CURRICULUM VITAE
Renate Grønvold Bugge
Snorresgt. 36
4632 Kristiansand S
Tlf: +47 38093342
Mobil: +47 95804953
E-Mail: bugge@kriseledelse.no

Kompetanseprofil:
Spesialist i klinisk psykologi, NPF, Spesialist i arbeids – og organisasjonspsykologi, NPF,
Organisasjonskonsulent. 25 års erfaring fra ulike topplederstillinger i ulike deler av
helsevesenet. Har lang erfaring fra inn – og utland med organisasjoner i endring og i
etableringsfaser. Har spesiell kompetanse på å bistå lokalsamfunn, organisasjoner og
grupper i krisesituasjoner, enten det er ved store ulykker eller krisesituasjoner på grunn
av omfattende endringer. Spisskompetanse på områdene: Barn og unge i sorg og krise
Organisering ved kriser, Ledelse og organisasjonsutvikling.

Yrkeserfaring og oppnådde resultater:
2002 – dd:

KOL AS Krise/Organisasjon/Ledelse, Kristiansand:
Daglig leder/organisasjonskonsulent, privat praksis og eneeier.
• Etablert selskapet i markedet, med vektlegging på kurser og seminarer om
organisering ved kriser og langvarige veiledningsoppdrag.
• Brukes som ressurs i høyere utdanningsmiljøer

1999 – 2002: Direktør ved RBUP, Regionsenter for barne – og ungdomspsykiatri,
helseregion øst og sør. Eier Sosial – og Helsedepartementet, Oslo
• Oppbygging av en ny organisasjon.
• Etablering av Fagdager for hele fagfeltet i sør/øst
• Utredning av kunnskapsportal, internett
• Etablerte samarbeid med fylkeskommunen
• Etablerte samarbeid med Universitetsmiljøer
• Etablerte kontakt med media
1997 – 1999: Seniorrådgiver ved Rikstrygdeverket, Oslo:
• Undervisning om kriser – og krisereaksjoner
• Ressurs for forståelse av prosesser i avdelingen og organisasjonen
• Utarbeidelse av Håndbok innenfor HMS, Helse-Miljø-Sikkerhet
1996 – 1997: Leder av de psykososiale programmer for Norsk Folkehjelp i tidligere
Jugoslavia, Sarajevo
• Bidro til samordning av tjenester også med andre nødhjelpsorganisasjoner
• Veiledning av fagpersonell og ledere ved institusjoner, spesielt behandlings
og aktivitets institusjoner for barn og kvinner
• Bidro til gjenetablering av Universitetsutdanning

• Bidro til etablering av et lokalt samfunns - og aktivitetssenter i Mostar
1990 – 1996: Fylkestrygdedirektør i Vest – Agder, Kristiansand S:
• Oppretting av en ny organisasjon, ett nytt nivå i den offentlige
forvaltningen mellom Rikstrygdeverket og trygdekontorene ute i
kommunene
• Utviklet samarbeid med de tillitsvalgte
• Motiverte for helhetstenkning innenfor etaten
• Innspill til lovendringer
• Utviklet samarbeid mellom trygdesjefene
• Etablerte mediekontakt
1987 – 1990: Spesialpsykolog ved intensiv og akuttavdelingene ved Vest – Agder
Sentralsykehus
• Laget utredning om: ”Sykehusets møte med mennesker i krise ved
storulykker og dagliglivets ulykker”, på oppdrag fra Vest – Agder
Fylkeskommune.
• Undervisning og veiledning ed de medisinske avdelingene i forbindelse
med tap og sorg.
• Barn som pårørende ved sorg og tap
• Tilrettelegging for pårørende ved ulykker og brå død
1977– 1987:

Administrativ og faglig leder av Barne – og Ungdomspsykiatrien i Vest–
Agder
• Utvikling og oppbygging av nye tjenester
• Etablering av reiseteam
• Oppretting av ungdoms og familieenhet
• Oppretting av avdeling for autister
• Etablering av mediekontakt
• Leder av de psykososiale støttetjenester etter Caledonien brannen i
september 1986

1976 – 1977: Skolepsykolog i Kristiansand S
• Etablerte strukturert samarbeid med Grunn – og Ungdomsskoler med fokus
på samspillet innad i elevgruppen og med og mellom lærerne.
• Samarbeid om ”ikke tradisjonelle” pedagogiske metoder. Læring ved
aktivitet og opplevelse
1972 – 1976: Klinisk psykolog ved Sanitetsforeningens Klinikk for nervøse,
Kristiansand S
• Etablering av gruppeterapi
• Egen ungdomsgruppe med innlagte og polikliniske pasienter
• Helhetlig intern behandlingskjede der samtaleterapi, arbeidsterapi og
fysioterapi ble en sammenhengende del av det totale behandlingsopplegget
• Medlem i utvalget som utarbeidet psykiatriplan for Vest – Agder fylke
1968 – 1972: Klinisk psykolog ved Barne – og Ungdomspsykiatrisk avdeling, Vest –
Agder Sentralsykehus, Kristiansand S
• Veiledning av grupper for fosterforeldre
• Leder av grupper for småbarnsforeldre

• Svangerskapskurs i samarbeid med fysioterapeut
1967 – 1968: Psykolog og ungdomsarbeider ved JOB CORPS CENTERS i statene New
York og Maine, USA
• Etablering av ungdomsgrupper for konfliktløsing og forståelse av konflikter
• Undervisning og veileder for staben ved Job Corps Centers
1967:
Skolepsykolog, Kristiansand

Tillitsverv:
2008 Leder i LEVE Vest - Agder
2005 – 2007: Medlem i planleggingskomiteen for ISPSO for arrangement av en internasjonal
konferanse i Stockholm 2007.
2004 – 2005: Styremedlem i ISPSO, International Studies of Psychoanalytic understanding
in Systems and Organisations
2000 – 2007: Styremedlem i LEVE, støtteforening for etterlatte etter selvmord
1996:
Visepresident i Rotary Vest, Kristiansand S
1996 – 1999: Styremedlem i NORSTIG, Norsk organisasjon for studium av gruppeprosesser
1990 – 1995: Medlem i Barneombudets Råd
1985 – 1998: Medlem i faglig råd for Mental Barnehjelp ( nå Voksne for barn)
1973 – 1980: Styremedlem i Lund Menighets Barnehjem
1963:
Studenttingets kontaktperson for utenlandsstudenter ved Univesitetet i Oslo
1962:
Leder av Oslo kr. Studentlag

Øvrig arbeidserfaring:
1998:

Oppdrag for Norsk Psykologforening i forhold til Psychological Association in
Zimbabwe
1997:
Oppdrag for Norsk folkehjelp i Mosambique
1989, 1990, 1993: Kortere Oppdrag for Norges Røde Kors i Mosambique. Barn
i krigssituasjon

Annen erfaring:
Pågående:

Konferanser og undervisning både på Høyskole, Sivilforsvaret,
helseinstitusjoner, lokal samfunn og organisasjoner.
Medlem i arrangementskomite for en internasjonal konferanse i Stockholm juni
2007. Ansvarlig for workshop programmet www.ispso.org
Ispso, International Society for psychoanalytic studies of organiations.
2007:
Veiledningsoppdrag. Hjelp 24 (Psykologtjeneste)
2006 – dd: Veiledningsoppdrag for Previa, Uppsala (bedriftshelsetjeneste).
2006:
Oppdrag for Sieps ( Institutt for europapolitiske studier, Universitetet i
Stockholm).
2005 – dd: Oppdrag for St.Lukas, Stockholm og Sverige for øvrig:
Lederveiledning, krise beredskap, debriefing opplæring på nasjonalt nivå.
2005 – 2006: Veiledningsoppdrag for Roslagen Elevhem AB, (Behandlingsinstitusjon for
Ungdom), Stockholm
2002 – 2006: Veiledningsoppdrag for CureraAB, ( landsdekkende bedriftshelsetjeneste),
Stockholm

2002 – 2006: Veiledningsoppdrag for Fransiskushjelpen, ( Pleie og omsorg ved livets slutt),
Oslo
2002 – 2003: Oppdrag for STATOIL offshore: Organisasjonsutvikling
1998 – dd: Bakvakt i Psykologtjenesten Hjelp 24Glitne AS
1989:
Oppdrag for Trygdekontoret i Kristiansand i forbindelse med
organisasjonsutvikling/endring
1979 – dd: Stabsmedlem og konferansedirektør av Grupperelasjonskonferanse i Sverige,
Norge, Tyskland, USA og England etter modell fra Tavistock Institute, London
• Dette er konferanser som gir læringsmulighet for å forstå prosesser i en
organisasjon som påvirker beslutninger og samarbeid

Utdanning/ videreutdanning:
2008:
2003:
1980:
1977:
1967:
1966:

Fornyet godkjenning som spesialist i klinisk psykologi (5 år)
Fornyet godkjenning som spesialist i klinisk psykologi (5 år)
Godkjent som konsulent innenfor Grupperelasjonskonferanser
Godkjent som spesialist i klinisk psykologi
Fulbright stipend: Universitetet I Chicago: Social Welfare
Cand. Psychol eksamen fra Universitetet i Oslo

Kompetanseheving:
Årlige konferanser i ISPSO
Årlige konferanser i OPUS, London
Begge organisasjoner har fokus på Studies of Organisations.
Profesjonskurs i regi av Norsk Psykologforening
Nasjoanale og internasjonale konferanser innenfor feltet Traumer og Kriser

