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RESUME: 

 
Humoristisk og letomgængelig københavner-konverteret jyde med små 20 års bred erfaring 

indenfor socialpsykiatrien. 10 års undervisningserfaring ved Ergoterapeutuddannelsen 

Metropol/Københavns Professionshøjskole. Praktisk og teoretisk velfunderet, særligt indenfor det 

psykiatriske område. Bred akademisk viden fra div. universitetsstudier. Trives med at tænke nyt, 

(videre)udvikle godt arbejde og bidrager gerne aktivt til såvel problemløsning som til at gøre 

arbejdspladsen til et rart sted at være. 

 

 

UDDANNELSER: 
 

1991 Ergoterapeut   Ergoterapeutskolen i København 

2005 BA i historie   Københavns Universitet 

2011  PD i Socialpsykiatri  Professionshøjskolen UCC 

2012 Masters i Uddannelse og læring RUC 

2016 Cand. san i ergoterapi  SDU 

 

UDVALGTE KURSER: 
 

2002 Leder 1  Københavns Kommunes Kursuscenter 

2003 Leder 2  Københavns Kommunes Kursuscenter 

2005 Problembaseret læring Ergoterapeutskolen i København 

2006 Kognitiv terapi Uddannelsesafdelingen, psykiatrien i Århus Amt. 

2017 AMPS  Københavns Professionshøjskole 

 

ERHVERVSERFARING: 
 

 

 

2010 -  Lektor  Københavns Professionshøjskole 

Jeg har siden 2010 været ansat på Ergoterapeutuddannelsen, Københavns 

Professionshøjskole. Her varetager jeg semesteransvar for første semester, underviser 

i aktivitetsvidenskab, psykiatrisk ergoterapi, psykologi, BA-vejledning m.v 

 

2005 - 2010  Socialpsykiatrien Ballerup Kommune 

Var oprindeligt ansat i to forskellige Botilbud for sindslidende. Min funktion overgik 

dernæst til at igangsætte og udvikle et tilbud til unge med psyko-sociale problemer. 

Målet med dette var at hjælpe de unge i gang med uddannelse eller i ordinær 

beskæftigelse. Ballerup kommune anvender kognitiv terapi som en integreret del af 

det socialpsykiatriske arbejde. 
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2002 – 2004  Teamchef  Københavns Kommune  

Som chef for Voksenteamet, lokalcenter indre Østerbro stod jeg i spidsen for ca. 25 

medarbejdere fordelt på faggrupper som sagsbehandlere, hjemmepleje, 

hjemmevejledere og SKP. Teamets samlede opgave var at levere en koordineret og 

sammenhængende indsats i forhold til de svagest stillede borgere i lokalområdet. 

Arbejdet var rent administrativt og kom i stadig stigende grad til at omhandle 

implementering af ny lovgivning samt administration af politisk vedtagne initiativer. 

Jeg lærte rigtig, rigtig meget i dette job. Både fagligt og personligt. Men jeg kom 

aldrig til at trives for alvor. 

 

1998 - 2002 Vadstruphus  Gladsaxe Kommune 

Genansat på min tidligere arbejdsplads. Nu som stedfortræder for leder og i to 

omgange konstitueret som leder, da huset egentlige leder blev pålagt andre opgaver. 

 

 

1995 - 1998 Socialpsykiatrisk Team Brøndby Kommune 

Som ”socialpsykiatrisk stifinder” var min opgave at afdække behovet og udvikle svar 

herpå for den socialpsykiatriske indsats i kommunen. 

Dette udviklede sig hurtigt til lederskabet for Socialpsykiatrisk Team, som 

efterhånden kom til at bestå af 12 personer, der tilsammen varetog væresteds-, SKP- 

og Botilbudsarbejde. 

En meget sjov, lærerig og spændende tid båret af absolut pionerånd og under mottoet 

”Alt kan lade sig gøre”. Det kan det ikke – men næsten, når man tror på det og 

samtidig har det sjovt sammen! 

 

 

1992 - 1995 Vadstruphus  Gladsaxe Kommune  

Vadstruphus var et nystartet Bofællesskab og Værested for psykisk syge. Arbejdet bar 

i høj grad præg af at medvirke til at udvikle en ny kultur og skabe rammerne for det 

nystartede sted. 

 Jeg var ofte alene på arbejde og havde rådighedsvagt fra eget hjem. Jeg lærte 

rigtig meget om at navigere i en uforudsigelig hverdag og at holde hovedet koldt – 

også i de pressede situationer. 

 

 

1992 Ergoterapeut (vikariat) Bispebjergs Hospital, lukket afdeling 

 Mit første job som færdiguddannet ergoterapeut. Det blev til 5 måneder på en lukket  

 psyk. afdeling, hvor man som et forsøg havde opnormeret ergoterapien. 

 Forsøget blev evalueret succesfuldt – og nedlagt pga. manglende økonomi.  

 

 

INTERESSER: 
 

Litteratur, historie, religion, filosofi, diverse former for motion, P1, Internettets herligheder, 

samfundsforhold, mine venner, løbe (maraton), dyrke yoga, fodbold, madlavning, kreativ 

udfoldelse…..og en hel masse mere! 


