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Udarbejdet af Dansk Sygeplejeråd

Personlig profil
Sygeplejerske og Cand. Cur. Bred sundhedsfaglig erfaring på klinisk, organisatorisk og videnskabeligt niveau. 
Har arbejdet med kvalitetsudvikling, kommunikation, LEAN, akkreditering og projektstyring. Skarp analytiker og 
formidler. Målrettet, social og struktureret arbejdsform.

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

Kvalitetskonsulent, Århus Universitetshospital, Reumatologisk afdeling
(April 2010 - nu)

• Kvalitets- og udviklingsarbejde i forbindelse med akkreditering (DDKM 2012)
• LEAN (herunder patientforløbsbeskrivelser)
• Udarbejdelse og implementering af vejledninger, instrukser, politikker
• Journal-audit
• Intern kommunikation og web-redigering
• Afholdelse af fokusgruppeinterview med tidligere patienter
• Del af tværgående kvalitetsteam
• Undervisning af kolleger og eksterne samarbejdsparter

Sygeplejerske, Viborg Hospital, Geriatrisk afdeling
(2006 –2009)

• Pleje af geriatriske patienter
• Tværfagligt samarbejde
• Del af faggruppe med fokus på ernæring og mobilisering
• Fokus på Lean
 
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.

Cand. cur 2008-2010
Århus Universitet, Emdrup

• Tilvalg: Offentlig organisation og ledelse
• Hovedopgaver: Geriatri og rehabilitering 

Sygeplejerske 2002-2006
H:S sygeplejerskeuddannelsen, Kbh

• Praktik: Skadestuen Bispebjerg Hospital, Hjemmepleje/plejehjem Indre Nørrebro
• Tilvalg: Ophold på psykiatrisk afd. i Bangkok, Thailand (Rhamathipodi hospital)

Indsæt billede
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[Kontaktoplysninger]

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



Publikationer
• Petersen og Nissen (2010). Træning med indlagte, geriatriske patienter’ .

Artikel i Sygeplejersken 2010 nr. 2

Kurser
• Forandring og implementering (2012) Comwell, Holte. Resultater med effektiv kommunikation (okt 2013).
• Webredaktør-uddannelsen, basis+udvidet (2012) Region Hovedstaden, HRU

Indhold: CMS-system, designe hjemmesider, billedbehandling.
• Temdag om gigt og motion (2010). Viborg Kursuscenter
• LEAN (2009) introduktionskursus. Region Midt, HRU, 1 dag
 

IT-kompetencer 
Jeg er habil it-bruger og trænet i webredigering. Konkret har jeg erfaring med følgende:
Work, Excel, Power Point, MS-Project, VIP-redaktør (regionens vejledninger, instrukser og politikker).

Tillidshverv
• Bestyrelsesmedlem (2011-)

Boligforeningen Kystbred
• Studenterpolitisk medlem (2004-2007)

Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS)

Frivilligt Arbejde
• Dansk Flygtningehjælp. Distriktskoordinator (2011-nu)

Organisering og afvikling af årlig landsindsamling
• AIDS-Fondet. Indsamler og butiksmedarbejder (2005-2011)

Sprog
• Dansk (modersmål)
• Engelsk (flydende i skrift og tale)
• Spansk (talesprog)
• Fransk (let talesprog)
• Tysk (til rejsebehov)
 

Fritid
• Går til ridning sammen med min datter to gange om ugen
• Dyrker flittigt rejser, koncerter, madlavning og andre livsnydelser
• Gift med Lars, der arbejder som konsulent i et Mediebureau. Sammen har vi Laura på 10 år. 

Udtalelser og referencer
Afdelingssygeplejerske Geriatrisk Afdeling, Viborg Hospital. Kan kontaktes på tlf xx xx xx xx
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