
 

   

Erfaren Healthcare Executive indenfor området kliniske terminologi og semantisk 
interoperabilitet. I løbet af de sidste 10 år har jeg ledet en række SNOMED CT IT-projekter for 
ministerier i forskellige lande - både i Europa og Nordamerika. Disse projekter har efterspurgt 
min viden om at skabe workflow der understøtter fx oversættelse af en terminologi eller et 
kodesystem eller en mapning af to kodesystemer. 
Har deltaget aktivt i IHTSDOs Translation PG og SIG og TQA PG. Medforfatter til IHTSDO 
standarderne: Translation Guidelines og Guidelines for Managing translation projects. Er 
blevet efterspurgt af statslige organer som konsulent at bistå organiseringen af SNOMED CT 
oversættelses- og mapningsprojekter. I de sidste par år har jeg været involveret i det 
europæiske projekt epSOS (25 lande, 27 kodesystemer og 23 sprog som en af de semantiske 
Core Eksperter og projektleder for CareCom’s leverance af en terminologiserver til projektet. 
Jeg har rollen som ekstern Semantisk Expert i Semantic Healthnet. 
Har arbejdet som kirurgisk sygeplejerske til en række år og arbejdede på et 
svangreskabsprojekt for Den Danske E-sundhedsportal sundhed.dk. Jeg praktiserer stadig 
som sygeplejerske et par vagter hver måned for at løbende holde mig opdateret om aktuelle 
arbejdsprocesser og E-sundhedsmæssige behov i den daglige livscyklus på et hospital.
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Uddannelser &Education

Kvalifikationer Certificeret SCRUM Project Owner, Ative Consulting, Danmark, 2012 
Certificeret Prince2 (2009) Foundation og Practitioner  

Firebrand Training Nordic A/S, Sverige, 2010  

Master of Information Technology med Speciale i Sundhedsinformatik 
Aalborg Universet, Aalborg, Danmark, 2006  

Bachelor i Sygepleje 
Frederiksborg Amts Sygeplejeskole, Hillerød, Danmark, 2003  

Autoriseret Sygeplejerske, 2002 
Frederiksborg Amts Sygeplejeskole, Hillerød, Danmark, 2002 

Sprog Dansk Modersmål 
Engelsk Flydende 
Svensk Flydende 
Norsk Forstår

Professionel Erfaring &ProfExp
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Professionel 
Erfaring

05/2014 – indtil nu SemInte, Danmark         
 MD / Semantisk Interoperabilitets Konsulent       
 Semantisk Interoperabilitets Konsulent, rådgiver 

kunder om implementering af semantiske standarder i 
et digitalt sundhedsvæsen, terminologistyring og IT-
strategi i målet om at flytte fritekst til struktureret 
dokumentation. Motiveres af at bringe innovative og 
kvalitative standardiseret dokumentationsmetoder og 
semantisk interoperabilitets services til private og 
offentlige kunder. 

01/2011 – 02/2014 CareCom A/S, Danmark         
 Vice President of Operation       

Ansvarlig for CareCom's terminologi produkter, 
herunder udviklingsteamet, softwareudviklingen, 
leverancer og nye forretningsmuligheder. Rådgiver 
kunder om IT-strategi og forretningsudvikling. Drives af 
bringe innovative og kvalitative standardiserede 
dokumentationsmetoder og Semantisk 
interoperabiltet’s services til private og offentlige 
kunder.  

05/2006 – 01/2011 CareCom A/S, Danmark         
 Projektleder (Seniorkonsulent)        
 Support og Implementation Manager 

Ansvarlig som Projektleder for projekter hvor 
HealthTerm Terminologi Services anvendes inkl. 
Kundetilpasninger og support til CareCom’s kunder. 
Specialistrådgivning til kunder omkring standardisering 
af informationer.  

2002 - 2006 Hillerød Hospital, Hillerød, Danmark 
 Gastroenterologisk Sygeplejerske, Kirurgisk Enhed 

Ansvarshavende sygeplejerske. Ansvarlig for flere 
udviklings- og implementationsprojekter. Heriblandt 
VAC-terapi af postkirurgiske sår, arbejdsgangs- 
analyser under implementeringen af et EPM-modul, 
ansvarlig for udarbejdelse af vejledninger, superbruger 
under implementationen af et CMS-system til 
vejledninger.  

2004 – 2005 Sundhed.dk, København, Danmark 
 Projektmedarbejder 

Deltog i teamet som havde ansvaret for 
“Svangrejournals-projektet”, hvis formål var at udvikle 
en national elektronisk svangrejournal i et delt 
sundhedsprojekt mellem hospitaler, praktiserende 
læger og patient. 
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Udvalgte 
Projekterfaringer

12/2014- indtil nu     Socialstyrelsen (SoS), Sverige 
Projektbeskrivelse: SoS ønsker at teste om de 
nationelle cancerprogrammer er muligt at strukturere, 
så de kan indgå som workflow i journalsystemer. 
Brøstcancerprogrammet er første use case som 
struktureres og mappes i mod den svenske Nationelle 
Informationsstruktur (NI). 
Rolle: Som terminologiekspert indsamle de 
informationer som kan struktureres og mappe disse 
imod NI, samt evaluere på den anvendte metode og NI 

10/2014-12/2014       Sundhedsplatformen, Region H & Region SJ 
Projektbeskrivelse: Sundhedsplatformen er Region 
Hovedstaden og Region Sjællands kommende 
platform for al sundhedsdokumentation. I 
Sundhedsplatformen er det målet at al 
referenceterminologi skal udvikles og distribueres 
centralt, via en terminologiserver. 
Rolle: Som terminologiværktøjs ekspert udarbejde 
kravspecifikationer til et udbud på et terminologi-
værktøj. Kvalitetssikre krav imod de forventede behov 
og arbejdegange i Sundhedsplatformen omkring den 
centraliserede terminologivedligeholdelse. 

11/2012-02/2014       Klassifikationsdelen i Fællessprog III 
Projektbeskrivelse: Formålet med Fællessprog III 
(FS3) er at udvikle en metode til at håndtere 
kommunernes behov for øget sundhedsfaglig 
dokumentation, både i forhold til den enkelte borger og 
i forhold til at kunne skabe den nødvendige og 
relevante ledelsesinformation.  
Rolle: Som Semantisk Ekspert rådgive KL om 
Semantisk understøttelse i udviklingen af en ny 
metoden og dokumentationsproces. Samt støtte 
udvælgelsen af en relevant referenceterminologi for 
kommunerne.  

09/2009-02/2014       epSOS (Smart Open Services for European 
Patients) 
Projektbeskrivelse: epSOS er et europæisk sundheds- 
IT projekt, der skal understøtte borgernes fri 
bevægelighed inden for EU (25 lande deltager) for at 
have friheden til at kunne modtage kvalitativ 
behandling på tværs af landegrænser forbedre 
patientsikkerheden. Desuden skal projektet hjælpe 
med at opbygge standardisering ved et eHealth 
rammeværk og modne medlemslandenes IKT 
infrastruktur, så sikker adgang til en patient’s 
sundhedsinformationer kan udveksles imellem 
europæiske sundhedssystemer. De tekniske, juridiske 
og organisatoriske standarder og services udviklet 
indenfor dette projekts rammeværk er blevet testet i 
stor skal.  
Rolle: Projektleder for CareCom’s leverance af en 
central terminologiserver til projektet og rollen som 
Semantisk Ekspert i det Semantiske Core Team. 
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Selected Project 
Experience 03/2012-06/2012       Standardisering af en regions 

Sygeplejedokumentation 
Projektbeskrivelse: Formålet med projektet var at 
standardisere sygeplejedokumentationen på tværs af 
hospitaler i regionen. Sygeplejersker skulle støttes i at 
anvende det samme sprog under dokumentationen af 
plejen til patienter, i de elektroniske patient journaler. 
Rolle: Som specialist på konsulentbasis, at udvikle de 
relevante standard datasæt til understøttelse af 
sygeplejedokumentationen. Dette blev opnået ud fra at 
vælge en relevant referenceterminologi baseret på 
national og internationale terminologier.  

2007 – 2010 Socialstyrelsen, Sverige 
Projektbeskrivelse: Etablering af SNOMED CT® som 
den svenske kliniske reference terminologi inkl.  
oversættelsen af SNOMED CT fra engelsk til svensk. 
Implementation af oversættelsesorganisation såvel 
som implementering af og undervisning i  anvendelsen 
af HealthTerm® for at udvalgte subsets af SNOMED CT 
kunne blive oversat for anvendelse i klinikken.  
Rolle: Rådgiver i planlægnings- og setup-fasen. 
Projektleder og styring af implementationen sammen 
med kunden. Rådgav i ressourceidentificeringen, 
terminologier og workflow processer. Forestod 
administrator- og slutbruger undervisningen.

2006 –  2006 National Health Service (NHS), UK 
 Datasæt af SNOMED CT begreber til understøttelse 

af kliniske områder og dokumentation 
Projektbeskrivelse: Formålet med projektet var at 
levere konsulent services og IT-understøttelse for et 
SNOMED CT terminologiprojekt. Resultatet skulle 
anvendes som en central service for den primære og 
sekundære sektor, såvel som den centrale 
sundhedsadministration i UK. CareCom udviklede en 
add-on service til datasæt- modulet i HealthTerm 
modulet understøttede opdateringer af datasæt efter 
så nye versioner af SNOMED CT. 
Rolle: Konsulent. Leverede support, rådgivning, samt 
undervisning i at udarbejde kliniske datasæt.  

2005 – 2012 National Sundheds-IT (NSI), Danmark 
 SUNDTERM-projektet 

Projektbeskrivelse: Etablering af SNOMED CT i 
Danmark som en Klinisk referenceterminologi, hvilket 
inkluderede oversættelsen af SNOMED CT fra Engelsk 
til Dansk. CareCom udviklede softwaren HealthTerm 
en web- baseret applikation til dette projekt. 
Oversættelse er baseret på workflows der sikrer fuld 
dokumentation og høj kvalitet i oversættelses-
processen, inklusiv afregning af oversættelse fra 
tredjeparts leverandør.  
Rolle: Projektleder inkl. Undervisning og support under 
produktionsfasen og testning. 
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