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PRÆSENTATION
Camilla Dremark er uddannet sexologisk terapeut med speciale i seksualiseret vold og arbejder til
daglig som leder af Exitcirklen Jylland samt som selvstændig sexologisk konsulent og terapeut.
Ud over den daglige ledelse af Exitcirklens tre afdelinger i Jylland varetager Camilla bl.a.
individuelle samtaleforløb samt faciliterer ugentlige samtalegrupper for voldsudsatte kvinder. Hun
underviser endvidere fagprofessionelle og holder foredrag om (seksualiseret) vold i nære relationer.
Camilla har på baggrund af sit arbejde med voldsudsatte kvinder gennem flere år udviklet en
typologi for seksualiseret vold i parforhold; hun har identificeret og kategoriseret forskellige former
for seksualiseret vold i parforhold og deres vekselvirkning - herunder det hun benævner som
seksualiseret psykisk vold - med henblik på at begrebsliggøre, opspore og adressere seksualiseret
vold i parforhold. Camilla har endvidere udviklet redskaber til at tackle konsekvenserne af
seksualiseret vold.
I 2020 har Camilla sammen med forsker Eva Bertelsen modtaget en bevilling fra Oak Foundation
Denmark til et 1-årigt projekt, som består i at udvikle og afprøve en praksismodel til arbejdet med
ofre for seksualiseret vold i parforhold, der på sigt skal kunne anvendes både som
”opsporingsværktøj” og til undervisning af fagpersoner samt psykoedukation af voldsudsatte.
Camilla er af Kvinderådets styrelse udpeget som medlem af Det Nationale Voldsobservatorium for
perioden 2020-2023 i sin egenskab af at være ekspert inden for området vold mod kvinder.
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UDDANNELSE
2012-2016

AARHUS UNIVERSITET
BA i religionsvidenskab og filosofi
BA-projekt: En kønsteoretisk
analyse af fortællinger om seksuel
vold i Bibelen.

2013-2015

SEXOLOGISKOLEN
Sexologisk terapeut
- speciale i seksualiseret vold

2015-2020

SUPPLERENDE KURSER
- Kognitiv terapi:
- Kognitiv adfærdsterapi (KAT)
- Acceptance and Commitment
Therapy (ACT)
- Compassionfokuseret terapi (CFT)
- Metakognitiv terapi (MCT)
- Krisepsykologi
- Traumehåndtering & Posttraumatisk
vækst
- PATRIARK - risikovurdering
- Æresrelateret vold
- Neuroaffektiv ledelse

2020-2022

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE
Uddannelse til gruppeanalytisk
psykoterapeut
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ARBEJDE
2015 -

LEDER AF EXITCIRKLEN JYLLAND
Aarhus - Aalborg - Esbjerg
Ledelse og administration,
tilrettelæggelse og facilitering af
samtalegrupper, individuelle
støtteforløb, visitationssamtaler,
udvikling af fagmateriale, formidling,
undervisning internt og eksternt m.m.

2015 -

STIFTER & LEDER AF EXITCIRKLENS
SEXOLOGISKE INDSATS
Psykoedukation i samtalegrupper,
individuelle samtaleforløb, undervisning
af fagpersoner internt og eksternt

2015 -

SEXOLOGISK KONSULENT OG TERAPEUT
Foredrag, undervisning, terapi
Udvikling og formidling af viden om
seksualiseret vold i parforhold
Udviklingsprojekt (2020)

