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PROFIL 

Jeg er autoriseret klinisk børne- og 

ungepsykolog og forsker. Jeg har ca. 

15 års erfaring som forsker indenfor 

børne- og ungeområdet og har også 

en bred og stærk klinisk psykologisk 

profil. 

 

KONTAKT 

ADRESSE: 

Diakonissestiftelsen, Peter Bangsvej 7A, 

4 sal, 2000 Frederiksberg 

 

TELEFONNUMMER: 

4081 7776 

 

WEBSTED: 

www.børnepsykologi.dk 

 

MAIL: 

janni@boernepsykologi.dk 

ANDET 

- Autoriseret af psykolognævnet 

- 2-årig efteruddannelse i kognitiv 

adfærdsterapi 

- Certificeret i samarbejdsbaseret 

problemløsning (CPS provider). 

- Certificeret i Marschak Interaction 

Method (MIM) 

- Certificeret i Story Stem Assessment 

Profile (SSAP) 

- Certificeret i Parent Development 

Interview – Reflective Functioning (PDI-

RF)  

- Udgangspunktet for al mit arbejde er 

koblingen mellem forskning, empiri, 

teori og klinisk psykologisk praksis 

 

 

UDDANNELSE 

Institut for Psykologi, Københavns Universitet 

2008 - 2013 

Ph.d. med titlen: Prenatal Exposure to Alcohol and Behavioural and 

Emotional Development at Age Seven Assessed by the Strengths 

and Difficulties Questionnaire (SDQ): An investigation of the 

psychometric properties of the SDQ and empirical results from a 

large-scale cohort study.  

 

Ph.d.en bestod af fem videnskabelige artikler. Jeg var på 

barselsorlov to gange i perioden, men afleverede min Ph.d. fire mdr. 

før tid. 

 

Institut for Psykologi, Københavns Universitet 

2002 - 2005 

Kandidatgrad i psykologi. 

 

University College London 

1996 - 1999 

Bachelor i psykologi 

 

ERHVERVSERFARING 

Børnepsykologi.dk  

Selvstændig psykolog 

2017 –  

I børnepsykologi.dk udbyder jeg kurser, samt superviserer, forsker, 

holder foredrag, laver terapi, familiearbejde, forældrerådgivning, 

forældrekompetenceundersøgelser og rådgivning indenfor børne-, 

unge- og familieområdet  

 

Ungdomskriminalitetsnævnet 

Beskikket børnesagkyndig 

2022 –  

Beskikket børnesagkyndig  

 

Familieretten i Roskilde 

Beskikket børnesagkyndig 

2022 –  

Beskikket børnesagkyndig  

 

Familieretten i Glostrup 

Beskikket børnesagkyndig 

2022 –  

Beskikket børnesagkyndig  

 

Familieretten i Næstved 

Beskikket børnesagkyndig 

2022 –  

Beskikket børnesagkyndig  

 

Psykolognævnet 

Beskikket børnesagkyndigt medlem af Psykolognævnet 

2021 – 2025 

Beskikket børnesagkyndig til Psykolognævnet. Udpeget af Dansk 

Psykologforening.  

 

Domstolene  

Beskikket børnesagkyndig dommer til domstolene 

2021 –  

Beskikket børnesagkyndig dommer for domstolene i 

tvangsanbringelsessager 



 

3 

 

 

Frederikshøj skole- og dagbehandling, Københavns kommune 

Behandlingsansvarlig psykolog 

2019 – 2021 

Jeg stod for udvikling af udvikling af behandlingskonceptet på 

Frederikshøj og havde det daglige, behandlingsmæssige ansvar for 

eleverne. Arbejdsopgaverne bestod af terapi/ samtaler med børn, 

unge og deres forældre, testning og udredning, observationer, 

udarbejdelse af behandlingsplaner, intern og ekstern supervision af 

personalet samt undervisning 

 

Censorkorpset 

Censor indenfor psykologi og folkesundhedsvidenskab 

2014 –  

Jeg har siden 2014 været med i censorkorpset for psykologi og siden 

2018 også indenfor folkesundhedsvidenskab. Jeg er en hyppigt 

anvendt censor særligt indenfor de psykologiske uddannelser og 

har stor erfaring med både skriftlige og mundtlige eksamener.  

 

Familieretshuset 

Ekstern børnesagkyndig 

2020 –  

Jeg udarbejder børnesagkyndige undersøgelser for Familieretshuset 

som ekstern psykolog i komplekse skilsmissesager (paragraf 7 sager).  

 

Center for klinisk forskning og forebyggelse, Bispebjerg og 

Frederiksberg Hospital 

Affilieret seniorforsker 

2021 –  

Affilieret seniorforsker med fokus på forebyggelse samt trivsel hos 

skolebørn 

 

PPR Furesø kommune 

PPR psykolog 

2018 – 2019 

PPR psykolog med ansvar for en folkeskole samt specialskole for 

børn med socioemotionelle vanskeligheder. Mine arbejdsopgaver 

bestod bl.a. af:  seniorforsker med fokus på trivsel hos skolebørn, 

særligt udeskole.  

 

Steno Diabetes Center 

Affilieret seniorforsker 

2018 – 2020 

Affilieret seniorforsker med fokus på trivsel hos skolebørn, særligt 

udeskole.  

 

Institut for Psykologi, Københavns Universitet 

Adjunkt 

2014 – 2018 

 

Center for Sundhedssamarbejde, Aarhus Universitet 

Lektor 

2016 – 2017 

 

Dansk Psykologforening, Afdeling for politisk analyse 

Psykologfaglig konsulent 

2016 

Bidrag med psykologfaglige perspektiver i det fagpolitiske arbejde  

 

Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 

Adjunkt 

2015 – 2016 

Udvikling af Folkeskolens trivselsmål for Undervisningsministeriet 

 

Institut for Psykologi, Københavns Universitet 

Post Doc 
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2013 – 2014 

 

Institut for Psykologi, Københavns Universitet 

Ph.d. studerende 

2008 – 2013 

 

Afd. for Social Medicin, Institut for Folkesundhed, Københavns 

Universitet 

Ph.d. studerende 

2012  

Forskningsophold i forbindelse med Ph.d. forløb. 

 

Afd. for Epidemiologi, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet 

Forskningsassistent 

2006 – 2008 

Tilknyttet som forskningsassistent i projekt om alkohol og graviditet. 

Neuropsykologisk testning af førskolebørn samt udarbejdelse af 

forskningsprotokol. 

 

 

UNDERVISNINGSERFARING  

Jeg udbyder kurser i regi af børnepsykologi.dk hvor jeg enten selv 

underviser eller afholder kurser med internationalt anerkendte 

forskere og klinikere indenfor børne- og familieområdet.  

 

Eksempler på kurser jeg har undervist kan nævnes: 

 

Post graduate kurser: 

Kursus: Forskningsmetode og design (10 dage) 

Region Midt - specialpsykologuddannelsen 

2015 –  

I samarbejde med chefpsykolog Opus Nordjylland Ditte Lammers 

Vernal, specialpsykolog og Ph.d. har jeg været faglig kursusleder og 

underviser på dette 10-dags kursus på specialpsykologuddannelsen. 

Vi har undervist og været kursusledere på kurset siden uddannelsens 

start.  

 

Kursus: Forskningsmetode og design (3 dage) 

Dansk Psykologforening og private udbydere 

2014 –  

Jeg har årligt været faglig kursusleder og underviser på dette 3-

dags kursus der er del af specialistuddannelsen for psykologer. 

Derudover har jeg vejledt mange af de miniforskningsprojekter de 

skal skrive som del af forsknings- og formidlingsmodulet.  

 

Kursus: Psykologisk udredning hos børn og unge (6 dage) 

Dansk Psykologforening  

2020 –  

Jeg har i samarbejde med Nina Madsen Sjö, specialist i 

børneneuropsykologi, Ph.d. været faglig kursusleder og underviser 

på dette 6-dags kursus der er del af specialistuddannelsen for 

psykologer. Blandt temaer på kursus er spørgeskemaer, normer og 

psykometri, og caseformuleringer.  

 

Kursus: trivsel og forebyggelse af mentale sundhedsproblemer hos 

skolebørn (1 dag) 

Danske kommuner   

Jeg har i været rundt i en række kommuner og undervise PPR 

psykologer i trivsel hos skolebørn samt forebyggelse af mentale 

sundhedsproblemer i kommunalt regi.  

 

Undervisning på universitet: 

Kursus: Sundhedspsykologi 

Institut for Psykologi, Københavns Universitet  
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Kursus: Statistik 

Institut for Psykologi, Københavns Universitet 

 

Kursus samt vejledning: Bachelorhold 

Institut for Psykologi, Københavns Universitet 

 

Vejledning: Specialer 

Institut for Psykologi, Københavns Universitet 

Jeg har mange års erfaring med vejledning af bl.a. 

bachelorprojekter samt specialer. Det med vejledning har altid 

optaget mig og jeg er stor fortaler for klyngevejledning. Derfor 

lavede jeg også i samarbejde med Pernille Strøbæk, psykolog, Ph.d. 

et forskningsprojekt som adjunkter der havde fokus på fordele og 

ulemper ved hhv. individuel- og klyngevejledning. Vi publicerede en 

enkelt peer-reviewed samt et par populærvidenskabelige artikler 

om emnet. 

 

Udover ovenstående kurser har jeg holdt enkelte forelæsninger på 

Institut for Psykologi, KU samt Folkesundhedsvidenskab, AU i 

eksempelvis mental sundhed og trivsel hos børn og unge, 

forelæsninger i pædagogisk psykologi, og udviklingspsykologi. 

 

 

FONDSMIDLER  

Trygfonden: 996.750 DKK + 157.920 DKK som PI (2015 + 2016) 

Projekt: Minidiamanten: håndter vreden 

Midlerne blevet givet til evaluering af den skolebaserede 

vredeshåndteringsindsats ’Minidiamanten’. Indsatsen blev udrullet til 

alle indskolingsbørn i Rødovre i skoleåret 2016-2017, men Herlev 

kommunes indskolingselever fungerede som kontrolgruppe.  

 

Nordeafonden: 18. mio (2015) 

Projekt: FiSK Junior  

Halvdelen af midlerne blev givet til oplysning til skolebørn om de 

positive effekter af at spise fisk – dette i samarbejde med de fire 

fiskerimuseer. Den anden halvdel blev givet til at undersøge 

effekten af indtag af hhv. fisk og fjerkræ på 8-9-årige børn kognitive 

funktionsniveau, trivsel samt en række biomarkører. De 200 

deltagende familier indtog enten fisk eller fjerkræ fra projektet 

gennem tre mdr.  

 

Flere fonde: ca. 500.000 (fra 2007 og frem) 

Projekt: indsamling af lærer SDQ-spørgeskemaer i forbindelse med 

11-års opfølgning i Bedre Sundhed for Mor og Barn (BSMB) 

Midlerne blevet givet til indsamling af spørgeskemaet Strengths and 

Difficulties Questionner (SDQ) som del af BSMB 11-års opfølgning. 

Dataindsamlingen fandt sted i forbindelse med udarbejdelse at mit 

Ph.d. projekt.  

 

Andre fonde modtaget som PI (fra 2007 og frem):  

Lundbeckfonden (110,713 DKK) 

The A.P. Møller Foundation for the Advancement of Medical 

Science (60,000 DKK) 

Ludvig og Sara Elsass Fonden (200.000 DKK) 

Aase og Ejnar Danielsens Fond (75,000 DKK) 

Carl J. Becker’s Fond (30,000 DKK) 

B&U psykiatrisk Selskab i Danmark (40,000 DKK) 

Dagmar Marshalls Fond (40,000 DKK) 

Direktør Jacob Madsen Fond (15,000 DKK) 

Lundbeck rejsefon til rejse i Edmonton, Canada (18,475 DKK) 

Simon Spies Fonden (92,000DKK) 

Ivan Nielsens Fond (20,000 DKK) 

Aase og Ejnar Danielsens Fond (100,000 DKK) 
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Lundbecks rejsefond (20,000 DKK) 

Seed money Institut for Psykologi, KU (200,000 DKK) 

Seed money Institut for Psykologi, KU (60,000 DKK) 

 

 

 

 

 


