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Curriculum Vita  - Erik Olsen.  Born 1951 in Copenhagen as the last in a series of 3 

children. 

 
 
 
1974 Student fra Det Frie Gymnasium (medstifter som elev DFG, det første helt demokratiske 
gymnasium i Danmark - alle én stemme- selv -rektor) 
 
1976 Uddannet i videnskabsteori ved Aarhus Universitet - 
Har studeret socialantropologi fra 1974-76 men stoppede efter 1 og et halvt år 
 
1981 Færdiguddannet som som skolelærer på Blaagårds Seminarium 
 
1981-1988 Arbejdede i den kommunale skole i Danmark som lærer 
 
1988 frivilligt indlagt i psykiatrien på Frederiksberg Hospital i 3 måneder 
 
1991 Tildeles Førtidspension 
1991 Frivillig i Galebevægelsen i Danmark 
 
1992 Medstifter af en lokal radiostation ”RADIOTI” udelukkende drevet af psykiatriske brugere 
(kører stadigt 2015), der dækker Københavns området. 
 
1993-94 I organisationskomiteen for den anden konference for det europæiske netværk af brugere 
og x-bruger af psykiatri “Fra asyl til gaderne” 3-dages arrangement - med deltagende brugere fra 26 
europæiske lande - afholdt på Den Internationale Højskole i Helsingør - direkte oversættelse til de 3 
vigtigste europæiske sprog. 
 
1995 Medstifter af et Brugerdrevet Netværkssted til brugere og brugeraktiviteter – Netværkstedet 
Thorvaldsen (Netværkssted Thorvaldsen) I dag også et musikstudio “Rooster Music”, hvor 
psykiatriske brugere producerer egen musik. 
 
1995-1998 I bestyrelsen for SIND. Grundlægger af en ny SIND lokal filial på Frederiksberg 
 
1999 forlader Sind og er medstifter af Organisationen LAP Denmark - en rent brugerledet og 
brugerdrevet national organisation. Se www.lap.dk 
 
2002 Medforfatter til den første omfattende bog om recoverybegrebet på dansk ”Recovery på 
dansk” skrevet af 4 forfattere - To med brugeroplevelser og to andre. 
 
2003 Hjælper med at arrangere WNUSP World Network of Users and Survivors anden 
verdenskonference i Vejle i Danmark med psykiatribrugere fra mere end 60 lande i verden. 
 
2004 Valgt til bestyrelse for ENUSP se. www.enusp.org med ansvar for den nordlige region 
 
2004 Har opbygget FAP København - en københavnsfilial af LAP med sin adresse Vesterbrogade 
103.1 1620 Kbh. Se www.psykiatribrugere.dk 
 
2005 Starter projekt Vendepunkter (opkaldt efter Alain Topors bog Vendepunkter) ½ årlige 
kompetenceforløb i hvordan man kommer sig fra alvorlige psykiske lidelser. 



Bygger på Empowerment / Recovery/ Social kompetencer og Positiv Psykologi og er baseret på 
brugererfaringer og drives af brugere med fagfolk som medarbejdere. 
 Har afsluttet syv 4 måneders kurser. 
 
2005-2007 Videreudvikler ”Projekt Vendepunkter” og fortsætter som oplægsholder rundt om i 
Danmark og undertiden Europa. 
 
2007-2009 Prioritering af arbejdet i Europa for ENUSP - og koordinering af det med NFMSH 
Nordisk organisation for mental og social sundhed samt Mental Health Europe og WHO 
 
2008 Uddannet som social mentor “Social mentor for psykiatribrugere på vejen mod det danske 
arbejdsmarked” 
 
2009 - 2014 valgt til eksekutivkomitéen for EDF Det Europæiske Handicapforum (www.edf-
feph.org) på vegne af ENUSP (brugere og overlevende af psykiatri) repræsenterer mennesker med 
psykosociale handikap. 
 
2014- I bestyrelsen for EDF - og i bestyrelsen for LAP Copenhagen / Frederiksberg http://www.lap-
kbh.dk/ 
 
2015 Efter en 3-siddet bypass hjerteoperation vender jeg tilbage til det lokale frivillige arbejde i 
Danmark. 
 
 
 

 

http://www.lap-kbh.dk/
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 Curriculum Vitae 
 
Navn:  Karen Birgitte Stæhr  
Adresse:   Hvedevej 25, 2700 Brønshøj  
Telefon:  30637310  
Fødselsdato:  050653 
  
 
 
Erhvervserfaring 
 
2003 - Sektorformand, social og sundhedssektoren i FOA – Fag og Arbejde 

• Ansvarlig for udvikling og strategier af fagligheden og arbejdspladserne indenfor FOA social- og sundhedssektorens 
politikområder – ældrepolitik, psykiatri, det nære sundhedsvæsen, somatik og handicapområdet. 

• Ansvarlig for uddannelser, efter- og videreuddannelse indenfor FOA social- og sundhedssektorens områder 

• Ansvarlig for faglige og organisatoriske tiltag indenfor FOA social- og sundhedssektorens område – sektorbestyrelse, 
faggrupper, faglige udvalg, sektorens årsmøder og landsmøder 

• Internationale opgaver i European Federation of Public Service Unions (EPSU), hvor jeg repræsenterer Danmark i 
Den sociale dialog på social- og sundhedsområdet samt i Kommunal Nordisk Samarbejde (KNS), som er et 
samarbejde, der på tværs dækker flere områder end social- og sundhed 

• Ansvarlig for og forhandler af FOA social- og sundhedssektorens specielle overenskomster 
 
 

2000 - 2003 Næstformand i FOA Social- og sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn 

• Ansvarlig for faglige og organisatoriske tiltag og strategisk planlægning på det lokale område vedr. afdelingens 
bestyrelse, samarbejdsudvalg, medarbejderne og personalepolitikken.  

• Udvikling og uddannelse af tillidsrepræsentanterne i sygehusområdet i Storkøbenhavn. 

• Medlem af FOAs hovedbestyrelse  
 
1994 - 2000 Faglig sekretær i  FOA Social- og sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn 

• Ansvarlig for tillidsrepræsentanterne i sygehusområdet bl.a. med uddannelse og udvikling, planlægning af strategi 
ved nye tiltag indenfor sygehusene  

• Forhandling af opsigelser, bortvisninger, samarbejdsvanskeligheder på medlemmernes arbejdspladser. 
 
1996 – 2000  Næstformand i Det centrale Samarbejdsudvalg i Hovedstadens Sygehusfællesskab 

• Repræsentant for 20.000 medarbejdere. Medansvarlig for implementering af sygehusplanen i Hovedstadens 
Sygehusfællesskab. 

 
1990 – 1994 Næstformand i Hovedsamarbejdsudvalget på Rigshospitalet 

• Repræsentant for hospitalets 40 forskellige faggrupper 

• Medansvarlig for personalepolitikken, udbudspolitikken, samarbejdsudvalg 
 
1987 -1994 Fællestillidsrepræsentant Rigshospitalet 

• Repræsentant for Sygehjælpere, plejere og social- og sundhedsassistenter 
 
1982-1987 Tillidsrepræsentant, Rigshospitalet 

• Repræsentant for sygehjælpere i en enkelt sygehusafdeling 
 
 1972-1987 Sygehjælper 
 
 
Uddannelse 
2006-2008 Master i Arbejdsmarked- og personaleforhold, Ålborg Universitet 
2002-2004 Diplomuddannelse i ledelse 
1972 Sygehjælper 
1971 11. klasse 
1970  10. klasse statskontrolleret prøve 
 
Efteruddannelse 
 
Fagbevægelsens interne tillidsrepræsentantuddannelser (FIU)  
som rummer læring om overenskomster, arbejdsret, sociale forhold, organisationsudvikling 
 
Nuværende repræsentation 
 
Næstformand, Forebyggelsesudvalget, Kræftens Bekæmpelse 2016- 
Medlem af Partnerskabet om den gode overgang fra arbejdsliv til seniorliv 2019- 
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Tidligere repræsentation 
 

Medlem af Etisk Råd 2013-19 herunder formand for arbejdsgruppen “Etiske dilemmaer i retspsykiatrien” 
Medlem af Tandplejeinformations Repræsentantskab, og senere formand frem til maj 2020, hvor vi lukkede 
repræsentantskabet. 
Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Patientsikkerhed 2005-2018 
Medlem af Patientombuddets Praksisudvalg 
Fremfærd - Ældre. Et overenskomstprojekt mellem KL, Sundhedskartellet og FOA 
Demensalliancen  
 
 
 
 
Øvrige oplysninger 
 
 
Jeg har gennem årene deltaget i en række udvalg, arbejdsgrupper og kommissioner,  
 

• Regeringens Udfordringspanel (Udvalg til Sammenhængsreformen) 2017-18 

•  

• Demensalliancen – et samarbejde mellem Ældresagen, Alzheimerforeningen, Pensam og FOA 
 

• 2012/13: Hjemmehjælpskommissionen – Kommission om udfordringer på    hjemmehjælpsområdet. 
Nedsat af Ministeriet for Børn, Ligestilling, integration og sociale forhold 

         

• 2013/14: Ældrekommissionen – Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem. 
Nedsat af Social- og Integrationsministeriet  

 
 

• 2002: Udvalg vedrørende barrierer for mere effektiv arbejdstilrettelæggelse på sygehuse. Nedsat af 
Indenrigs- og sundhedsministeren 

 
 
 

• Centerdannelse på Rigshospitalet – hospitalet blev i 1992 opdelt i 10 centre med hver deres ledelse, afdelinger blev 
lagt sammen på tværs af organisationen 

 

• Plejestabsrapporten i Hovedstadens Sygehusfællesskab – en rapport der afdækkede plejegruppernes faglige 
kvalifikationer og kompetencer med henblik på, at hospitalerne brugte den rette fagperson til rette opgave. 

 

• Udlicitering af rengøring på Rigshospitalet og senere i Hovedstadens Sygehusfællesskab – udarbejdelse af rapporter, 
beregninger samt udarbejdelse af eget tilbudsmateriale 

 

• Kvalifikationsnøglen – et projekt der beskrev, udviklede og vurderede sygehjælpernes kvalifikationer samt opstillede 
efteruddannelsesbehov baseret på arbejdsbaserede, reelle kvalifikationer i forhold til social- og sundhedsuddannelsen 
 
Sprogkundskaber: Engelsk 
IT-kundskaber: På brugerniveau 
 
 

 


