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Kvalifikationer 
Mine nøglekompetencer omfatter: 

 

 10 års praksiserfaring indenfor somatisk ergoterapi. 

 Almen medicin (særligt KOL), reumatologi og håndkirurgi. 

 Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende på sygehus. 

 8 års erfaring i undervisning og vejledning på bachelorniveau samt på efter-

videreuddannelsesniveau 

 Erfaring med undervisning af studerende på e-læringsformat 

 Praktikkoordinering af studerende mellem uddannelse og praksis 

 Høj faglig viden indenfor ergoteapeutiske teorier og metoder 

 Høj faglig viden om tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsprocesser 

 Indgående kendskab til sundhedsuddannenelsernes opbygning, fra bekendtgørelsesniveau til de 

enkelte mål for læringsudbytter  

 Sundhedsantropolgisk forståelse omsat i praksis 

 Tydelig formidling  på alle niveauer i organisationen 

 Facilitering af processer med fokus på koblingen mellem teori og praksis 

Erhvervserfaring 
 

2019-       Ekstern konsulent i ergoterapien på Sjællands Universitetshospital, Roskilde og 

Køge 

 

 Ergoterapifaglig kompetenceudviklingsforløb med henblik på at sætte fokus på de ergoterapeutiske 

kerneydelser på et akuthospital. Forløbet foregår i et samarbejde mellem Professionshøjskolen 

Absalon og Sjællands Universitetshospital, hvor jeg er udlånt fra uddannelsen i 40% af min 

fuldtidsstilling i et år. 

 

 

2017-2018: Ekstern konsulent i Træning og Rehabilitering i Køge kommune 

 

 Ergoterapifaglig kompetenceudviklingsforløb med henblik på opkvalificering af de ergoterapeutiske 

kerneydelser i Træning og Rehabilitering i Køge kommune. Forløbet foregik i et samarbejde mellem 
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Professionshøjskolen Absalon og Køge kommune, hvor jeg var udlånt fra uddannelsen i 40% af en 

fuldtidsstilling i halvandet år. 

 

2016 -   Lektor på ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon (tidligere UCSJ) 

 

 Semesteransvarlig på uddannelsens 1. og 2. studieår 

 Undervisning på alle ergoterapeutuddannelsens 7 semestre, herunder undervisning af studerende 

på e-læingsformat 

 Varetagelse af eksamner på ergoterapeutuddannelsens 7 semestre 

 Vejledningsopgaver, herunder bachelorvejleder 

 Praktikkoordinator 

 Lektorvejleder 

 Tilknyttet efter- og videreuddannelsesafdelingen – udvikling af diplomuddannelser, herunder 

klinisk vejleder modul. 

 

2011 – 2016: Adjunkt på ergoterapeutuddannelsen UCSJ 

 

 Modul/semesteransvarlig på uddannelsens 1. og 2. studieår 

 Undervisning i ergoterapi på 1. og 2. studieår, herunder undervisning af studerende på e-

læringsformat 

 Undervisning i fysiologi på 1. studieår 

 Vejledningsopgaver 

 Klinisk koordinator 

 Internationale lærerudvekslinger – 2014 og 2015: Gæsteunderviser ved Arcarda University i 

Helsinki, Finland 

 

Forskning: 

 Forskningnsprojekt om ’oplevelsen af sammenhængende behandlingsforløb for borgere med KOL’ 

 Forskningsprojekt om ’Fastholdelse af mandlige studerende på ergoterapeutuddannelsen’ 

 Forskningsprojekt med DDSI O2matic Test af design og symboler til nyt iltapparat : ’Udvikling af 

iltapparat til patienter med KOL til hjemmebrug’ 

 

Link til UC-viden: https://www.ucviden.dk/portal/da/searchall.html?searchall=lone+bech 

 

2004 – 2011: Ergoterapeut på Slagelse sygehus 

 

 Specialeansvarlig ergoterapeut – medicinsk gruppe 

 Varetagelse af ergoterapeutiske opgave på medicinsk afdeling 

 Varetagelse af ergoterapeutiske opgaver i håndkirurgisk afdeling 

 Underviser på ’Ryg-skole’ 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/ddsi-o2matic-test-af-design-og-symboler-til-nyt-iltapparat--udvikling-af-iltapparat-til-patienter-med-kol-til-hjemmebrug(d2db44d4-a109-4d56-94b9-dbda70242561).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/ddsi-o2matic-test-af-design-og-symboler-til-nyt-iltapparat--udvikling-af-iltapparat-til-patienter-med-kol-til-hjemmebrug(d2db44d4-a109-4d56-94b9-dbda70242561).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/searchall.html?searchall=lone+bech
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 Tovholder samt underviser på ’KOL-skole’ 

 Klinisk underviser for ergoterapeutstuderende 

 TR for ergoterapeuterne 

 

2001 – 2004: Ergoterapeut på Ringsted sygehus 

 

 ’Ene-ergoterapeut’ – Ansvarlig for ergoterapien 

 Varetagelse af ergoterapeutiske opgaver på mediciske afdelinger 

 Varetagelse af ergoterapeutiske opgaver af ambulante patienter 

 Underviser på ’Ryg-skole’   

 Undervisning på KOL-skole 

Uddannelse 
 

2018-2020: AMPS-instruktør 

 Dette er med henblik på implementering og gennemførelse af AMPS-kurset for studerende på 

ergoterapeutuddannelsen på Professionshøjskolen Absalon.  

2014-2016: Master i Sundhedsantropologi ved Københavns Universitet 

 Speciale: ’Borgere med kronisk lungesygedom og deltagelse i lungekor’ 

2006-2011 Sundhedsfaglig diplomuddannelse ved UCSJ 

 Retning: Sundhedsformidling og klinisk uddannelse 

1997-2001: Ergoterapeut ved Ergoterapeutuddannelsen i Næstved 

1991-1994:  Matematisk student fra Haslev Gymnasium 

Præsentationer 
 

2008 Præsentation på WFOT – ergoterapeutisk verdenskongres i Chile. Projekt om: ’Udvikling af et 

ergoterapeutisk undersøgelsesredskab’ 

2012 Præsentation på WFOT – ergoterapeutisk verdenskongres i Japan. Projekt om: ’Fastholdelse 

af mandelige studerende på ergoterapeutuddannelsen’ 

2018 Præsentation på ERGO18 – National ergoterapifaglig kongres. Projekt om: ’Ergoterapifaglig 

kompetenceudviklingsforløb - et samarbejde mellem ergoterapeutuddannelsen, 

Professionshøjskolen Absalon og Køge kommune’ 
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Sprog 
Engelsk i skrift og tale 

It 
Kendskab til IT på brugerniveau 

Andre oplysninger 
Jeg er 45 år og bor i Glumsø. Jeg bor sammen med min kæreste og vores tre store døtre. Jeg nyder at dyrke 

gymnastik og går på et hold for øvede gymnaster. Derudover har jeg to hold i den lokale gymnastikforening, 

et fitnesshold samt et rytmehold for små piger, hvor jeg også varetager bestyrelsesarbejde. Jeg har en stor 

interesse i at dyrke foreningslivet, da det repræsenterer en mangfoldighed af mennesker, hvilket jeg sætter 

stor pris på. Jeg prioriterer en hverdag, hvor der udover arbejde også er plads til fritidsinteresser og familie. 

Her kan jeg koble fra og generere god energi.   


