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Udarbejdet af Dansk Sygeplejeråd

Personlig profil (resumé)
Kort beskrivelse af din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring – og hvilke kompetencer denne erfaring har 
givet dig. Du kan evt. afslutte resumeet med en linje, der beskriver dig som kollega og privat.

Sygeplejerske med bred erfaring indenfor psykiatrien i både hospitalsregi og som del af udekørende team. Har 
undervist pårørende til psykisk syge og har desuden erfaring fra arbejdet som klinisk vejleder. Jeg har en løsnings-
orienteret og struktureret arbejdsform med fokus på løbende kvalitetsudvikling. Fritiden bruger jeg på frivilligt 
arbejde, korsang og samvær med mine 3 børn.  

Erhvervserfaring
Kort beskrivelse af arbejds- eller ansvarsområder i punktform (den nyeste ansættelse øverst)

Psykiatrisk sygeplejerske, Århus Universitetshospital, afdeling X 
(2010-nu)

• Pleje af både akutte og langtidsindlagte patienter
• Ressourceperson for medicin
• Samarbejde med- og undervisning af pårørende
• Klinisk vejleder for sygeplejerstuderende

Kurser:
Kurser der knytter sig til en bestemt ansættelse, kan skrives her.

• Rationel farmakoterapi for sygeplejersker (6 hele kursusdage). Århus Universitetshospital.
Indhold: Uddannet til medicinsk ressourceperson i min afdeling. Fokus på optimeret lægemiddelbehand-
ling, UTHer, bivirkninger mv.

• Samarbejde med pårørende (2 kursusdage). Professionshøjskolen.
Indhold: Fokus på inddragelse af- og omsorg for de pårørende. Juridiske og etiske aspekter i forhold til  pårørende.

Sygeplejerske, udekørende team, Rødovre kommune, afdeling Y 
(2008-2010)

• Selvstændig pleje af borger i eget hjem
• Sårbehandling og medicinjustering i samarbejde med læge
• Vejledning af studerende

Listen kan være lang. Uddyb kun de væsentligste ting. Ansættelser af ældre dato, der ikke har stor betydning for 
det søgte job, kan evt. udelades eller blot nævnes i en linje. 

1

CV - for [navn]

Indsæt billede [Kontaktoplysninger]

Tlf.nr.: xx
Email: xx
Adresse: xx
Evt. alder eller fødselsdato: xx



Uddannelse
Liste over alle uddannelser i omvendt kronologisk rækkefølge – altså den nyeste først. Ældre uddannelser medta-
ges, hvis det har relevans for den ansøgte stilling.

• Specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje (2012). Region Nordjylland.
• Klinisk Vejlederuddannelse (1998). Region Sjælland
• Sygeplejerskeuddannelsen (1993-1996). Hvidovre

Fremhæv gerne relevante valgfag eller klinikker, du har haft på din uddannelse

Frivilligt arbejde/tillidsposter
Titel, sted 

• Medlem af forældrerådet på min datters skole i Århus (2011- nu)
• Madmutter på varmestuen Paraplyen (1999-2003)
• Fodboldtræner for Lilleputholdet i Rødovre (1998)

Sprog (hvis relevant for stilling)

• Dansk: modersmål
• Engelsk: godt mundtligt og skriftligt
• Tysk: grundlæggende færdigheder

IT kvalifikationer (hvis relevant for stilling)
Nævn de IT-programmer du har arbejdet med og på hvilket niveau, du behersker programmet.

• Microsoft Office (Word, Excel og Powerpoint). Erfaren bruger
• EPM, LabKa og OPUS. Erfaren bruger
• VIP-portal. Superbruger

Fritid
Jeg tilbringer størstedelen af min fritid sammen med venner og familie. Jeg nyder at gå i biografen og at holde 
mig aktiv med bl.a. yoga, løbetrænning og korsang

Referencer
En reference kan f.eks. være din afdelingschef fra en tidligere stilling. Før du opgiver en referenceperson, skal du 
sørge for at aftale det med personen, så de er forberedt på at blive kontaktet.
Dele af en eventuel skriftlig udtalelse/anbefaling kan også sættes ind her.

Referencer haves. De kan eftersendes, hvis ønskes. 
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