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Undervisnings-CV
FORMEL PÆDAGOGISK UDDANNELSE
I gang med universitetspædagogikum
UDDANNELSESADMINISTRATIVE OPGAVER
Studieleder for masteruddannelsen i rehabilitering, SDU, siden 2017.
Efter- og videreuddannelseskonsulent på professionshøjskole/diplomuddannelse 2005 – 2009
ERFARING MED UNDERVISNING, VEJLEDNING OG EKSAMEN
Masteruddannelsen i rehabilitering, Syddansk Universitet siden 2017
•Modultovholder og undervisning på masteruddannelsen, modulerne Rehabilitering – paradigmer og processer, og
Sommeruniversitet
•Vejledning og eksamination på 12 masterprojekter
Anden undervisning og vejledning på universitetsniveau
•’Rehabilitering: Organisering, processer og brugerperspektiver’. Planlægning og undervisning på kursus på
Sundhedsfaglig masteruddannelse, Færøernes Universitet, 1. – 2. oktober 2018
•’Rehabilitering og demens’. Kandidatuddannelsen i audiologopædi, SDU, 19. september 2018
•’Brugerinddragelse og rehabilitering – i et kritisk perspektiv’. Masteruddannelsen i Humanistisk Sundhedsvidenskab,
Århus Universitet, 7. april 2018 og 2. april 2016
•’Hverdagsliv og geriatrisk rehabilitering som institutionaliseret praksis’. Kandidatuddannelsen i ergoterapi, SDU, 26. okt.
2017 og 10. marts 2016
•’Rehabilitering og Palliation’. Kandidatuddannelsen for sygeplejersker, SDU, 21. september 2017, 12. september 2016 og
19. oktober 2015
•’Eldre og tverfaglighet. Medvirkning og deltakelse blant skrøplige eldre: mulige måter å medvirke på?’
Masteruddannelsen i habilitering og rehabilitering i hverdagsliv og samfunnsliv, VID Vitenskapelige Høgskole, Sandnes,
Norge, 16. marts 2017
•’Rehabilitering og palliation’. Kandidatuddannelsen i ergoterapi, SDU, 16. februar 2017
•’Aldring, rehabilitering og brugerinddragelse’. Kandidatuddannelsen i ergoterapi, SDU, 10. november 2016
•’Ældres ønsker til alderdommen’. Medicinstudiet, Københavns Universitet, 19. august 2016
•’Aldring og rehabilitering’. Planlægning og undervisning på kursus på Sundhedsfaglig masteruddannelse, Færøernes
Universitet, 11. – 12. april og 9.-10. maj 2016
•’Brugerinddragelse i rehabilitering’. Kandidatuddannelsen i ergoterapi, SDU, 18. februar 2016
•’Brugerinddragelse i rehabilitering’. Masteruddannelsen i rehabilitering, SDU, 13. februar 2016
•’Aldring og svækkelse som sociale konstruktioner’. Kandidatuddannelsen i ergoterapi, SDU, 18. februar 2016
•Undervisning og vejledning på masteruddannelse i sundhedsfremme og sundhedsstrategier, Roskilde Universitet, 2010 –
2013
•’Rehabilitering og brugernes frie valg’. Masteruddannelsen i rehabilitering, SDU, 6. januar 2006
•’Ældre og rehabilitering’. Masteruddannelsen i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling. Århus universitet, 4.
december 2004
•’Ældre og rehabilitering’. Masteruddannelsen i rehabilitering, SDU, 14. juni 2004
Undervisning, professionshøjskole og SOSU-skole
•’Rehabilitering og demens’. Undervisning på Sundhedsfaglig diplomuddannelse, UCL, 16. november 2018
•’Har ældre behov for rehabilitering?’, Undervisning i Vejle Amt, 23. november 2005 og 14. februar 2006
•’Ældres aktiviteter, aktivitetsproblemer og livsformer’, Kursus på Social- og Sundhedsskolen Svendborg, september –
december 2004
•’Sundhedsfremme’, Undervisning på Ergoterapeutuddannelsen, Århus, 2. januar, 5. marts og 23. maj 2003
•’Forebyggelse og sundhedsfremme på ældreområdet’ og ’Ældres hverdagsliv’, Ergoterapeutuddannelsen Odense, 1997
– 2001
•’Forebyggelse og sundhedsfremme på ældreområdet, Undervisning på Ergoterapeutuddannelsen i Næstved, 1997
•’Forebyggelse og sundhedsfremme på ældreområdet, Undervisning på Ergoterapeutuddannelsen i København, 1997
Censor:
•Beskikket censor ved censorkorpset for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser. Fra 1. april 2014

METODER, MATERIALER OG REDSKABER
•Aktiverende undervisning og aktiv læring
UDDANNELSESFORSKNING OG UNIVERSITETSPÆDAGOGISK (FØLGE-)FORSKNING
Gennemført omfattende revision af studieordning for masteruddannelsen i rehabilitering, SDU, 2018 – 2019 til
implementering efteråret 2019.
Udviklet nye fag, incl udarbejdelse af fagbeskrivelse:
•Udvikling af nye fag: Brugerperspektiver i rehabilitering; Sammenhæng og samskabelse i rehabilitering; Kvalitetssikring
og kvalitetsudvikling i rehabilitering
•Udviklet og gennemført enkeltfagsforløb: ’Rehabilitering og palliation’ samt ’Diætister og rehabilitering’ 2017 - 2020
•Uddannelse af forløbskoordinatorer på diplomniveau: Projektleder i udvikling af fagbeskrivelse, gennemførelse og
evaluering af forløb (diplomniveau), 2008 – 2009
•TREK - Tværfaglig REhabilitering i Københavns Kommune. Projektleder for udvikling og gennemførelse af uddannelse af
alle ansatte i Københavns Kommunes døgnrehabiliteringsafdelinger. Samarbejde med SOSU-skolen i Herlev, 2007 –
2009
•Fit for Forebyggelse og Sundhedsfremme, kursus for praksispersonale. Arrangør og tovholder på CVU Øresunds del.
Samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Nationalt Center for rygestop, CVU Øresund og CVU Sønderjylland, forår og
efterår 2006.
•Tværfaglig diplomuddannelse i psykiatri. Medlem af arbejdsgruppe om udvikling af fagbeskrivelser, 2005
Universitetspædagogisk projekt
•I gang med universitetspædagogisk projekt om case-rapport som metode til større sammenhæng mellem teori og
praksis.

