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www.medicalturnaround.no (i drift fra sommeren 2010)

Realkompetanse
Prosjektledelse, organisering og laboratoriearbeid generelt. Markedsføring, koordinering og arbeid
nasjonalt og internasjonalt. Motiverende medarbeider og god teambygger. Relasjonsbygger og god
diskusjonspartner.

Personlige egenskaper
Initiativrik, realistisk og relativt uredd. Analytisk og god intuisjon. Åpen og serviceinnstilt. Har høyt
aktivitetsnivå og er kreativ. Trives med tempo. Er inkluderende og sosial. Er sporty og aktiv.
Trives med organisering og prosjekt arbeid. Min styrke er at jeg er løsningsorientert og vant til å levere
innen strenge tidsrammer.

Yrkeserfaring
2007- 2010

Konsulent i eget firma
-

1998 - 2007

Coordinator Marketing Services. GE Healthcare
-

-

1990 – 1998

Ansvarlig all organisering av CMC Contrast’s tilstedeværelse på ECR 2009 og
2010 (stor internasjonal kongress i Wien, 18.000 deltagere).
Organisering av ”investigartors meeting” for norsk farma selskap i utlandet
Organisering av Oslo Cancer Clusters kongress ECCP 2010. Internasjonal
konferanse med ca 400 delegater fra 20 land.
Oppdrag for Enalog, lite svensk IT-firma som jobber med tilgjenglighet i
helsevesenet.

Operativt ansvar for medisinske kongresser der GE Healthcare (tidligere
Nycomed) var representert. Ca 10 kongresser hvert år i 9 år. Ansvar for
opplæring av teamet på kongressene.
Ansvar for planlegging og gjennomføring av symposier på medisinske kongresser
i Europa.
Ansvar for GE Healthcare’s kundebesøk fra utlandet, faglig og sosialt opplegg.
Ansvar for planlegging og gjennomføring av større møter (20 – 500 personer).
Har jobbet tverrfaglig med å trekke forskningsavdelingen inn i markeds
avdelingen og vise versa.
Arbeid med MRI portefølje med spesielt ansvar for Abdoscan (MR kontrast
middel).

Avdelingsingeniør, Medisinsk Biologi, Forskning og Utvikling Nycomed
Jobbet med MR og ultralyd kontrastmidler. Spesialisert i Immunologi. Ansvarlig for
avdelingens instrumenter; vekter, spectrofotometere, FPLC mm.

1983 - 1990

Bioingeniør, Medisinsk Biologi Forskning og utvikling Nycomed

Ansatt i forskningen i ulike prosjekter. Laboratoriearbeid generelt med ulike teknikker
som utvikling av monoclonale antistoffer, immunoassays, electroforese, FPLC, HPLC
og diverse andre teknikker.

1981 - 1983

Bioingeniør ved Institutt for Medisinsk Eksperimentell Forskning, Ullevål
Universitetssykehus
De første 6 mnd klinisk kjemiske analyser, deretter immunologi der jeg jobbet for
Professor Morten Harboe med bl.a. undervisning / kurs for medisiner studentene.
Jobbet i Lepra / tuberkulose prosjekt.

aug 80–jan 81 Bioingeniør ved Mikrobiologisk avd. Ullevål Universitetssykehus
Bakteriologisk lab.
1976 - 1978

Lab.ass. Patologisk avdeling Ullevål Universitetssykehus
Var tilknyttet Oslo undersøkelsen av hjerte og kar sykdommer. Jobbet for Professor
Lars Solberg. Laget parafin og frysesnitt, fargeteknikker med mer. Jobbet også for
Professor Kristen Arnesen med spesiell øyepatologi.

1974 - 1975

Lab.ass. Klinisk kjemisk avd Rikshospitalet
Tilknyttet primærlab ved klinisk kjemisk avdeling. Blodprøvetaking på alle sykehusets
avdelinger samt under pågående operasjoner. Analyse av blodceller, mikroskopi og
urinanalyser.

Utdanning
1999
1997
1978 – 1980
1975
1971 - 1974

Organisasjons Psykologi og Ledelse. 1 semester, 2 vekttall. BI Oslo
Immunologi, videreutdanning. 1 semester. 2 vekttall. UiO
Oslo Ingeniørhøyskole. (i dag: Høyskolen i Oslo)
Statens Fysiokjemikerskole
Nordstrand videregårende, engelsklinje + reallinje (eksamen i 1978)

Kurs/Verv
Har blitt brukt tverrfaglig av konsern ledelsen i GE Healthcare i en del sammenheng, sett på som
ansatt med initiativ og god kjennskap til bedriften.
2005 – fortsatt: styreleder i Sameiet Sorgenfrigaten 31
2007- 2009: Elev på Nydalen Kunstskole, akrylmaling
2000- 2002: Elev hos Henriette Finne, akrylmaling
Styreleder i 3 ulike bolig sameier (1981-83,1991-96).
1986; initiativtager til bedriftsbarnehage i Nycomed. Syreleder og senere styre representant.
1984; Initiativtager til aerobic trening for ansatte i Nycomed. Leder og trener i 3 år. Representant i
bedrift idretts styre.

Øvrige opplysninger






Engelsk flytende, skriftlig og muntlig. Har vært mitt arbeidsspråk de siste 12 årene.
Fullt operativ på PC; Excel, Word, Power Point samt søk på nett
17 års erfaring med hotell drift / ledelse i Frankrike (mann – kone bedrift) + et par år reisebyrå i
Sverige og Norge.
Snakker ”husfransk” og litt tysk
Sporty, kreativ og interessert i kunst og kultur.

Oslo juni 2010

