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2000-2018 Ansættelse i forskellige projekt-og udviklingsstillinger på Hammel Neurocenter. PhD
indenfor rehabilitering og dysfagi i 2013. Siden da ansat som forskningsansvarligergoterapeut og
faglig leder af kompetencecenter for øvre dysfagi. Samt fra 2016 konsulent en dag ugentligt i
senfølgeambulatoriet på Øre-næse-halsafdelingen på Aarhus Universitetshospital.
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Mange års klinisk og undervisningsmæssig erfaring omkring undersøgelse og behandling af dysfagi
(primært med referencer til F.O.T.T.), i både ind-og udland. Forskningsmæssig tilgang til
undersøgelse og behandling af dysfagi. Været med til at udarbejde forskellige retningslinjer inden
for dysfagi, anbefalinger til dansk institutionskost i relation til mad og drikke med modificeret
konsistens samt beskrivelse af dysfagidiæt i den nationale kosthåndbog. Har et stort tværfagligt
netværk, både nationalt og internationalt, omkring dysfagi.
Interesser i forhold til dysfagi-området
• Neurorehabilitering –børn og voksne
• Hoved-hals-kræft
• Facial-Oral Tract Therapy (F.O.T.T.)
• Patientperspektivet i relation til synke-spise problemer
• Neuromuskulær El-stimulering af synkefunktionen (VitalStim)
• Behandling med IQoro mundskærm
• Systematisk opsporing af dysfagi
• Klinisk undersøgelse af dysfagi
• Instrumentel undersøgelse af dysfagi (Fiberoptisk Endoskopisk Evaluering af
Synkefunktionen (FEES) og Funktionel Videoradiologisk Evaluering af Synkefunktionen
(FVES)
Vision for EFS for dysfagi
Ser et stort behov for udvikling af kurser og temadage målrettet ergoterapeutisk intervention i
relation til undersøgelse og behandling af dysfagi på basalt, avanceret og specialiseret niveau.
Ønsker at styrke dansk ergoterapeutisk praksis omkring dysfagi.
Vil arbejde for et tættere tværfagligt samarbejde omkring dysfagi i Danmark med andre nationale
faglige selskaber.
Vil arbejde på at dysfagi bliver italesat overfor for borgere og sundhedsprofessionelle, som et
symptom ved mange sygdomme og som noget der kan gøres noget ved!
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• Arbejdserfaring indenfor neurorehabilitering hos voksne og børn i den subakutte fase efter
erhvervet hjerneskade
• Udviklingsergoterapeut i Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/ Traumatisk
Hjerneskade Rigshospital med udefunktion på Hvidovre Hospital
• Certificeret F.O.T.T. ©senior instruktør, underviser F.O.T.T.© grund- og advancedkurser,
uddanner F.O.T.T. instruktører
• Certificeret instruktør i Affolter Modellen®,Tactual Interaction Therapy.
• Godkendt som specialergoterapeut Neurorehabilitering siden april 2013
• Aktuelle fokusområder: Patienter med trakealtube, pilotstudie indenfor nye teknologier
indenfor undersøgelse og behandling af dysfagi.
• Klinisk ræsonnerings model: F.O.T.T. algoritme.
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Flere års erfaring med primært tidlig neurorehabilitering på intensiv, herunder genoptræning under
respiratoraftrapning og afvænning fra trakealtube, patienter med traumatiske og ikke-traumatiske
skader samt patienter med cervikal rygmarvsskade. Arbejder for nuværende med
udviklingsprojekter indenfor dysfagi og som tester i flere forskningsprojekter med VFS/MBS og
FEES undersøgelse.
Interesser i forhold til dysfagiområdet
Neurointensive patienter med dysfagi
Tidlig genoptræning af dysfagi
Respiratoraftrapningsforløb og afvænning fra trakeal intubering.
Patienter med neurodegenerative sygdomme, herunder kroniske respiratorpatienter.
FEES og VFS/MBS undersøgelse
Kvalitet og høj faglighed i undersøgelse og genoptræning.
Vision for EFS for dysfagi
Netværksdannelse og samarbejde på tværs af sektorer, regioner og landsdele. Der er mange dygtige
ergoterapeuter der arbejder med dysfagi og vi skal blive endnu bedre til at understøtte hinanden og
bygge ovenpå hinandens viden. Jeg vil forsøge at bidrage til at der skabes netværk og kontakt
mellem relevante parter og arbejde for at vores kompetencer også tydeliggøres i tværfaglige fora.
Min vision for EFS for Dysfagi er også det skal bidrage til en øget faglig kvalitet i undersøgelse og
genoptræning af dysfagi.
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2012-2014: Træningscenter Vesterbro, F.O.T.T. vidensperson i lokalområde VKV. Undersøgelse
af borgere med dysfagi og supervision af mono- og tværfagligt personale omkring
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ergoterapeutuddannelsen. Ekstern underviser Professionshøjskolen Absalon,
ergoterapeutuddannelsen og bioanalytiker uddannelsen. Derudover arbejder jeg som ergonomisk
konsulent ved Vicuras og faglig konsulent ved Cerema.
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2013 - 2019: ergoterapeut på Helsingør Rehabilitering – og træningscenter. Varetager
døgnrehabilitering af voksne, ambulante træningsforløb med kræftpatienter (primært HNC) samt
neurologiske patienter.
2019- : Udviklingsergoterapeut på Helsingør Rehabilitering – og træningscenter. Varetager
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Interesse i forhold til dysfagiområdet
Neurorehabilitering - voksne
Dysfagi ift. hoved hals kræftpatienter
Dysfagi ift. palliativ ergoterapi
Udvikling af den tværfaglige tilgang til dysfagiområdet
Formidling for tværfaglige samarbejdspartnere og pårørende
Vision for EFS for dysfagi
At EFS Dysfagi kan inspirere og klæde ergoterapeuter på til at videreformidle vigtigheden af at
have fokus på dysfagi. At skabe et rum til faglig sparring
At EFS Dysfagi kan medvirke til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af den ergoterapeutiske
indsats overfor mennesker med dysfagi.
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udviklingsprojekter indenfor dysfagi samt udfører træningsopgaver indenfor det neurologiske og
medicinske speciale-område.
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2010-2011: Fysioterapien Hammer Bakker, Neurorehabilitering og Børneergoterapeut samt Klinisk
underviser i ergoterapi.
2011-2017: Træningsenheden Aalborg Kommune, Afd. Øst, Genoptræning indenfor det
neurologisk og medicinsk specialeteam
2017: Træningsenheden Aalborg Kommune, udviklingsprojekter omkring Dysfagi,
udviklingsprojekt TOBA: ”Tidlig Opsporing af Borgere i Aktivitetscentre” samt arbejder i en
udviklingsgruppe omkring træningstilbud til borgere med/ senfølger af Covid-19.
Medlem af MASCC- The multinational Association of Supportive Care in Cancer og ESSDEuropean Society for Swallowing Disordes.
Interesser i forhold til dysfagiområdet
Tidlig opsporing af dysfagi, udredning, systematisk undersøgelse og behandling af borgere.
Behandling af borgere med hoved-hals cancer, neurologiske og medicinske borgere.
Tværfaglige indsatser og vidensdeling omkring dysfagi og spiseaktivitet samt etiske dilemmaer, der
kan opstå af dysfagiens konsekvenser.

Vision for EFS for dysfagi
Netværksdannelse og samarbejde regionalt, tværsektorielt og på tværs af landet. Øge viden omkring
undersøgelse, behandling og træning ud fra den evidensbaserede litteratur indenfor dysfagi samt
”Best practice”.

