
Curriculum Vitae_________________________________________________ 

 

Personlig profil________________________________________________________ 

Jeg er 49 år, gift med Niels, vi har sammen to børn. Katinka på 20 år og Alfred på 15 år. Vi bor i 

Hvidovre. I min fritid er familien og venner i centrum, derudover er min store interesse vores have, 

hvor jeg nyder det rolige tempo og se blomsterne gro. 

Jeg er uddannet Ergoterapeut i 1995 fra uddannelsen i København.  

I starten af min karriere arbejdede jeg på KAS Herlev, som det hed dengang og derefter på Diako-

nissestiftelsens Ældre Center på Frederiksberg, hvor jeg trænede borgere, der var indlagt på døgn-

pladser. Siden 2001 har jeg været ansat på Hvidovre Hospital, hvor jeg har arbejdet med forskel-

lige specialer og har haft forskellige funktioner, så som klinisk underviser og udviklingsergotera-

peut.  

 

I hele mit virke som ergoterapeut, har jeg altid været optaget af udviklingen af vores profession. 

For mig at se, er der 3 vigtige ben i denne udvikling, nemlig udvikling af praksis og forskningsbase-

ret viden, ordentlige rammer og vilkår for udøvelsen af vores fag, samt høj kvalitet i uddannelsen 

af ergoterapeuter. Jeg har i forskellige perioder beskæftiget mig med alle 3 områder, men drivkraf-

ten er den samme, et ønske om at tage ansvar og gøre en forskel. 

 

Jeg har altid været fagpolitisk engageret, hvor jeg både har været TR og TR-suppleant i flere perio-

der, dette har bidraget til min viden om betydningen af ens organisatoriske position samt erfaring 

med, at samarbejde på tværs af disse roller. Jeg har deltaget på REP siden 2013. Og siden 2017 har 

jeg engageret mig i Regionsbestyrelsens arbejde, hvor jeg har været næstformand siden 2018, 

hvilket har givet mig indblik i det politiske arbejde, og ikke mindst en stor lyst til, at fordybe mig i 

dette arbejde. 

I min tid som klinisk underviser har jeg været optaget af at skabe gode rammer for de studerende, 

både i den daglige praksis, men også ved at medvirke til at udvikle modulbeskrivelserne, for de 

studerendes forløb i deres kliniske undervisningsperioder.  Og ved at være med til at arrangerer 

konferencer, der handler om læring og udvikling af kompetencer for kliniske undervisere på de 

forskellige sundhedsuddannelser. 

Som ergoterapeut har jeg arbejdet med forskellige specialer, og har bredt kendskab til geriatri, 

neurologi og ortopædkirurgi, men fælles for alle specialerne er vores klient- og aktivitet- oriente-

rede tilgang. Denne tilgang har altid været fundamentet i den praksisudvikling, jeg har været en 

del af, som menig ergoterapeut og som jeg har været ansvarlig for udviklingsergoterapeut. Den 

klientcentrerede tilgang er kernen og styrken i vores profession. 

  



Uddannelse___________________________________________________________ 

2015  Fleksibel Diplom Uddannelse, Titel: Forandring og udvikling af praksis 

2014  Sundhedsfaglig Supervisor  

1995  Ergoterapeut, Ergoterapeutskolen i København 

1992  Social og Sundhedshjælper 

1989  Matematisk student, Helsingør Gymnasium 

 

Arbejde______________________________________________________________ 

2015 -   Hvidovre Hospital, Ergoterapeut 

2012 – 2014  Hvidovre Hospital, Udviklings Ergoterapeut 

2004 – 2012  Hvidovre Hospital, Klinisk Underviser 

2001 - 2004  Hvidovre Hospital, afsnit for traumatisk hjerneskade 

1997 – 2000  Diakonissestiftelsens Ældre Center 

1995 – 1996  KAS Herlev 

 

Faglige Aktiviteter _____________________________________________________ 

2019  Repræsentant på REP 2019 

2019-  TR-suppleant for ergoterapeuterne ved HH 

2018-  Bestyrelsesmedlem og valgt som Næstformand i Regionsbestyrelse 

2017  Suppleant i Regionsbestyrelse  

2016  Repræsentant på REP 2016 

2013  Repræsentant på REP 2013  

2012 -1013  Bestyrelsesmedlem i klubben for Udviklingsergoterapeuter 

2003-2004  TR for ergoterapeuterne ved HH 

2001-2003  TR-suppleant for ergoterapeuterne ved HH 

1997-1999  TR for ergoterapeuterne ved DÆC 


