
 

 

 

KORT OM MIG 

 
Snart 40 år, bosiddende på en gård uden for Næstved 

sammen med min mand og vores 3 dejlige piger. I min fritid 

elsker jeg at have gang i kreative projekter såsom renovering 

af boligen. Jeg er en person som elsker at have mange bolde i 

luften og ynder at se det forskellige projekter komme i mål. Jeg 

er et naturmenneske og sætter stor pris på årets skiferie. Så 

alt i alt er er jeg en person med begge ben godt plantet på 

jorden og ynder at være i et miljø, hvor jeg kan gøre en forskel. 

Det falder mig naturligt at involvere mig og bidrage hvor jeg 

kan. Jeg er bland andet medforfatter til bogen ”Håndterapi”. 

 

TINE  

DREJER 

TOLSTRUP 

CHRISTENSEN 

 

KANDIDAT 

Jeg stiller op som kandidat til 

bestyrelsen i DSF Håndterapi 

Har bred erfaring med arbejde som 

håndterapeut i regionalt regi.  

Stor interesse for at kvalitetssikre og 

ønsker at bidrage til at udvikle 

håndterapi.  

Interesserer mig for undervisning, 

formidling og kommunikation  

Samarbejder bredt og er i stand til at 

være detalje – og helhedsorienteret. 

Har en kreativ tilgang til mange 

projekter og elsker at blive 

udfordrede med nye opgaver.  

Har erfaring med bestyrelsesarbejde 

i Næstved Kommune 

 

KONTAKT 

ARBEJDE MAIL: 

tdc@regionsjaelland.dk 

PRIVAT MAIL: 

tinedrejer@gmail.com  

 

 

ERVERVSERFARING 

 
SPECIALEANSVARLIG ERGOTERAPEUT 

SLAGELSE SYGEHUS, NSR SYGEHUSE, REGION SJÆLLAND. 

OKTOBER 2009 – NU 

Slagelse sygehus har regionsfunktion for håndkirurgi, jeg 

samarbejder tæt med læger og sygeplejersker for at sikre 

optimale håndkirurgiske patientforløb. Varetager 

genoptræning af specialiseret patientforløb, skinnefremstilling 

mv. Har siden 2018 arbejdet i tæt samarbejde med ledelsen 

for fysio og ergoterapi udviklede og implementerede 

kompetenceudviklingsprojekt, med beskrivelser af 

kompetenceprofiler og udarbejdelse af praksisnære skill 

stations indenfor håndterapi. Skal deltage med 

posterpræsentation på Ergo 22 om kompetenceudvikling på 

NSR sygehuse. 

KONSTITUERET KLINISK UNDERVISER 

SLAGELSE SYGEHUS 

FEBRUAR 2021- NOVEMBER 2021 

For 4., 5. og 6. semester studerende fra professionshøjskolen 

Absalon, Næstved. Koordinering af praktikforløbene på tværs 

af de ergoterapeutiske specialer. Undervisning  og vejledning i 

kommunikation, vurdering af færdigheder, aktivitetsanalyser, 

målsætning og genoptræning af håndpatienten.  

ERGOTERAPEUT 

HVIDOVRE HOSPITAL, REGION H 

JANUAR 2007 – SEPTEMBER 2009 

Specialiseret genoptræning af håndkirurgiske patienter, med 

fokus på undersøgelse i aktivitet og aktivitetstræning. Her er 

min ergoterapeutiske teoretiske reference grundlagt. 

Vejledning og udlevering af hjælpemidler til rygpatienter, 

hoftepatienter. Hjemmebesøg ved komplekse udskrivelser 

ERGOTERAPEUT 

SLAGELSE SYGEHUS, VESTSJÆLLANDS AMT 

JANUAR 2006 – DECEMBER 2006  

Undersøgelse og genoptræning af ambulante 

ortopædkirurgiske patienter.  

 

UDDANNELSE 

 

 PROFESSIONSBACHELOR I ERGOTERAPI  

CVU SYD, NÆSTVED 

2002--2006 
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