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PROFIL 

 

Jeg er nyuddannet diplomingeniør med analytiske evner og stort engagement inden for 

innovation af medicoteknik, IT, kvalitetsstyring og sundhed. Mit studie har givet mig mange 

kompetencer indenfor it, sundhedsvidenskab, medicoteknisk udstyr samt analysearbejde. 

Med den tilegnede viden og praktiske erfaring på studiet, brænder jeg for at udvikle 

løsninger for patienter verden over, og gøre en forskel indenfor sundhedsteknologi.  

 

UDDANNELSE 

 

Danmarks Tekniske Universitet, Ballerup – Diplomingeniør, Sundhedsteknologi 
2018 – 2022 

 

RELEVANTE KURSER 

 

• IT 

• Sundhedsvidenskab  

• Medicoteknik  

• Kvalitetsstyring og GMP 

• Standarder, sikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet 

• Anvendt medicinsk statistik  

• Billeddannende modaliteter 

• Anvendt machine learning og big data 

AFGANGSPROJEKT 
 

Diplomingeniørprojekt: Projektet er udført i samarbejde med Copenhagen Academy for 
Medical Education and Simulation (CAMES). 



 

• Titel: Udvikling og test af algoritmer til kvalitetsvurdering af ultralydsskanninger i 
fostermedicin. 

• Problemformulering: Afprøvning og evaluering af forskellige tilgange til kvalitets- og 

færdighedsvurdering af optagede ultralydsprocedurer fra medicinske simulatorer. 
 

ERFARING  

 

Hedia, København – Studentermedarbejder / Market research associate. 

Oktober 2021- Marts 2022 

 

Hedia er sundhedsteknologivirksomheden, som står bag en diabetes app. 

I Hedia min opgave var at identificere, hvad der er de største omkostninger forbundet med 

diabetes i Danmark, Storbritannien, Tyskland og Sverige. Jeg har dykket ned i de enkelte 

omkostningsområder og analyseret, hvor alle omkostninger ligger, og forsøgt at lave nogle  

beregninger ud fra forskellige kilder, hvad er de samlede omkostninger i det danske 

sundhedsvæsen forbundet med diabetes. 

 

Sumondo, København – Praktik 

August 2020 - Januar 2021 

 

Sumondo har udviklet et klinisk produkt (applikation) for måling af mental stress og 

forebyggelse af depression. Jeg blev tilknyttet Sumondo i forbindelse med en storskala 

validering af Sumondos teknologi på Danmarks Tekniske Universitet med 120 

forsøgspersoner. Jeg har primært været med til at indsamle data og analysere data i 

samarbejde med forskerteamet under ledelse af en DTU-professor. 

 

PROGRAMMERINGSSPROG 

 

• Java 

• Python 

• HTML 

• SQL 

• R programmering 

• Matlab 

 

IT-VÆRKTØJER 

 

• Word – meget erfaren 

• Excel – erfaren  

• PowerPoint – erfaren  

 



 

PERSONLIGE EGENSKABER 

 

• Serviceminded 

• Målrettet 

• Bidrager til et godt socialt miljø  

• Ser på et materiale/opgave fra flere perspektiver 

• Løsningsorienteret  

• Jeg er godt til at arbejde selvstændig såvel som i projektgruppe. 

 

SPROG 

 

• Pashto – modersmål 

• Dansk – flydende i tale og skrift 

• Engelsk – flydende i tale og skrift 

• Persisk/Dari – flydende i tale og skrift 

• Urdu/Hindi – flydende i tale og skrift 

 

PRIVAT / FRITID 

Jeg er gift og har to børn på 10 og 12 år. 

 


