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Profil
Jeg er blandt andet uddannet Ergoterapeut og har specialiseret mig inden for sanseintegration,
sansebearbejdning og sansestimulering.
Jeg brænder for at dele viden om sanser, har undervist og afholdt kurser om emnet siden 2010.
For at arbejde målrettet i praksis, er det nødvendigt at have viden om det teoretiske grundlag og
undersøgelsesredskaber. Målgruppen jeg primært beskæftiger mig med, er unge, voksne og ældre, inden
for mange forskellige områder så som: arbejdsmiljø, autisme, ADHD, psykiatri, udviklingshæmning,
demens, døvhed og blindhed, medfødt og erhvervet hjerneskade.

Erhvervserfaring
Privatpraktiserende i egen virksomhed, DeViva
2008 – nu
I DeViva tilbyder jeg undervisning samt sanseintegrations undersøgelser og behandlinger af forskellig slags.
Siden 2008 har jeg specialiseret mig inden for sanseintegration, både ved selvstudier og jeg har løbende
taget kurser og certificeringer inden for området, både i indland og udland.
Derudover har jeg også taget andre uddannelser, der her udbygget en holistisk forståelse af sundhed.
Samtidig har det også tydeliggjort og forstærket mit fundament som ergoterapeut.
Jeg har siden 2010 flere gange årligt, afholdt kurser for ergoterapeuter og fysioterapeuter i Sensory Profile
til unge, voksne og ældre. Derudover har jeg afholdt en række temadage og undervisningsdage omkring
sanseintegration og sansestimulering for blandede faggrupper, tilpasset deres ønsker. Efter at Birgitte
Gammeltoft er gået på pension, har hun overdraget afholdelsen af kurser i sanseintegration og
sansestimulering til mig. Jeg er underleverandør på VISO sager omkring sanseintegration, i samarbejde
med Specialområde Hjerneskade, Region Midt. Jeg yder sparring og supervision til terapeuter omkring
deres sanseintegrations undersøgelser og intervention samt skriftlige rapporter. Jeg har flere gange været
ekstern faglig vejleder på ergoterapeutstuderenes bachelor projekter.
To gange har jeg modtaget Protac legatet. I 2010 til et projekt omkring anvendelsen af Sensory Profile i
arbejdsmiljø og igen i 2017, til et sanseintegrationskursus i USA og at hente viden hjem omkring
SI-undersøgelse af unge, voksne og ældre.
Dette førte til at jeg oversatte undersøgelsesredskabet adult/adolescent Sensory History, Sensorisk Historie
til unge, voksne og ældre fra amerikansk til dansk. Dette arbejde kunne ikke være blevet til, uden
samarbejde med skaberen af redskabet ergoterapeut Theresa May-Benson, ScD, OTR/L og
specialeergoterapeuterne: Birgitte Gammeltoft, Hanne Holmer, Ingelis Arnsbjerg og Julie W. Broge.
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Støttecenter Rebildparken, Socialpsykiatrien, Aalborg kommune
2002 - 2008
Ansættelse som Bostøtte til mennesker med forskellige psykiatriske diagnoser. Støtte i eget hjem og
støttecenter med aktiviteter og støttende samtaler, ud fra hjælp til selvhjælpsprincippet med en kognitiv
tilgang. Støtten indebar også at bibeholde kontakten med besøg under indlæggelser, samt hjælp til at blive
indlagt og udskrevet.
I støttecentret at tilrettelægge forskellige aktiviteter med fokus på social træning. Jeg var aktivt deltagende
i processen omkring udviklingen af nyt tilbud og flytning af støttecenter samt oprettelse af døgntilbud i
Rebildparken. Herunder beskrivelser af praksisprocedurer og ansættelse af leder og medarbejdere.

Certificeringer, kurser og konferencer
•

Postgraduate Certificate in Sensory Integration
- Clinical Reasoning and Practice in Sensory Integration: Intervention
Sensory Integration Education, Sheffield Hallam University, England. Oktober 2022 – februar 2023.

•

International Sensory Integration Congress, ISIC
3 dages kongres omkring forskning og vidensdeling med internationale eksperter inden for
Ayres Sensory Integration og sansebaserede tilgange til praksis. Online deltagelse. Juli 2022.

•

Ergo22
2 dages Ergoterapifaglig konference afholdt af Ergoterapeutforeningen. Juni 2022.

•

Interoception, Our 8th Sense: The Science of How We Feel
1 dags online kursus med Kelly Mahler. Maj 2022

•

An Introduction to Using the Adult/Adolescent Sensory History (ASH) in Clinical Practice.
Webinar med Theresa May-Benson, skaberen af undersøgelsesredskabet ASH. Maj 2022.

•

Baltic-Nordic Sensory Integration Congress
2 dages Sanseintegratoins conference. Marts 2022.

•

Sanseintegration og sansestimulering
- for neurologiske, geriatriske og psykiatriske patienter samt udviklingshæmmede.
Teori, undersøgelser og observationer samt intervention med sansestimuering.
4 dages kursus med Birgitte Gammeltoft. Februar 2022.
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•

Postgraduate Certificate in Sensory Integration
- Assessment and Clinical Reasoning in Sensory Integration.
Sensory Integration Education, Sheffield Hallam University, England.
3 beståede eksamener, 200 CPD points. Oktober 2021 – januar 2022.

•

Postgraduate Certificate in Sensory Integration
- Neuroscience and Sensory integration Foundations.
Sensory Integration Education, Sheffield Hallam University, England.
3 beståede eksamener, 300 CPD points. Januar – juli 2021.

•

Trauma Workshop
3 workshop om Traumer med Dr. Stephen Porges, Dr. Bessel Van Der Kolk og Peter Levine, PhD.
September 2021

•

Virtual Trauma Recovery Summit 2021
3 dages oplæg om Traumer med bla:
Dr. Dan Siegel “Interpret Neurobiology”
Peter Levine, PhD “Somatic Experience Approach”
Dr. Stephen Porges “Safe and Sound Protocol”
Deb Dana, LCSW “A Polyvagal Guide”
Dr. Bessel Van Der Kolk “PTSD”
Juni 2021

•

Sensory Integration, processing and Sense of self.
Virginia Spielmann, MSOT, Executive Director of STAR Institute
Marts 2021, 5,5 CPD point.

•

Is it ADHD, SPD (Sensory Processing Dysfunction) or both?
Mim Ochsenbein, MSW, OTR/L, Director of education STAR Institute.
April 2021, 2 CPD point.

•

How to use the Sensory Processing Dysfunction Nosology: Clinical understanding.
Omking anvendelsen af gruppering af sanseintegrationsdysfunktioner.
Dr. Sarah Schoen PhD, OTR/L, Director of research STAR Institute
Januar 2021, 5,5 CPD point.

•

Sensory Processing Measure
Anvendelsen af undersøgelsesredskabet og intervention.
Ingelis Arnsbjerg, ergoterapeut specialiseret i sanseintegration
Juni 2021, 2 dages kursus.

•

Sensory Modulation, Trauma & Attachment Informed Care.
Sansestimulering til voksne og ældre.
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Tina Champagne OTD, OTR/L, FAOTA
November 2020 13,5 contact hours.
•

Safe and Sound Protocol Training and remote training.
Certificerings kursus i undersøgelse af sansebearbejdning ved traumer og behandling af den
auditive sans og Nervus Vagus.
Dr. Stephen Porges.
Oktober 2020, 11 contact hours.

•

Integrated Listening System
Certificerings kursus i anvendelsen af ILS, sansestimuliation af Nervus Vagus,
den auditive sans og vibration.
Ingelis Arnsbjerg, ergoterapeut specialiseret i sanseintegration
Oktober 2020, 2 dages kursus.

•

Protac to temadage med Zoe Maillux, i anledning af deres 40-års jubilæum.
Om hendes arbejde og forskning med Sanseintegration samt udviklingen af
SI undersøgelsesredskabet EASI. Zoe Maillux, OTD, OTR/L
September 2019, 2 dage

•

Intervention for children with autism spectrum disorder.
Intensive Sensory Integration Treatment Mentoring.
Theresa May-Benson, ScD, OTR/L, FAOTA.
Fysisk kursus og superviseret SI behandling i Boston USA.
Januar 2018, 5 dages kursus.

•

Sensory Defensiveness: A Comperehensive Treatment Approach.
Certificeringskursus I Wilbarger Therapressure Programe.
Tracy M. Stackhouse M.A. OTR & Julia Wilbarger Ph.D, OTR
Maj 2018, 3 dages kursus.

•

The Alert Program for Self-regulation of arousal levels and Sensory processing.
18 moduler afsluttet med eksamen.
Mary Sue Williams OTR/L & Sherry Schellenberger OTR/L.
December 2017, 20 contact hours.

•

Sensory Integration, It´s Not Just for Kids – Working With Adults with SPD.
Theresa May-Benson, ScD, OTR/L, FAOTA.
September 2017, 6 contact hours.

•

International Sensory Integration Congress 2017
3 dages kongres omkring forskning og vidensdeling med internationale eksperter inden for
Ayres Sensory Integration og sansebaserede tilgange til praksis.
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Oplæg med bla:
Roseann Schaff, PhD
Diane Praham PhD
Hellen Lynch, PhD
Zoe Mailloux, OTD, OTR/L
Theresa May-Benson, ScD, OTR/L
Afholdt i Østrig juni 2017.
•

Synstræning
Ved Optometrist Anni Hansen. Har gennemgået 1 års synstræning og reflekstræning med daglige
øvelser og har forbedret mit syn og min søns syn.
2017

•

Broken Brain – heal your body, heal your brain.
Online kursus med amerikansk læge Mark Hyman. Han uddanner læger I Functional Medicin.
2017

•

Funktional Medicin
webinar ved Læge og Heilpraktiker Anna Iben Hollensberg.
2015, 12 timer over 3 dage.

•

Nutritional Health konference
Oplæg med Dr. Thomas Rau fra Paracelsus klinikken Schweiz og Dr. Brian Clement Fra Hippocrates
institute i USA. Dette førte til et efterfølgende besøg på Paracelsus klinikken i Schweiz.
2014.

•

Kursus om Sanseintegration, undersøgelse og intervention
Underviseren var skaberen af undersøgelsesredskabet Sensory Profile,
Winnie Dunn PhD, OTR, FAOTA
Juni 2011, 4 dages kursus.

•

Sensory Profile. Det teoretiske grundlag og administration og scoring af alle spørgeskemaer.
Ulla Sparholt, Speciale ergoterapeut
Maj 2009, 2 dages kursus.

•

Børn med sanseintegrationsvanskeligheder.
Herunder udførelse af SPIT del-test og intervention.
Kathrine Jürgenson, fysioterapeut og Ulla Sparholt, speciale ergoterapeut.
Januar og april 2008, 2 modul er i alt 5 dages kursus med hjemmeopgaver.
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Uddannelse
1999 – 2002 Ergoterapeut (B.Oc.T. Professionsbachelor) Ergoterapeutskolen i Aalborg
Praktikker: Aalborg sygehus syd, Socialpsykiatrisk dagtilbud i Viborg samt Ældreområdet Aalborg
kommune.
Projekter om: ADHD og børns leg, genoptræning efter erhvervet hjerneskade, arbejdsmiljø – forebyggelse
af arbejdsskader, socialpsykiatrisk behandling ud fra en case i praktikken.
Bachelorprojekt om psykiatrisk behandling i aktivitetsgrupper og dilemmaet omkring at have sociale
problemer og samtidig have behov for social træning.

2009 - 2012 Naturmedicinsk deltidsuddannelse til Heilpraktiker.
RAP-godkendt af Sundhedsstyrelsen.
Valgte at tage 350 lektioner i anatomi, fysiologi, patologi og psykologi for at genopfriske viden, på trods af
at jeg kunne have fået merit fra ergoterapeutuddannelsen.
Afsluttede med lægeeksamination i Tyskland efter tyske lovgivnings krav, derudover eksamen i anatomi,
fysiologi, patologi og psykologi. Naturlig sundhed ved hjælp af holistiske undersøgelser, analyser og tiltage
med bla. kost og ernæring, kosttilskud, homøopati, psykiske faktorer, zoneterapi, øreakupunktur, massage.
Fokus på at stimulere kroppens egne helbredelsesprocesser.
Hovedopgaven handlede om behandling af ADHD..

2011 – 2013 Den internationale Bachterapeut uddannelse, i 3 moduler.
BFRP (Bach Foundation Registered Prctitioner)
Bachterapi har fokus på samtaler om tanker og følelser med efterfølgende behandling med Bachs
blomsterremedier. Uddannelsen består af 3 moduler og indeholder undervisning, praksiserfaring og
skriftlige opgaver der skal bestås, samt en skriftlig eksamen. Efter bestået eksamen blev jeg registreret
terapeut BFRP. Derudover har jeg taget kurset Bach til børn.

2016 – 2021 Healer uddannelser
Healeruddannelser ved ingeniør og healer Marianne Lane.
Certificeret Kernehealer – healing af barndomstraumer.
Certificeret i Udfoldelsesværktøjet – langtidshealinger der støtter balance og frisættelse af begrænsninger.
Har afsluttet healeruddannelserne Den Indre Visdom og Den Ydre Visdom, i 7 moduler.

Solveig Maria Radut
sr@deviva.dk
videnomsanser.dk

Referencer
Steder hvor jeg har undervist med kurser og temadage:
•

Hammel Neurocenter (medfødt og erhvervet hjerneskade)

•

Region Midt, Specialområde Hjerneskade Viby J (medfødt og erhvervet hjerneskade)

•

Specialområde hjerneskade, Træningsenheden Nord, Aalborg. (medfødt og erhvervet hjerneskade)

•

Københavns Kommune, Sundheds og Omsorgsforvaltningen, Ældrepleje, (Demens med fokus på
nedbringelse af antipsykotisk medicin med hjælp af sansestimulering)

•

Lemvig kommune (medfødt og erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning)

•

Holstebro kommune (medfødt og erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning)

•

Behandlingscenter Østerskoevn i Hobro (medfødt og erhvervet hjerneskade)

•

Aalborg kommune, forskellige afdelinger (demens, socialpsykiatri, arbejdsevnevurdering)

•

Silkeborg kommune (psykiatri)

•

Psykiatrisk Center Nordsjælland

•

Odense Universitetshospital Psykiatrisk afdeling

•

Dyssegården (psykiatrisk behandlingsinstitution)

•

Region Midt (Sensory Profile kurser gennem Plan2Learn)

•

Ergoterapeutforeningen forskellige faglige netværk (psykiatri, udviklingshæmning)

•

Ergoterapeutforeningen workshop på Ergo11

•

Jeg arrangerer selv 4 dages kurser i Sensory Profile i København, Aarhus og Aalborg
mindst 4 gange om året.

•

Jeg afholder jævnligt Træningsdage i Sensory Profile for terapeuter.

•

Jeg arrangerer selv 4 dages kurser i Sanseintegration og sansestimulering, som jeg er blevet
overdraget efter at Birgitte Gammeltoft er gået på pension.

