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Resume: 
Jeg har igennem flere år tilegnet mig kompetencer indenfor rådgivning, 

kommunikation og administrativt arbejde. Jeg sætter fokus på en selvstændig, 

kreativ og effektiv tilgang til opgaverne, hvor bl.a. menneskekendskab og 

imødekommenhed står øverst på listen. Jeg kan arbejde selvstændigt men nyder 

også at have kollegaer omkring mig til sparring og samarbejde. Ligeledes er jeg 

vant til ansvar og relevant handling efter de arbejdsopgaver som melder sig. At 

arbejde med mennesker i forskellig form har givet mig stor forståelse for 

kvaliteten af god hjælp/vejledning til de involverede samt vittigheden af at lytte 

før jeg hjælper. 

Som menneske er jeg rolig, humoristisk og løsningsorienteret. Jeg er nysgerrig på at lære nyt og se nye 

arbejdsgange. At forstå/se mennesker og deres behov falder naturligt for mig, hvorfor jeg anser mig selv 

som både empatisk og forstående og dette bruger jeg gerne i mit arbejde. 

 

Erhvervserfaring: 
 
Sundhedsfaglig sagsbehandler i Styrelsen for patientsikkerhed/Tilsyn & Rådgivning Øst 
2022  
Udbrudshåndtering i samarbejde med kommunerne. Vejledning/rådgivning i forskellige 
sundhedssituationer vedr. Covid 19 ud fra diverse sundhedsfaglige og politiske retningslinjer(vedr. 
plejecentre, bosteder, skoler mm). Sparring/rådgivning/myndighedsrolle med hygiejneenhederne, 
centercheferne, plejestederne i kommunerne i forbindelse med Covid håndtering via tlf. kontakt, samt på 
mail og efterfølgende sagsbehandling.  
Datarensning. Projektarbejde.   

 
Sundhedsfaglig medarbejder i Coronaopsporingen (Call center) ved Styrelsen for patientsikkerhed 
2020 - 2021    
Rådgivning: Yde råd og vejledning til Covid-19 smittede og nære kontakter via telefonisk kontakt, 
undervisning i kommuner, oplæring af nye medarbejdere,  dataregistrering i forskellige it-systemer, 
omstillingsparathed i arbejdsfunktioner i takt med den ændrede situation. 

 
”Personlig tid” 
2017 - 2020    
Jeg har taget tid til personlig udvikling/omsorg/udleve drømme mm. Jeg har arbejdet med alternative 
behandlingsformer. Jeg har taget uddannelse som clairvoyantvejleder(eksamineret) og Reikihealer. Dette 
indeholder bl.a. personlige samtaler med vejledning og rådgivning. Behandling/healing af fysiske og 
psykiske tilstand. Har skrevet opgave om stressramte. Yde omsorg 

    

Beskæftigelsesrådgiver/sagsbehandler ved Jobcenter Hillerød Kommune / sygedagpengeteamet 
2014 - 2017   
Rådgivning, behandling af lovgivningen (juridisk indsigt), træffe afgørelser ud fra lovgivningen, vejledning i 
sygedagpengeloven til borgere, samtaler med borgere telefonisk og face2face, journalskrivning, indkaldelse 
og afholdelse af møder, bookning af lokaler, medtovholder på ”Lær at tackle” kursus, løse akutsituationer 
for borgerne, håndtering af travlhed (mange bolde i luften), almindeligt administrativt arbejde. 
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Jordemoder ved Sellmer Klinik (Fertilitetsklinik) 
2013 - 2014  
Rådgivende samtaler med primært udlændinge på tysk og engelsk, dels på Skype og face2face, 
inseminering, scanning (follikler og uterus), journalskrivning, anlæggelse af akupunkturnåle, 
blodprøvetagning, åbning og lukning af klinik. 

 
Graver ved Strø Kirke 

2007 - 2013  
Gartnerarbejde med vedligeholdelse af kirkegård, opdatere af kirkebog og ajourholdelse af denne på pc, 
oprettelse og afsendelse af faktura, planlægning og udførelse af jordbegravelser, kirketjenerfunktion 
(deltagelse i gudstjenester, bisættelser, bryllupper osv.), rengøring af kirke, pyntning af kirke til højtider 
o.a.), tilrettelæggelse af egen arbejdsdag (frihed under ansvar), samtaler med pårørende (praktiske og 
sorgarbejde). 

 
Projektkoordinator vedr. fødselsforberedelsen i Fr.borg Amt 
2005 - 2007  
Tilrettelæggelse af diverse fødselsforberelseshold i det tidl. Fr.borg Amt i samarbejde med aftenskolerne, 
udvikling af evalueringsskemaer, bookning af lokaler, lave undervisningsaftaler med undervisere(både 
jordemødre og fysioterapeuter), budgetlægning og tilsyn med  budget, løsning af ”hverdags” 
problematikker, afholdelse af møder/mødeleder, tæt samarbejde med ledelsen, tilrettelæggelse af egen 
arbejdsdag. 
 

Underviser i LOF 

2000 - 2001   
Tilrettelagt undervisningsforløb, afholdt undervisning i fødselsforberedelse. 
 

Jordemoder, KAS Herlev og Hillerød Sygehus 
1992 - 2007   
Afholde jordemoderkonsultationer (rådgivning, undersøge urin, BT, mærke på maver, mm.), udføre 
sundhedsfremmende samtaler, passe fødende og gravide (akutarbejde), varetage fødsler, 
medicinhåndtering, skrive journaler, give injektioner, anlægge drop, tage blodprøver, akupunktur på 
fødende, jordemoderomsorg ved kriseforløb, sectio mm., undersøge babyer for misdannelser mm., give 
injektion med k-vit. til babyer, telefonrådgivning.  
Undervise i fødselsforberedelse (herunder planlægge undervisningsforløb), elevansvarlig for 
jordemoderelever i praktikforløb. 

 

Pædagogmedhjælper/vikar, Mosehuset Farum 

1988 - 1989   
 

Pædagogmedhjælper, Gørlev børnehave og fritidshjem 
1986 - 1988   
 

Ophold i England som Au-pair 
1985 - 1986                     
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Uddannelse:  
 
1989 -  1992  Jordemoderelev ved Københavns Jordemoderskole 
1982 -  1985  Matematisk naturfaglig studentereksamen fra Høng Gymnasium 
1982      Folkeskolens Afgangsprøve fra Ubby Fri-og efterskole 
 

Kurser: 
 
2013 Prep instruktør (via Center for Familieudvikling) 
2008 Grundkursus for gravere  

 
IT: 

• Bruger af officepakken 

• Har arbejdet med KMD, Workzone, E-journal 

• Bruger af Brandtoftsystemet 

• Bruger af Access og Pandemic 
 

Sprog: 
• Dansk - modersmål 

• Taler og skriver engelsk - flydende 

• Taler og skriver tysk – kan sagtens begå mig  

• Kendskab til svensk, fransk, norsk og lidt spansk 

 
Kørekort: 

• B til personbil 
 

Andre oplysninger: 
 
I fritiden hygger jeg med familien, børn og svigerbørn. Jeg har altid været kreativ og prøver kræfter med 
alle former for håndarbejde og håndværk f.eks. kunstmaling, strikke, hækle, bygger stendiger osv. Bruger 
en del tid i haven, når jeg har en ☺ 
Elsker at læse en god bog i forskellige genre som krimier, romantiske fortællinger eller selvudviklingsbøger.  
Jeg er ikke ryger og snupper en gå-/cykeltur for at holde mig i form. 
Jeg har også i en periode på 4 år, siddet i bestyrelsen for FAKK Frederiksborg Kredsen. 

 
       


