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        Ferilsskrá 

 

 
Nám 

 

2013 Háskólinn í Reykjavík, Tækni- og 
verkfræðideild 
Verkefnastjórnun MPM 
 

1988 Ergoterapeutskolen i København  
Iðjuþjálfun Diploma  

2006 Háskólinn á Akureyri, Heilbrigðisdeild 
Iðjuþjálfunarfræði BSc 

1982 og 1983 Fjölbrautarskólinn í Breiðholti   
Stúdentspróf og sjúkraliðapróf af Heilbrigðisbraut 
 

 
Störf  
Frá 1996 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 
Sérfræðingur, greining, ráðgjöf og klínísk störf sem 
iðjuþjálfi, yfirmaður faggreinar, stjórnun 
átaksverkefnis 2007-2009 og teyma, handleiðsla, 
samstarfsnefnd, umsjón með heimasíðu, fræðsla og 
rannsóknir 
 

1989 - 1991 Københavns Kommunehospital 
Iðjuþjálfi innan endurhæfingar fullorðinna. Gegndi 
trúnaðarstörfum og tók þátt í stefnumótun og 
gæðaþróun á þjónustu iðjuþjálfa  

1991 - 1996 Æfingastöð SLF 
Þjálfun og ráðgjöf vegna barna með hreyfihamlanir 
og þroskafrávik af ýmsum toga  

1984 – 1985 Bispebjerg plejehjem 
Sjúkraliði á hjúkrunardeild fyrir yngra fólk 
 

 
Félags- og trúnaðarstörf 
Ég tók sæti í fræðslunefnd IÞÍ 1991 þar sem ég skipulagði fræðslufundi og ráðstefnur. Var einnig í ritnefnd 
um árabil, ritstjóri Iðjuþjálfans, aflaði efnis og las yfir aðsendar greinar. Sat í Íðorðanefnd sem gaf út ritið 
Íðorð í iðjuþjálfun 1996. Gegndi síðar starfi sem fulltrúi í stjórn félagsins, var ritari og síðar varaformaður. 
Vann að gerð handbókar IÞÍ. Var í hlutastarfi á skrifstofu IÞÍ þar sem ég sinnti meðal annars félagaskráningu, 
heimasíðu og afgreiðslu erinda frá félagsmönnum og öðrum. Var í heimasíðunefnd og síðar í stjórn 
Fræðslusjóðs 2011 - 2017. Ég er ein af stofnendum faghóps IÞÍ um iðjuþjálfun barna og hef verið 
framkvæmdastýra þar reglulega ásamt öðrum. Tók sæti í kjaranefnd 2014 og hef verið formaður hennar frá 
2016. Tek virkan þátt sem fulltrúi IÞÍ á ýmsum vettvangi BHM. 
 
Fræðsla og rannsóknir 
Ég hef kennt á námskeiðum Greiningar- og ráðgjafarstöðvar og víðar. Hef komið að þýðingu og staðfæringu 
staðlaðra matstækja (SFA, MNS, PEDI, KIDSCREEN, Sensory Profile, MAP) sem ætluð eru iðjuþjálfum og öðru 
fagfólki í velferðarþjónustu. Hef kennt á námskeiðum innan IÞÍ og á vegum Námsmatsstofnunar og Háskóla 
Íslands. Hef einnig sinnt stundakennslu á Iðjuþjálfunarbraut Háskólans á Akureyri. Var í rannsóknarteymi um 
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heilsu og þroska lítilla fyrirbura. Hef flutt erindi og kynnt veggspjöld á ýmsum ráðstefnum hér á landi og á 
Norðurlöndum. Er í samstarfshópi og hef stýrt verkþáttum í rannsókn á lífsgæðum og þátttöku fatlaðra barna 
(www.lifsgaedarannsokn.is) og tekið þátt í ritun fræðigreina. Er í samstarfshópi og hef stýrt verkþáttum í 
Evrópuverkefni um einhverfu (www.asdeu.eu). 
 
Hagsmunasamtök 
Mótun og umsjón með hópastarfi á vegum Einhverfusamtakanna ásamt tveimur öðrum fagmönnum. 
Hóparnir voru ætlaðir fullorðnum á einhverfurófi þar sem markmiðið er hjálp til sjálfshjálpar og valdefling. 
Stjórnun og þátttaka í verkefnum sem lúta að gerð heimildarmyndar og fræðsluefnis um einhverfu 
(www.einhverfa.is). 
 
Sí- og endurmenntun 
Ég hef sótt fjölmörg námskeið og ráðstefnur hér á landi og erlendis. Nefna má fræðslu á vegum 
Iðjuþjálfafélags Íslands, Endurmenntunar HÍ, BHM, Greiningar- og ráðgjafarstöðvar og BUGL. Þetta eru helst 
námskeið sem snúa að iðjuþjálfun, einhverfu, röskunum í taugaþroska barna og þjálfun í notkun matsækja 
eins og AMPS, School-AMPS, ESI, ADI-R og PEERS.  
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