alfabetisør) i Latinamerika (Nicaragua).   

 1988-89 Studieophold som dramaturgistuderende i regionen Veneto, Italien. 
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KREATIVITET OG PERFORMANCE  
Frem til jeg var 30 år arbejdede jeg som skuespiller og danser inden for eksperimenterende 

teater og performance. Erfaringerne derfra betyder dels, at jeg er vant til at performe foran 

store menneskemængder, dels at jeg har en basal kreativ indstilling til løsning af opgaver. 

 1984-1996  
 

Projektbaseret organisator og underviser i drama og teater i Danmark og i udlandet. 
Instruktør/koreograf ved teaterprojekter med op til 100 medvirkende. Opsætter 
bl.a. musicals og Shakespeare forestillinger. Dramaturg på teaterudvekslingsprojekt 
med skuespillere fra Danmark, Grønland, Iran og Island. Konsulent i Danmark for 
DANIDA- og UNESCO-støttet dansk-afrikansk (Namibia) teaterudvekslingsprojekt. 

 1982-87   Skuespiller, manuskriptforfatter, instruktør i børneteatret Teaterkompagniet, Århus.  

 1981-82 I mesterlære som skuespiller på bl.a. Odin Teatret og i et italiensk teaterkompagni. 

UDDANNELSER 

Jeg har 2 universitetsuddannelser. Da jeg altid har arbejdet ved siden af, har jeg ikke kun tænkt på 
eksamen; men også haft tid til at reflektere og omsætte teori til praksis. Derudover har jeg en lang 
efteruddannelse inden for psykoterapi med særlig fokus på gruppedynamik og samspil. 

2006 - 2013 Specialistuddannelse i psykoterapi for voksne i Danmark og Norge  

2003 - 2006 Autoriseret psykolog i Danmark (godkendt af Psykolognævnet)  

1996 - 2003 Cand. pæd. psych. fra Danmarks Pædagogiske Universitet  

1985 - 1996 Cand. mag. i dramaturgi og psykologi fra Århus og Københavns Universitet 

SUPPLERENDE UDDANNELSER OG CERTIFICERINGER (UDPLUK) 

Juli 2018 Certificeret ydernummerpsykolog i Aalborg til modtagelse af patienter i privat praksis 

Sept 2016 Godkendt som vejleder af unge læger i efteruddannelse af Dansk Psykiatrisk Selskab  

2013-2014  Certificeret efteruddannelse i Dialektisk Adfærdsterapi, Oslo  

2007-2009 Kognitiv Adfærdsterapi for voksne ved Kognitiv Terapi Center, Risskov. 

2005-2006 Projektlederuddannelsen på Ledelsesakademiet ved Århus Købmandsskole 

2005-2006 Human Ressource Management uddannelse på Handelshøjskolen (5 ECTS point). 

1997-1999 Psykodrama gruppeterapi uddannelse, Svenska Moreno Institut, Stockholm 

PRIVAT 

Jeg behersker engelsk, spansk og skandinavisk og er fleksibel, hvad angår rejser og arbejdstider.  

I fritiden spiller jeg bl.a. skak og danser cubansk salsa, som jeg også underviser lidt i. Udover det 
kropslige og rytmiske ved dansen er jeg optaget af gruppedynamikken, når der skiftes partnere og 
det dialektiske samspil mellem at føre og følge. Jeg har været på Cuba 4 gange for at danse. 
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