
 

 

 

 

Cand.psych. Organisationspsykolog Vibe Strøier f. 1955  

Uddannelse:  

Beskæftigelse: 

 
1999  Specialist og Supervisor i arbejds- og 
           organisationspsykologi  
 
1997  Dansk Psykolog Forening 
           Specialist og Supervisor i psykoterapi  
 
1985  Dansk Psykolog Forening 
           Cand. psych., Københavns Universitet 
 
1977  Exam.art. Bifag  Samfundsfag, Københavns Universitet 
 
 
 
 
2020  Strøier & Bryld  
 
2012  Willer, Bryld & Strøier Organisationspsykologi ApS 
 
2006  Skolen for Eksistentiel Psykologi og Psykoterapi 
 
1997-2000  Amtoft & Strøier   
 
Fra 1993  Vibe Strøier ApS 
 
1990-93  DISPUK, Uddannelsesleder 
 
1985-90  Snekkersten Behandlingsinstitution for unge med  
                 en psykiatrisk diagnose, Souschef 
 
1980-85  Børnepsykiatrien Nordvang  
 
1978-80  Støtteperson til børn af misbrugere  



Underviser 

Uddannelse af psykologer 

 
 
Ekstern underviser på Psykologi Københavns Universitet 
Underviser på CBS på Master of Public Governance i faget 
Organisationspsykologi 
Underviser på lederuddannelser regioner og kommuner 
Uddanner akademiske faggrupper organisationsudvikling, 
ledelse og konsulentvirksomhed 
 
Har gennem de sidste 20 år efteruddannet og superviseret 
psykologer såvel indenfor det kliniske som det 
organisationspsykologiske felt. 
Underviser i Dansk Psykolog Forening af psykologer  til 
specialistuddannelsen. 
 
Underviser på følgende: 
 

● Det tværgående modul 
3.2. Organisationspsykologi 
3.17 Psykologen som konsulent 
 

● Supervisoruddannelser psykologer 
Underviser på Supervisoruddannelser for 
psykologer  
 

● Voksen psykoterapi 
I regi af ”Skolen for eksistentiel psykologi og 
Psykoterapi” i samarbejde med cand.psych. 
Anne-Mette Mohr og cand.psych. Charlotte 
Sandros 
www.eksistentiel-skole.dk 
12.4.4.2   Specialiseringsmodulet eksistentiel 
psykoterapi  
12.4.4.2.3  Anden teoretisk referenceramme 30 
timer  
 

● Arbejds- og organisationspsykologi 
I regi af Willer, Bryld & Strøier 
WBS.wbs-organisationspsykologer.dk 
 
 ”Med organisationen i fokus ” i samarbejde med 
Lone Willer. Intro 30 timers intro til 
specialistuddannelsen på arbejds- og 
organisationspsykologi 
 
”Design & Drive” i samarbejde med Cand.psych. 
Lone Willer og cand.psych. Ejnar Bryld 



Specialistuddannelse for arbejds -og 
organisationspsykologer  
 

 
Kompetencer 
Konsulent ved samarbejdssager, strukturændringer og 
virksomhedsfusioner. 
Konsulent for styrelser og Videnscentre 
Coaching af ledere 
Længerevarende organisationsudviklingsforløb. 
Leder- og konsulentuddannelse i offentlige og private 
virksomhed 
Efteruddannelse, coaching og supervision af 
organisationspsykologer. 
Videreuddannelse af organisationspsykologer 
Specialist i strategiprocesser i den offentlige sektor, herunder 
ledelses - og organisationsudvikling 
Konsulent for bestyrelser 
Har udviklet arbejdsmetoder til at håndtere de globalt 
strategiske udfordringer den offentlige sektor står i. 
Har fokus på udvikling af dialogstrukturer, hvor kunder og 
samarbejdspartnere involveres i fremadrettede dialoger. 
Optaget af de eksistentielle krav ledelse kræver 
 
 
Publikationer 
”PPR-psykologen som den Gode og Årvågne Vært” 
PPT nr. 5 2018 
 
”Organisationen banker stædigt på: Supervision 
 som implementeringsbase for vilde problemer”  
 i Jakob Hassing Pedersen:  
  ”Supervision i et organisatorisk perspektiv” 
Dansk Psykologisk forlag 2016 
 
”PPR mellem tamme og forheksede problemer” 
PPT nr. 1 2015 
 
”Konsulentens Grønspættebog”  Dansk Psykologisk forlag 
2012  
 
”Den genealogiske metode” i Mads Bendixen og Niels 
Christian Mosfeldt Nickelsen(red) Innovationspsykologi  
Dansk Psykologisk Forlag 2012 
 
”Frygtløse ledercoaching – mellem kastethed og frihed. 
Erhvervspsykologi volume 9 
Nummer 2, juni 2011 



 
”Supervision og eksistentiel  supervision” 
I: Jakob Hassing Pedersen (red) 
Perspektiver på supervision 
Psykologisk forlag 2008 
 
”Fusionernes oxymoroner – Håb og Vemod i Mellemtiden” 
Erhvervspsykologi volume 4, nummer 2, juni 2006 
 
”Ledelse og coaching” i ”Lederskabelse – det personlige 
lederskab” redigeret af  
Poula Helt. Forlaget samfundslitteratur 2006 
 
”Tingmødet og Arvefølgen – Fra Ghetto til parlament i 
psykiatrien” Fokus volume 37, 2003 
 
”Fra skakspil til Red Alert” Offentlig ledelse i udvikling, Børsen 
2003 
 
”Offentlige organisationer i dilemmaernes tid”, ”Da Enterne 
løftede kronerne og begyndte at vandre”, Erhvervspsykologi, 
vol. 1, nr. 1, 2003 
 
”Når rejsen er målet” Videnscenter for social psykiatri, 2002 
 
”Organisationsudvikling som leg og poesi” Ledelse i dag, nr. 
24/Vinter 1996. 6. årgang nr. 4. 
 
”Benchmarking the Systemic Way” Human Systems, Vol. 4, 
Issue 324, 1993. ISSN 0960-9830 
 

 
 

 
 

 

 

 


