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• 40 år, født 30. juli 1979 

• Opvokset i Sæby i Nordjylland 

• Ergoterapeut, Aalborg 2011 

• ETF-medlem 16957 

• Gift med Christian og vi har tre børn, Malou - Lauge og Oscar.  
 
Kort om min baggrund 
 
Jeg har været tillidsvalgt gennem mange år, først i regionalt regi og efterfølgende i kommunalt 
regi. Det har altid været en mærkesag for mig at være tilgængelig og synlig for mine kollegaer, der 
har valgt mig til at varetage deres interesser og det vil jeg fortsætte med hvis jeg får jeres 
medlemmers tillid til at varetage opgaven som næstformand. For mit mandat er jeres mandat. 
Ergoterapifaget er på en spændende rejse, og med politisk fokus på styrket praksisudvikling og 
forskning samt lige adgang til ergoterapi vil denne rejse blive spændende.  
 
Jeg vil, i samarbejde med vores formand, Tina, varetage ergoterapeuternes interesse på nationalt 
plan, herunder gennem møder på politisk plan og andre samarbejdspartnere. Jeg vil gøre mit 
bedste for at fremme Ergoterapeutforeningen, som det rette valg til forening af ergoterapeuter og 
fremme vores fags position i samfundet, både erhvervsmæssigt og politisk.  
 
Jeg har 20 års erfaring med sundhedsvæsenet, hvoraf de sidste 9 år har været i det 
ergoterapeutiske felt. Jeg har arbejdet både regionalt og kommunalt, herunder med 
hjælpemiddelformidling samt som trænende ergoterapeut. Endvidere har jeg undervist 
ergoterapeutstuderende i ergoterapi på University College Nordjylland.  
 
Jeg har været fagpolitisk siden jeg arbejdede på Aalborg Universitetshospital tilbage i 2004. Jeg har 
altid haft et stort engagement i at støtte og forbedre arbejdsforhold for mine kollegaer, hvilket 
resulterede i udvalgsposter, herunder Hovedudvalg og Sektor-MED. Endvidere har jeg været med i 
politiske styregrupper omkring besparelser og implementeringer, både i kommunalt og regionalt 
regi.  
 
Jeg er en person med masser af passion for ergoterapi og vilje samt gåpåmod. Det ligger mig nært 
at indgå i relationer med mennesker, og der gennem samarbejde og dialog træffes beslutninger. 
Jeg har gennem tiden som ergoterapeut og tillidsvalgt opbygget et bredt netværk, både på tværs 
af fagforbund og politiske interessenter samt forstår betydningen at et stærkt fællesskab. 
 



Jeg er i gang med at supplerer min ergoterapeutuddannelse med en kandidat i Klinisk Videnskab 
og Teknologi for at blive mere tydelig på den velfærdsteknologiske udvikling og dens indvirkning 
på ergoterapiens position i samfundet.  
 
 
Arbejde: 
 

• 2011-2019  
Ergoterapeut, Hjørring Kommune, Myndighedsafdelingen - Hjælpemiddelformidling til 
borgere i samarbejde med visiterende ergoterapeuter.  

• 2013-  
Ekstern underviser på University College Nordjylland, Ergoterapeutuddannelsen, 
Undervisning i krydsfeltet mellem ergoterapi, lovgivning og kommunal rammestyring. 

• 2004-2006 
Lægesekretær/Kvalitetskonsulent på Aalborg Universitets hospital. Udvalgsmedlem i 
styregruppen for talegenkendelse med hensyn til implementering af ny teknologi.  

• 2001-2003 
Lægesekretær med klinikfunktion, Sygehus Vendsyssel, Hjørring.  
 
 

Uddannelse: 

• 2019-  
Kandidat i Klinisk Videnskab og Teknologi. Fokus på samarbejde mellem den private og 
offentlige sektor. Projekt: Implementering af velfærdsteknologi i primærsektoren, en 
medicinsk teknologivurdering af fordele og ulemper ved anvendelse af velfærdsteknologi i 
hverdagen i primærsektoren for ansatte. 

• 2016 
Tillidsrepræsentantuddannelsen gennem Ergoterapeutforeningen.  

• 2014 
Arbejdsmiljøuddannelsen gennem Ergoterapeutforeningen. 

• 2006-2011 
Ergoterapeut, University College Nordjylland i Aalborg 

• 2004 
Kvalitetskonsulent i den offentlige sektor 

• 2003-2004 
Kommunom i Projektstyring, Samarbejde og Virksomhedsorganisation 

• 1999-2001 
Lægesekretær, Lægerne Kirkepladsen, Frederikshavn 

 
Tilidsposter: 

• 2016-2019 
Tillidsrepræsentant for ergoterapeuterne ansat ved Hjørring Kommunes Myndighed 
Sundhed og medlem af diverse MED-udvalg, herunder Sektor-MED 

• 2014-2016 



Arbejdsmiljørepræsentant for Hjørring Kommunes Myndighed, herunder repræsentant for 
ergoterapeuter, sygeplejersker, socialrådgivere i Udvalgsregi, herunder Hovedudvalg, 
Sektor-Med mm.  

• 2006-2009 
Studenterrepræsentant i Bestyrelsen for University College Nordjylland, herunder 
repræsentant for de studerendes råd på tværs af uddannelser samt formand for ESR.  

• 2004-2006 
Sikkerhedsrepræsentant for Lægesekretærerne i Medicinsk regi på Aalborg 
Universitetshospital, herunder medlem af styregruppen omkring talegenkendelsesprojekt, 
implementering af teknologi i den offentlig sektor.  


