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CV. 
 
Uddannelse: 
 
1999 – 2002 Professionsbachelor i ergoterapi, Odense. 
 
 
Udvalgte kurser: 
 
2003 – 2004 Kognitiv grunduddannelse modul 1 & 2 ved Kognitiv Center Fyn. 
 
2003 Arbejdsmiljørepræsentant ved Cresea Svendborg. 
 
2016 Gruppeleder kursus ved Annette Nygaard & Annemarie Hansen. 
 
2018 – 2020 Certificeret SFT – Gruppetræner ved Allan Fohlmann. 
 
2019 – 2020 Certificeret SFT – Supervisor ved Allan Fohlmann. 
 
2019 TR kursus modul 1, 2 og 3  
 
 
Erhvervserfaring: 
 
2017 –  Socialpsykiatrien i Svendborg kommune, Afd. Støtte og vejledning. 
 Ergoterapeut med primær område inden for psykiatri – udsatte, hvor 
 jeg arbejder indenfor servicelovens §12 råd og vejledning – hvor jeg 
 er en del af et team der udarbejder udredning/afklaring af henviste 
 borgeres ressourser, udfordringer og støttebehov. 
 §85 bostøtte – hvor jeg arbejder med rehabilitering individuelt eller i 
 grupper, udfra de mål den enkelte borger har. Jeg arbejder også som 
 gruppetræner med social færdighedstræningsgrupper, samt 
 superviserer andre gruppetrænere. 
 
2007 – 2020 Familieafd. i Svendborg kommune, gruppeleder i en børnegruppe.
 Børnegruppen er for børn i alderen 10 til og med 14 år, som har det 
 til fælles, at de har en mor og/eller en far som har psykisk sygdom.  
 Gruppen er en samtalegruppe, hvor vi mødes 2 timer hver 14. dag. 
 Udover selve gruppen, afholdes der familiesamtaler, netværksmøder, 
 sparring til personale i daginstitutioner og skoler, samt tilbud om 
 undervisning i de enkelte børns klasser.  
 
2007 – 2017 Socialpsykiatrien i Svendborg kommune, Psykiatrifagligt Team.   
 Ergoterapeut inden for psykiatri, hvor jeg var en del af et team, der  
 udarbejdede udredninger til myndighedssagsbehandleren i meget 
 komplicerede sager. Samtidig med udredningen fungerede jeg som 
 borgerens bostøtte og kontaktperson. 



Bo Trælund Rossen 
 

 Arbejdede med grupper indenfor kommunikation samt undervisning 
 og sparring til frivillige organisationer bla. SIND. 
 
2002 – 2007 Distriktspsykiatrisk Center Svendborg  
 Ergoterapeut med primær fokus på klienternes hverdagsaktiviteter. 
 Arbejdede både individuelt i klientens eget hjem, og i grupper med 
 livsstil og kommunikation.  

 


