
 

 

 

 

 
side 1 af 5 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Navn: Jonas Holsbæk 
 

Relevante uddannelser 
 

2009-2012 Master i Medicinsk Videnskab fra Lund Universitet+ 

enkelte fag ved Nordic Master in Geronthology 

  

2001-2004 Professionsbachelor i ergoterapi  

 

Profil  
 

Præsentation: 

Jeg er 43 år gammel og bor med min kone og fire skønne unger i en lejlighed i 

Valby om vinteren og i et lille kolonihavehus på Amager om sommeren. Privat 

går det meste af tiden med faglige emner og familie, men en gang imellem får 

jeg tid til at læse en bog, spille lidt musik og løbe en tur        

Arbejdsmæssigt har jeg de sidste tre år været selvstændig konsulent med 

specialistviden inden for områderne ældre, demens, innovation og 

velfærdsteknologi. Jeg har tidligere været lektor på PH Metropol ved 

Ergoterapeutuddannelsen, Efter- og videreuddannelsen og i andet tværfagligt 

regi. Jeg har ledet flere projekter - specielt omkring ældre, demens og 

velfærdsteknologi. I 2016 blev jeg godkendt ergoterapeutisk specialist inden 

for gerontologi/geriatri, og er en af Danske Professionshøjskolers fire eksperter 

inden for demens (http://xn--danskeprofessionshjskoler-xtc.dk/demens/). 

Derudover har jeg siddet i forskellige udvalg og styregrupper – blandt andet 

ved udarbejdelsen af den landsdækkende handlingsplan for den ældre 

medicinske patient i Sundhedsstyrelsen.  

 

 

 

Erhvervserfaring 

http://danskeprofessionshøjskoler.dk/demens/
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01.12.2018 – 

31.12.2021 

01.01.2017 – 

nu 

 

15.02.2010 – 

31.12.2016 

 

Tilknyttet sundhedsstyrelsens Værdighedsrejsehold 

 

Selvstændig konsulent inden for ældre-, demens- og 

teknologiområdet 

 

Adjunkt/Lektor ved PH Metropol  

Undervisning, forskning og projektledelse  

01.01.2005 -

01.02.2010 

Ergoterapeut, faglig vejleder Hvidovre Hospital 

Rehabilitering af geriatriske og medicinske patienter, undervisning, 

projektledelse.  

01.06.2004- 

31.12.2004 

Ergoterapeut Herlev kommune 

Rehabilitering af ældre borgere 

 

Andet 

 

• Medlem af Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse fra 1. april 2017 - …. 

• Gennemført Inpraksis proceskonsulentuddannelse 

• En del af Ældresagens ”Eksperter i demens”-katalog  

• Medlem af velfærdsfabrikkens advisory board: 

http://velfaerdsfabrikken.dk    

• Formand for specialistrådet i Gerontologi under Ergoterapeutforeningen 

• En af fire fremhævede eksperter i demens fra Professionshøjskolerne i 

Danmark: http://xn--danskeprofessionshjskoler-xtc.dk/demens/  

• Tidligere formand for Fagligt Netværk i Gerontologi under 

Ergoterapeutforeningen  

• Gennemført Implement Consulting Groups projektlederkursus for større 

projekter og porteføljer P-XL 

http://velfaerdsfabrikken.dk/
http://danskeprofessionshøjskoler.dk/demens/
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• Godkendt specialergoterapeut inden for gerontologi 

(Ergoterapeutforeningens specialistråd) 

• Medlem af ”styregruppen for den ældre medicinske patient” under 

Sundhedsstyrelsen (maj 2010 => december 2014)  

• Gennemført adskillige faglige kurser (FOTT, AMPS, A-ONE, Halvar Lunde 

forflytningskurser, UCSF m.fl.)  

 

 

 

 

Udvalgte publikationer 
 

Formidling: 

• World Federation of Occupational Therapy Conference 2014 in Yokohama 

oral: The development of a mock up thatsupports meaningfull activity in artificial 

environment: innovation through participation of people with dementia  

• PH Metropols forskningsdag 2013: Auditiv stimuli til borgere med demens 

• AAL Joint Program in Lecce (It) 2012: New technology to people with 

dementia – the development of Bikearound. 

• Hvidovre Hospital MVU sympositium 2009: 1 mundtlig oplæg; Behov for 

nye undersøgelsesredskaber til ældre medicinske patienter  

• Herlev Hospital fys/ergo sympositium 2008: oral; Udvikling af et 

screeningsredskab til ældre medicinske patienter Poster; Intensiveret tværfaglig 

rehabilitering til ældre medicinske patienter  

 

Udgivelser (uddrag): 

•  

• ”Tilgængelighed og hverdagsteknologi”, Kapitel 6 i bogen Sociologi og 

rehabilitering 2019, København: Munksgaard. 
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• ”Teknologi til borgere med demens-behov udvikling og brugerperspektiv” 

(Kapitel til antologien Borgernær sundhed og koordination 2013, København: 

PH Metropol) 

• ”Construction of an Occupational Therapy Screenings Assessment 

for elderly medical patients: The first step” – Masterafhandling 2012 

• "Mangel på diskussion om brugen af ergoterapeutiske 

undersøgelsesredskaber" (Ergoterapeuten Maj 2009). 

• ”Brug og behov for ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber til geriatriske 

patienter i Danmark.” (Rapport ETF.dk) 2009. 

• ”Lad os gøre fitness meningsfuld” (Politiken nov. 2008). 

• ”Intensiveret tværfaglig rehabilitering af geriatriske patienter del II” 

(rapport til indenrigs- og sundhedsministeriet 2006). 

• ”Det kan mærkes at vi lever” (Ergoterapeuten 2004). 

 

Relevante projektreferencer (uddrag) 

 

Demsim 2019-> 

Udvikling af inteligent demenssimulator i samarbejde med IT-Universitetet, 

sponsoreret af ITU med flere. 

 

FC Mindelund 2018 

Udvikling og afprøvning af fodboldbaseret reminiscens i samarbejde med BK 

Skjold, sponsoreret af TRYGfonden 

 

LTV – Livsorienteret TeknologiVurdering 2017-2018 

Praksisudviklingsprojekt i VEGA-netværket sponsoreret af Helsefonden -  

 

En tur i erindringerne 2016 
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Pilotstudie af hvordan demenscyklen Bikearound påvirker borgere med svær 

demens inden for livskvalitet, almen tilstand og deltagelse i dagligdagen. 

Projektleder 

 

 Taskerollator 2.0 2014 

 Innovationsprojekt med ITU og AKP-Design målrettet en opgradering af   

 rollatoren som vi kender den i dag 

 Projektdeltager/Faglig konsulent 

 

Ny teknologi til borgere med demens 2011-2013 

Innovationsprojekt målrettet udvikling af nye tilgange og teknologier til borgere med 

demens gennem brugerinvolvering og brugerdreven innovation. Projektets 

leverancer var tre Mock ups hvor de to af dem – Bikearound og Husketavlen (nu 

Memoassist) - i dag er færdige produkter. 

Projektleder 

 

Offentlige Private ALLiancer (OPALL) 2012 - 2015 

 Flere Udviklings og implementeringsprojekter omhandlende velfærdsteknologi   

 I samarbejde med Diakonissestiftelsen, Væksthus Hovedstaden, Gentofte   

 kommune m.fl. 

 Projektdeltager/Faglig konsulent 

 

Intensiveret tværfaglig rehabilitering af geriatriske patienter del II 2006 

Pilotstudie af effekten af højere terapeutisk normering på geriatrisk afdeling på 

Hvidovre Hospital Projektleder 

 


