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Klinisk:
Retspsykiatri
Recovery
Boligforeningernes sociale arbejde med og interorganisatoriske samarbejde omkring beboere med psykisk sygdom
Akut socialpsykiatrisk arbejde
Socialfaglig rådgivning og vejledning
Sindslidelse og psykiatri i sociologiske perspektiver
Organisatorisk:
Monofaglig og tværfaglig kompetenceudvikling
Tværfagligt samarbejde
Tværsektorielt samarbejde
Social- og sundhedsassistenters ansvars- og kompetenceområde i psykiatrien
Uddannelses og udviklings rådgivning og vejledning

Konsulent og underviser på udviklings- og efteruddannelsesprojekt i
socialpsykiatrien i Ungarn.
Udvikling af og kursusleder på Landsækkende Retspsykiatrisk Uddannelse dels for social- og sundhedsassistenter og dels for sygeplejersker.
Konsulenterfaring

Udvikling af og kursusleder på kompetenceudviklingskursus for såvel
erfarne som nyansatte social- og sundhedsassistenter i behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland.
Koordinator og kursusleder på landsækkende tværsektorielt udviklingsog efteruddannelsesprojekt med fokus på psykisk syge der har en behandlingsdom.
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Afholdelse af temadage for boligforeninger om beboere med psykisk
sygdom.
Samarbejde med ledere og medarbejdere i Region Midtjylland om udvikling og implementering af uddannelsesforløb.
Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner (Social- og Sundhedsskole og University College), interesseorganisationer (Psykiatrifonden),
private firmaer (Arkitekthus) og internationale samarbejdspartner (Konsulentvirksomhed i Ungarn) m.fl. om udvikling og afholdelse af uddannelses- og udviklingsforløb.

Uddannelse

Organisationspsykologisk Uddannelse (OPU), Institut for Gruppeanalyse, IGA Valby (2009 – 2010)
Cand.scient.soc., Aalborg Universitet (2000 – 2005)
Social- og sundhedsassistent, Århus Social- og Sundhedsskole (19961998)
Social- og sundhedshjælper, Århus Social- og Sundhedsskole (19921993)

Arbejdserfaring

Uddannelseskonsulent
Udrykningsmedarbejder (socialpsykiatrisk)
Gæsteunderviser
Bostøttemedarbejder/social- og sundhedsassistent i socialpsykiatrien
Social- og sundhedshjælper i hjemmepleje og på plejehjem
Skötar på psykiatrisk hospital i Sverige

Andre aktiviteter

Udrykningsmedarbejder:
Vagter i Udrykningsteamet, der er etableret i samarbejde mellem socialpsykiatrien i Århus Kommune og psykiatrien i Region Midtjylland.
Beskikket censor på følgende uddannelser:
 Socialrådgiveruddannelsen
 Den Sociale Diplomuddannelse med fokus på tværfagligt samarbejde
 Diplomuddannelsen i social formidling
 Den Tværfaglige Diplomuddannelse, psykiatri i teori og praksis

Publikationer

Undervisningsmateriale:
Effektmåling og dokumentation af socialt arbejde. Effektmålingens ge-
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vinster - faglig opkvalificering.
Udgivet af: Institut For Kompetenceudvikling (2007)
Kapitlet ’Historien om Axel’ i bogen: ’I virkeligheden – 12 fantastiske
fortællinger fra bostøtteverdenen’. Fremstillet af Århus Kommunes
Trykkeri (2004)
Faglige debatindlæg:
Fejlprioritering i ny struktur. Tidsskrift for sygeplejersker ”Sygeplejersken” blad nr. 14 (1999).
Medicingivning på eget ansvar. Tidsskrift for sygeplejersker ”Sygeplejersken”: blad nr. 46 (1997).
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