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PROFIL 

Jeg har arbejdet som ergoterapeut siden 1995, som visitator siden 2004 og 
som sundhedsfaglig konsulent siden 2019.  
Jeg har arbejdet på ældreområdet i alle årene enten i hospitals- og 
kommunalt regi.  
Jeg har i mit ergoterapeutiske arbejde altid været særligt interesseret i den 
rehabiliterende tilgang. Som sundhedsfaglig konsulent har jeg arbejdet med 
den videre implementering af journalsystemet Cura og FSIII-metoden. Mine 
opgaver som sundhedsfaglig konsulent er både med et strategisk og et 
driftsmæssigt sigte.  
 
Som TR har mit fokus særligt været at skabe en god arbejdsplads kendetegnet 
ved høj faglighed og høj trivsel. Jeg har organisatorisk flair og er god til at 
samarbejde. Jeg er vant til at begå mig i krydspres mellem medarbejdere og 
leder. Jeg bidrager til at drive en proces fremad. 
Jeg var næstformand i arbejdsplads MED, medlem af Område MED og 
Fællestillidsrepræsentant suppleant. Som medlem af Kontaktudvalget havde 
jeg et strategisk fokus. 
Jeg er således vant til at samarbejde med andre medarbejderrepræsentanter, 
tillidsrepræsentanter og ledelse på forskellige niveauer i en politisk ledet 
organisation.  
Som TR gennemførte jeg Diplom i Ledelse. 

 Nøglekompetencer 

• ordentlig 

• gode 
samarbejdsevner 

• løsningsorienteret 

• positiv og arbejdsom 

• nysgerrig 

• struktureret 

• klar i mine 
udmeldinger 

• holdspiller 

 

Personlige forhold 

• Gift med Thomas 

• Anna 20 år 

• Jonas 18 år 

• Andreas 18 år 
 
Interesser 

• Ridning 

• Strikke 

• Kor 
 

      

Uddannelse     

2014-2017 Diplom i ledelse   

1992-1995 Ergoterapeutskolen i Århus   

 
 

     

Visitationsfaglige kurser      

2019 
2018 
2018 

Årsmøde for myndighedspersoner 
Årsmøde for myndighedspersoner 
Styrket borger kontakt 

  

2016 Temadag om Relationel koordinering ved Jody Gittel   

2014 Sundhedsfaglig Diplommodul: rehabilitering i forhold til ældre borgere i primærsektor  
2010 & 2012 ”Den inviterende samtale”   

2010 AMU-kursus: medarbejdere, som deltager i forandringsprocesser 
2008 God sagsbehandling på ældreområdet   

2005 Den uafhængige myndighedsperson – et kursus for visitatorer i KBH 
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Fagpolitiske kurser    

2012 JTI-test og individuel coaching   

2012 Konflikthåndtering og samarbejde   

2011 Forhandling - et spadestik dybere   

2010 MED-uddannelsen   

2010 
1997-1998 
1997 

TR-uddannelse grundforløb 
TR-uddannelsen 
PKA-kursus 

  

 

 
 
Erfaringsgrundlag som ergoterapeut: 

2019 – 
1. januar ansat i Afdelingen for myndighed, Center for omsorg og rehabilitering, Sundhedsforvaltningen, 
Københavns Kommune, som sundhedsfaglig konsulent.  
 
2009 - 2018 
I juni blev Pensions og omsorgskontoret IVK delt op og jeg fortsatte ansættelse i Visitationen 
Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby, Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune.  
 
2005 – 2009 
Fra 1. januar ansat i visitationen på Pensions- og omsorgskontoret Indre by, Vesterbro, Kgs. Enghave (IVK), 
Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune.  
 
2004 
Fra 1. oktober ansat i visitationen på Pensions- og omsorgskontoret Christianshavn/Amager, 
Sundhedsforvaltningen, Københavns kommune. Jeg blev ansat for at øge fokus på visitation til træning og 
aktiverende hjælp i hjemmet.  
 
1999-2004 
Fra maj ansat på Træningscenter Vesterbro, Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune. Jeg blev 
ansat som den anden ergoterapeut.  
Jeg varetog et projekt: ”Pleje på egen hånd”, omhandlende træning i eget hjem med inddragelse af 
hjemmeplejens personale. En forløber for hverdagsrehabilitering. Projektets resultater blev formidlet til 
sundhedsborgmesteren, ældrechefer, Ergoterapeutforeningen samt på en konference i Oslo.  
 
1996-1999 
Fra 1. november fast stilling på Ortopædisk og reumatologisk afdeling Bispebjerg Hospital.  
 
1996-1996 
Fra september måned ansat i et vikariat på Kommune Hospitalet, København med genoptræning af 
ortopædkirurgiske og reumatologiske patienter. 
 
1995-1996 
Fra juni måned ansat i forskellige vikariater på hhv. Århus Amtssygehus og Ortopædisk Hospital i Århus.  
 
 
 
 
 
 



 

 

Fagpolitisk arbejde: 

1997-1999 
TR for ergoterapeuter på Bispebjerg Hospital. Jeg repræsenterede ETF i kontaktudvalget i HS 
(Hovedstadens sygehusfællesskab). 
Jeg var medlem af forhandlingsudvalget i ETF ifm. Overenskomstforhandlingerne. 
 
2010-2019 
TR for flere faggrupper for ergo- og fysioterapeuter ansat i lokalområde Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby, 
Sundhedsforvaltningen, Københavns kommune. Jeg var valgt som næstformand i arbejdsplads-MED. 
Repræsentant i Område MED i lokalområde Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby.  
 
2017-2019 
Suppleant for fællestillidsrepræsentanten (FTR). Medlem af Kontaktudvalget. Repræsenterede ETF i SUF-
MED (HovedMED i SUF) ved FTR´s forfald. I forbindelse med OK18 repræsenterede jeg ETF sammen med 
FTR i de lokale forhandlinger om nødberedskabet i visitationerne i SUF. 
 
2017 
Valgt til Repræsentantskabet i ETF. 
 
 
Anden relevant erfaring: 

2004-2006 
Bestyrelsesmedlem af grundejerforening. 
 

 


