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 ERFARING 
Lektor | VIA University College 
2011 –  
Underviser på Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro 

Aktivitetsvidenskab, Sociologi, ledelse og organisation mm 

Udviklingskoordinator | Social – og psykiatrisektoren, Lolland kommune 
2007 – 2010 
Projektleder, tovholder på lokale og nationale projekter bla. ’Grib Chancen’, borgermøder, 
handicappolitik.                                  

Områdeleder | Træning/aktivitet og hjælpemidler, Maribo kommune 
2003-2006 
Leder for en tværprofessionel gruppe på 25 mennesker. Igangsættelse af en evidensbasseret 
praksis, ansvaret for store strukturelle ændringer. 

Deltagelse i arbejde men gennemførsel af kommunalreform.   

Ergoterapeut | Maribo kommune 
1999-2003 
Koordinere borgerforløb, træning af borger 

Deltagelse i udformning af genoptræningsplaner i Storstrøms Amt.   

Ergoterapeut | Storstrøms Amts sygehusvæsen  
1989- 1990 
Ansættelse ved Maribo Sygehus og Nykøbing F Sygehus 

Arbejde især med borgere med senhjerneskader eller håndskader. 

 UDDANNELSE 
Godkendelse af lektoranmodning | VIA University College 
2016 
Godkendelsen dækker social – og sundhedsområdet på baggrund af en skriftlig anmodning 
indehold refleksioner over de tre elementer, der indgå i underviserrollen, grunduddannelsen, 
voksen/videreuddannelse og forskning. 

Master i Rehabilitering | Syddansk Universitet 
2004 
Tværprofessionel Masteruddannelse med fokus på: borgeren i en rehabiliteringsproces, 
samfundsforhold, forskningsmetoder, videnskabsteori. 
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Ergoterapeut | Ergoterapeutskolen i Næstved 
1988 
HF- eksamen | Rødkilde Gymnasium, Vejle 
1983 
 

 KURSER OG EFTERUDDANNELSE 
 
3 moduler på diplomuddannelse i ledelse | UCC og VIA  
2017- 2018 
 
Efterårsmodul, Master i projektledelse | Syddansk Universitet 
2010 

Rollen som projektledelse | Syddansk Universitet 
2008 

 

 
EGENSKABER 
 
 Refleksiv 
 Målrettet 
 Innovativ 

 Empatisk 
 Ansvarsbevist 
 Ordenlig 

 AKTIVITETER 
Arbejde betyder meget for mig og udgør en vigtig aktivitet i mit liv, både det at udføre en 
opgave og nå i mål samt den del, der handler om at være kollega og indgå i arbejdsmæssige 
og sociale relationer, det er naturligt for mig at yde en indsat på begge fronter. 

Jeg er heldig at have venner og familie, som jeg nyder at tilbringe tid sammen med. 
Derudover er jeg forbruger af litteratur, musik og film. Jeg har ikke alene genfundet min 
fødeegn, jeg har også genfundet min ungdomskæreste Harald, tilsammen har vi 3 voksne 
døtre og siden d. 17. september det første barnebarn. 

 


