CURRICULUM VITAE
2015 2013 2012 2010 -

Påbegynder Intuitiv Lederuddannelse på Sostrup Slot v/Rikke
Topp Petersen www.Lifecomponent.dk
Udvikling af mentor forløb
Udvikling af workshop forløb.
Udvikling af Klub Mad med Smil.

2009 – 2009: Udvikling og effektuering af Cafe SMIL i Sundhedshuset i
Horsens inkl. afvikling.
2002- 2009: Klinik lokale i Sundhedscentret i Skanderborg. Nedlægges i år
2009, da jeg gennem knap et år har klinik i sundhedshuset i
Horsens.
1996-

Udvikling og opstart af egen praksis med konsultation i Horsens
og en dag om ugen i Århus og senere klinik i Skanderborg.

1990-1995

Nyoprettet stilling ved pædiatrisk afd. på Århus
Kommunehospital.

1988-1989
1985-1986
1984-1985

Merkonomeksamen i Virksomhedsøkonomi.
Merkonomeksamen i Virksomhedsorganisation.
Merkonomeksamen i samarbejde og ledelse.

1983-1990

Nyoprettet fuldtidsstilling på Centralsygehuset i Esbjerg ( i øvrigt
den første i Ribe amt.) Både børn og voksne.

1980-1982

Forskningsprojekt på rheumatologisk afd. på Odense
Universitets hospital vedr. faste og vegankost`s indvirkning på
rheumatoid arthritis.

1980

Konsulent ved Ikast kommune i specifik sag vedr.
diætbehandling af fremmedsproget barn med nykonstateret DM.

1978-1979

Vikariat på nehprologisk- herunder dialyseafdeling og
endokrinologiske afdelinger med dertil hørende ambulatorier
under Odense Universitets hospital. Fortrinsvis voksne patienter

1979-1980

Vikariat på Silkeborg Centralsygehus med tilknytning til alle
afdelinger. Både børn og voksne patienter.

1977-1978
1976-1977
1972-1976

Uddannelse til klinisk diætist
½ år På Sct. Thomas hosp. London som dietcook
Uddannelse til økonoma

FAGLIGE AKTIVITETER



Deltaget i efteruddannelse i evidens baseret praksis



Deltaget i et kursusforløb ”den motiverende samtale” et forløb der
strækker sig over 2X3 dage samt 2 dage heraf seminar og konference i
Kbh. i august i år 2004.



Med til at udarbejde rammeplan for behandling af overvægtige børn i børne
diætist gruppen under Foreningen af Kliniske Diætister i 2000-2001.



Med til at oprette den første klinik for diæt- og ernæringsterapi i Århus i
begyndelsen af 90èrne



Deltaget i et utal af nationale og internationale møder, kurser, kongresser
etc.



Censor ved diætistuddannelsen i perioden 1987-1994



I 80èrne underviste i aftenskole regi, på sygeplejeskoler,
diætist studerende og efteruddannelse for ernærings – og
husholdningsøkonomer i Ribe amt. Undervisning af diætist stud.



Planlægning og gennemførelse af faglige landsdækkende kurser såvel for
egen faggruppe som i tværfagligt regi, dels tilrettelagt i Foreningen af
Kliniske Diætisters (FaKD) regi og dels i nuværende arbejde som privat
praktiserende.



Deltaget i faglige udvalg under FaKD.



Valgt til bestyrelsen i FaKD i 1983. formand for FaKD i en to års periode
fra 1989-1991, hvorefter jeg forlod pga. private omstændigheder.



Med-igangsætter af et pilotstudie omkring kostens betydning ved

behandling af type 2 diabetikere i begyndelsen af 80érne.

ANDRE AKTIVITETER:
 Deltaget i P4 tv program om mad og myter i 2014
 Oprettelse af www.madmedsmil.dk i 2010
 Udgivet bogen ”Så spiser vi – Træf de rigtige valg –når du vil være…..
2010
 Deltaget i 2 udsendelser på DR1 rabatten om henholdsvis De Danske
Vægtkonsulenters produkter og børnemad.
 Deltaget i TV2-østjyllands tema om overvægt sendt i uge 1 2007.
 Deltaget i TV2-østjyllands program ”kloge hoveder” i år 2007.
 Forfatter til bogen: Velvære og Vægt. Aschehoug, 2002.
 Forfatter til bogen: Mad, børn og følelser. Aschehoug 2003
 Medforfatter til ”den store babybog”, der udkommer på Ashehoug forlag i
efteråret år 2001 rev. i år 2007 under Lindhart og Ringhof under navnet
”Babybogen”.
 Forfatter til bogen: Mad, børn, følelser og livskvalitet. Wisby & Wilkens
1998.

EKSEMPLER PÅ ENKELTE REFERENCER I MIN TID SOM PRIVAT
PRAKTISERENDE:
 Kommuneforeningen i Fyns amt - dagplejeområdet
 Horsens kommune -dagplejeområdet
 Galten kommune -forældremøde
 Århus kommune institutionspersonale
 Juelsminde kommune - dagplejeområdet
 AOF-faglige skole i Horsens, Silkeborg og Vejle.

 Horsens daghøjskole.
 Holstebro tekniske skole – daginstitutionspersonale.
 Daginstitutioner og skoler i hele landet.
 Foreningen af kliniske diætister – kurser målrettet sundhedsplejersker og
Nordiske efteruddannelsesdage- workshop målrettet børnediætister.
 Den kongelige balletskole i Holstebro – ernæring og præstation
 Uddannelsesinstitutionen for kliniske diætister.
 Symposium for børnelæger.
 Diabetes lokalforening i Holstebro.
 Temadag for sundhedsplejerske om mad og tykke børn
 HK- Herning
 Økonomaforeningens efteruddannelse i Kredse
 Afholdelse af tværfaglige temadage målrettet daginstitutioners personale
 Tranekær kommune – dagplejeområdet
 Rudkøbing kommune – dagplejeområdet
 Konsulent for medicinal firmaet Roche i perioden 8/01-8/02
 Gedved kommune, arbejdsmarkedscenter
 DSB-foredrag målrettet tillidsmænd for lokoførere
 Vejle sygeplejeskole – temadag for konsultations sygeplejersker
 Planlægning og tilrettelæggelse af monofaglig temadag om overvægt for
FaKD
 Planlægning og tilrettelæggelse af tværfaglig temadag om overvægt for
FaKD
 Gigtforeningen Randers & Horsens
 T & S i Horsens
 BC-catering i Skanderborg
 Vejlefjord Rehabiliterings center
 Frelsens hær Horsens
 Lægesekretær gruppe i Århus
 Lægehus i Horsens
 Tulip Randers

 Enghuset i Hedensted
 Castberggaard
 Østbirk bygningsindustri
 NNF Vejle
 Med meget mere

2015

