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Leder Akutplejeenhed København 
Copenhagen Area, Capital Region, Denmark 
Hospital & Health Care 
 
 
 
 
 
Experience 
 
Leder af Akutplejeenhed København 
SUF:Sundheds- og Omsorgsforvaltningen København 
May 2009 – Present (5 years 9 months) 
Opstart af, og fortsat udvikling af 60 midlertidige døgnpladser for borgere +65 år med 
fokus på sygepleje og opfølgning efter udskrivelse fra hospitaler i region Hovedstaden.  
Forebyggelse af indlæggelse og sundhedsfremme af borgere fra eget hjem i 
samarbejde med hjemme/sygeplejen og læger. 
 
Afdelingsleder/Souschef 
Omsorgscentret Fælledgården 
August 2006 – May 2009 (2 years 10 months)Afdelingsleder for 3 afdelinger og 
stedfortræder for forstander. 
 
Uddannelses- og Udviklingssygeplejerske / Souschef 
Omsorgscentret Fælledgården 
January 2002 – August 2006 (4 years 8 months) 
Planlægning og afholdelse af kurser for plejepersonale, personale på tværs af 
Omsorgscentret. 
Individuelle temadage for de forskellige faggrupper i huset. 
Gå hjem møder 
Teambuilding for Køkken/serviceafdelingerne 
Coaching/kollegial supervision. 
Overordnet planlægning og afvikling af forløb for studerende og elever 
 
Sygeplejelærer 
Sosu C Herlev 
August 1998 – December 2001 (3 years 5 months) 
Planlægning, afvikling og opfølgning af opskolingsuddannelserne til Social- og 
sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistenter for hjemmehjælpere, sygehjælpere 
og plejere, herunder varetaget skemalægger og klasselærerfunktionen. 
 
Undervist på projekter for arbejdsledige og på flere AMU kurser bl.a. 
Voksenpædagogisk kursus i relation til Vejledning og rådgivning af patienter, klienter og 
pårørende, Lægemiddellære og administration, Demens - et anderledes handicap og 
Demens 2. 
Har i samarbejde med kollega udviklet et 4 ugers AMU kursus: "Fordybelse i kirurgiske 
hovedområder" rekvireret af EPOS. 
 



 

 

Sygeplejerske/1.Assistent 
Gentofte Amts Sygehus 
August 1987 – December 1993 (6 years 5 months)Gentofte 
Almen medicinsk afdeling med speciale i gastroenterologi 
Morbus Chron - Culitis ulcerosa i 1 år 
Karkirurgisk - Urologisk afdeling 
 
Languages 
 
 - English, Native or bilingual proficiency 
 - German, Native or bilingual proficiency 
 
Education 
 
Danmarks Forvatningshøjskole 
Diplomuddannelse i Ledelse, Ledelse 
2006 – 2008 
Activities and Societies: Personligt lederskab, ledelse og medarbejdere, ledelse og 
organisation, ledelse og systemisk coaching, personaleledelse i et udviklings- og 
forandringsperspektiv. Afgangsprojekt - Skabe mening med et nyt styringsredskab, 
Grøn Smiley. 
 
Institut for Idræt Københavns Universitet 
Bach.Scient.Idræt, Idræt for særlige målgrupper 
1993 – 1997 
Instruktør i en idrætsklub for sindslidende 
Opbygning og afvikling af ældreidrætsprojekter i kommuner i samarbejde med Dansk 
Arbejder Idræt(DAI) 
Undervist på DAI kurser i terori og praksis, om den normale aldring og den fysiske 
aktivitets betydning for den normale aldring 
Activities and Societies: Frivillig projektarbejder i forbindelse med Kulturbyarrangement 
Idrætsfestival - Bevægelse i tiden i anledning af kulturby 96. Idrætsfestivallen var et 3 
dages arrangement med en mængde workshops og foredrag i temaerne, fortid - nutid 
og fremtid. Projektet forløb over en periode på 16 måneder i flere faser fra idé og 
finansieringsfase til organisation og planlægningsfase. Stod for kontakt, koordinering og 
planlægning af en lang række samarbejdsaftaler, samt et overordnet praktisk ansvar. 
 
Herlev Sygeplejeskole1987, Sygeplejerske 
1984 – 1987 
 


