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Hanna Wallensteen, född 1971
Norrskogsvägen 25
112 64 Stockholm
+46 (0)760 31 35 66
info@hannawallensteen.se

Utbildning
Psykologprogrammet
Stockholms universitet
- Psykologpraktik: Ericastiftelsen
- Individuell fördjupning 15 hp: Sexologi i ett tvärvetenskapligt
perspektiv, KI
- Grundutbildning i psykoterapi, Sankt Lukas utbildningsinstitut (2004 2006)

2011 - 2017

Diverse kurser kring migration, etnicitet och rasism, 52,5 hp
Stockholms universitet och Södertörns högskola

2000 – 2016

Grundutbildning i Motiverande samtal
Psykologpartners, Stockholm

2010

Grundutbildning i lösningsfokuserade arbetsmodeller
Huddinge kommun genom SolutionClues

2010

Orienteringsutbildning i dialektisk beteendeterapi
Norra Stockholms psykiatri

2006

Översiktskurs i självmordsförebyggande arbete
NASP, Karolinska institutet och SLL

2002

Vårdlinjen
Kronåsskolan i Uppsala - undersköterska & skötare psykiatri

1988 – 1990

Arbetslivserfarenhet
Skolpsykolog
Stockholms stad, Vällingbyskolan, åk F-9
- Psykologbedömningar, samtalsstöd, psykoedukation och
vägledning åt elever och vårdnadshavare vid skolrelaterade
frågeställningar såsom neuropsykiatriska funktionsvariationer,
psykisk ohälsa, sociala bekymmer, mm
- Psykologutredningar kring intellektuell funktionsnedsättning
- Konsultationer, handledning och fortbildning till övrig personal
och skolledning
- Del av elevhälsoteam och aktiv vid samverkan med externa
verksamheter
- Journalföring i PMO

2018 - pågående

Föreläsare och utbildare
Enskild firma
- Tema normer, bemötande, likabehandling och adoption
- Uppdragsgivare såsom kommunanställda, vårdpersonal, m fl

2003 – pågående

1

Skolpsykolog, PTP
Stockholms stad, Vällingbyskolan, åk F-9 & Karlbergs skola, åk F-4
- Se ovan för beskrivning av arbetsuppgifter

feb 2017 – nov 2018

Samtalsterapeut
Mertid, extraarbete
- Psykosocialt personalstöd via telefon, 1 - 3 samtal per klient

2011 – 2012

Ungdomscoach
Huddinge kommun, projekt Lyra
- Samtalsstöd för ungdomar med psykosociala utmaningar som
deltog i verksamhet för att komma närmare sysselsättning.

2010 – 2011

Kurator
Västerorts ungdomsmottagning, extraarbete
- Främst gruppträffar och visst individuellt stöd

2008 – 2009

Ungdomsbehandlare
Hässelby-Vällingby Sdf, Stockholms stad, Familj- & rådgivningsgruppen
- Individuellt samtalsstöd till främst unga tjejer aktuella inom
socialtjänstens utredningsenhet för barn och unga

2007

Skötare
Norra Stockholms psykiatri, Mellanvårdsenhet väst
- Individuellt stöd till patienter med långvarig, komplex
problematik, ofta med inspiration från dialektisk beteendeterapi

2005 – 2006

Telefonjourmedarbetare
Föreningen Nationella hjälplinjen
- Professionellt samtalsstöd för anonyma inringare i psykisk kris
- Deltog i utveckling av verksamhetens kvalitetssäkring

2002 – 2005

Kursansvarig för unga arbetssökande
Botkyrka kommun, Socialbidragsenheten
- Framtagande och genomförande av kurs i social och emotionell
träning för unga aktuella för försörjningsstöd.

2003

Pedagog och skådespelare
Vardagens Dramatik, utbildningsföretag kring arbetslivsfrågor
- Arbete med arbetslivsfrågor såsom samverkan och teamarbete
med hjälp av interaktiva teaterföreställningar och uppföljande
föreläsningar/workshops
- Medverkade som skådespelare och pedagog

2001

Övrigt
-

Flytande engelska i tal och skrift (utöver svenska)

-

Har genomgått två längre psykodynamiska egenterapier, 1994 –
1999 samt 2011 – 2014 samt en kortare kognitiv beteendeterapi,
1997

-

Ordförande för Adopterade etiopiers och eritreaners förening,
AEF, 2019 - pågående

Referenser
Lämnas gärna på begäran.
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