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Nøglekvalifikationer 
 
Tinnea Christiane Prilvangs fagliglighed udspringer af en solid viden inden for det hverdags-
psykologiske område og det praktiske arbejde med beskæftigelse, siden hun blev uddannet 
psykolog i 2017. Tinnea har stiftet dybdegående bekendtskab med borgere på kanten af ar-
bejdsmarkedet, hvori kerneopgaverne bl.a. har været udvikling af borgeres arbejdsevne, afkla-
ring i forhold til ressourceforløb, samt iværksætte indsatser såsom gruppeforløb og undervis-
ning. Derudover har Tinnea solid erfaring med det tværfaglige samarbejde med det netværk, 
der omgiver borgeren i retningen mod beskæftigelse. 
 
Tinnea Christiane Prilvang har et indgående kendskab til den multiteoretiske beskæftigelses-
faglige praksis, og sikrer herigennem høj faglighed med fokus på bæredygtige og langsigtede 
resultater, både ift. individet, gruppen og det tværfaglige samarbejde.  
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Udvalgte projekter 
 

• Faglig sparring på autismeområdet til konsulenter i Væksthusets afdelinger 
 

• Gruppeforløb med fokus på angst og angsthåndtering Udvikling og eksekvering af 
gruppeforløb målrettet borgere med angstudfordringer i forløb i Væksthuset 

 
• Online angstforløb Forløb til borgere i forløb i Væksthuset med angstudfordringer  

 
• Digitalt mestringsmodul: stress i hverdagen og håndtering heraf Speaking og 

fremstilling af PowerPoint og opgaver målrettet borgere i forløb i Væksthuset 
 

• Udarbejdning af konkrete modeller og redskaber til brug i det praktiske arbej-
de Mhp. håndgribelighed og visuel understøttelse, særligt ift. mennesker med ASF 



 

 

 
• Gruppeforløb for unge med autisme i retning mod beskæftigelse Udvikling og 

eksekvering af gruppeforløb målrettet borgere med autisme i Inwork ApS 
 
 
Tinnea tilbyder sparring og rådgivning samt undervisning indenfor 

 
• Beskæftigelsesfaglighed og psykiske udfordringer  
• Autisme i henhold til job og uddannelse  
• Samtaler og kommunikation med borgere med autisme – herunder redskaber og mo-

deller, der kan bruges i praksis 
• Matchet mellem borger og virksomhed 
• Tilrettelæggende af virksomhedsrettede forløb med målgruppen 
• Afdækning af optimale rammer, udfordringer og ressourcer i henhold til arbejdsmarke-

det  
• Grundlæggende viden om autisme 
• Deltagelse på møder hvor autismespecifikke beskæftigelsesindsatser planlægges i sam-

arbejde med borgeren 
• Facilitering af tværfagligt samarbejde på tværs af faggrupper og personer med autisme  
• Værktøjer og redskaber til netværk (fx praktikværter og jobrådgivere) i samarbejdet 

med borgere med autisme 
 
 


