CV
Erhvervsmæssig baggrund
2014 -

Faglig koordinator i afd. Socialpsykiatri og Beskæftigelse, Kompetencecenter Skanderborg
under fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed i Skanderborg kommune.
Mine arbejdsopgaver centrere sig primært omkring udvikling og
kvalitetssikring ift. faglige metoder, redskaber og dokumentationspraksis i afdelingen. Faglig
sparring til kollegaer i relation til konkrete borgersamarbejder. Oplæg og undervisning vedr.
mennesker med psykiske udfordringer, set i relation til hverdagslivet og med fokus på
deltagelse på arbejdsmarkedet. Derudover deltager jeg ad hoc i arbejdsgrupper både i eget
fagsekretariat og på tværs i Skanderborg kommune. I perioden 2016-2019 klinisk underviser
for ergoterapeut studerende.

2012 - 2014

Socialpsykiatrien under fagsekretariat Ældre & Handicap i Skanderborg kommune.
Mine primære arbejdsopgaver var som bostøttemedarbejder, dvs. indsatser i
borgers eget hjem med fokus på mestring af hverdagens udfordringer. Udarbejdelse af
handleplaner og statusbeskrivelser i samarbejder med den enkelte borger. Fast medarbejder
i værestedets café. Klinisk underviser for ergoterapeutstudernede.

2005 - 2012 Bostedet Sct. Mikkel i Viborg, Socialpsykiatrien i Region Midt.
Mine primære arbejdsopgaver var som kontaktperson for beboerne primært i
de teams jeg var med i. Udredning af de enkelte beboeres funktionsniveau, samt afdækning
af ønsker for fremtiden. I samarbejde med beboere og kollegaer udarbejdelse af
handleplaner og statusbeskrivelser. Vejlede både beboere og kollegaer omkring relevante
hjælpemidler.
2004 - 2005

Daghus Syd i Kjellerup, socialpsykiatrien i Viborg Amt.
Mine arbejdsopgaver her var at være kontaktperson for et antal af husets
brugere. Ansvarlig for køkkengruppen og for motionsgruppen. Udarbejdelse af
statusbeskrivelser i samarbejde med de brugere jeg var kontaktperson for.

2004

Vikariat på Tangkærcentret, Socialpsykiatri Randers, Århus Amt.
Jeg var ansat til både at indgå i det daglige arbejde på afdelingen og til at stå
for implementering af en mere aktivitetspræget hverdag for beboerne med udgangspunkt i
dagligdagen på botilbuddet.

Uddannelsesmæssig baggrund (et udpluk)
2018-2019 ”Den professionelle praktiker” et kompetenceudviklingsforløb ved Macmann Berg.
Det primære fokus omhandler at styrke kvaliteten i professionelle
samarbejdsrelationer, borgerrettede såvel som kollegiale internt og eksternt. Samt at opøve
den professionelles evne til at bringe ressourcer frem, facilitere samtaler, agere nysgerrigt,
refleksivt og inddragende ift. mere effektfulde samarbejder.
2018

”Styrk din rolle som faglig koordinator” ved Vibeke Larsen og Lars Rasmussen.
Omdrejningspunktet her var at sætte fokus på koordinatorens dilemmaer,
udfordringer og muligheder. De overordnede temaer var den faglige koordinator i
organisationen, teamledelse og videndeling.

2014

”Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser” VIA University College Århus.
Det primære formål var at styrke, kvalificere og udvikle arbejdet med klinisk
undervisning. det primære fokus lå på pædagogik og didaktik, underviser- og
vejlederprofessionalitet, læringsmiljø og vejledning.

2010-2011

”Sanseintegration og Sensory Profile” ved Solveig Radut.
En introduktion til teori, udredning og intervention indenfor sanseintegration
og til selvevaluerings – og testredskabet Sensory Profile.

2010

”MoHost og OAS i Socialpsykiatrien” ved Kirsten Pedersen og Lone Bertelsen.
En indføring i det ergoterapeutiske screeningsredskab MoHost og
selvvurderingsredskabet OSA med særligt fokus på anvendelse og implementering i
ergoterapeutisk praksis i socialpsykiatrien.

2008-2009

”Audit. Kvalitetsudvikling med afsæt i praksis – det skal give mening for fagfolk” ved Center
for Kvalitetsudvikling JYFE.
Formålet med kurset var at give en introduktion til auditmetoden og dens
anvendelsesmuligheder. Samt at kvalificere deltagerne til at planlægge, gennemføre og følge
op på auditforløb.

2006

”Canadian Occupational Performance Measure” (COPM) ved Sussi Lauridsen CVU Øresund.
På kurset blev der undervist i baggrunden for COPM og den klientcentrerede
tilgang og der blev givet en grundig indføring i brugen af redskabet.

2006

”Når mennesker skader sig selv” ved Lars Thorgaard, speciallæge i psykiatri.
Fokus på kurset var at give et indblik i mekanismerne omkring selvskadende
adfærd og hvordan man bevarer empatien over for mennesker med selvskadende adfærd for
at kunne hjælpe dem.

2001-2004

Professionsbachelor i ergoterapi fra Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen i Århus.

Tillidshverv
2011-2018

Bestyrelsesmedlem i regionalbestyrelsen Midt-Nord i Ergoterapeutforeningen.

2008-2010

Bestyrelsesmedlem i Faglig Netværk Ergoterapeutforeningen Socialpsykiatri (FNE
Socialspykiatri)

Personlig information
Alder:
Civil stand:
Børn:
Bopæl:
Fritid:

41 år gammel.
Gift med Jan Svenstrup, der er selvstændig anlægsgartner.
Annika på 12 år og Kasper på 8 år.
Hobbylandbrug ved Langå.
Pasning af dyrehold, ejendom og familie. Daglige gåture i den nærliggende skov med Loui
vores golden retriever.

