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UDDANNELSE
2004

Master of Public Policy (MPP), fra Roskilde Universitetscenter.
MPP er en to-årig tværfaglig, samfundsvidenskabelig
masteruddannelse i økonomi, politologi og sociologi.
Uddannelsen afsluttes med specialeafhandlingen Netværk mellem
demokrati og styring - om demokratisk netværksledelse og
samspillet mellem private og offentlige organisationer.

1998

Diplomuddannelse i politisk journalistik (to semestre) herunder
politologi, statistik og politisk kommunikation. Danmarks
Journalisthøjskole.

1987

Journalistuddannelse på Danmarks Journalisthøjskole
mediespeciale i international politik og radiojournalistik. Danmarks
Journalisthøjskole.

1983

Bachelorgrad i sociologi, bac. scient. soc. Fra Københavns
Universitet.
Desuden diverse eksamener på anden del af det sociologiske
kandidatstudium. Københavns Universitet.

ERHVERVSERFARING
2012

2008 - 2012

Selvstændig kommunikationskonsulent i virksomheden
Duun Kommunikation.
Speciale i sundhed, forebyggelse, forskningsformidling og
medieplanlægning/træning.
Redaktionschef i Aller Media A/S, magasindivisionen
(magasinet Mad & Bolig)
 styring og kvalitetssikring af redaktionelle processer
 skrivning og redigering af artikelstof
 idéudvikling og redaktionel sparring med leverandører og
ansatte
 samarbejde med marketing om kampagner, branding og
loyalitetsprogrammer.
 indhold og kvalitetssikring af nyhedsbreve og web

2007- 2008

2007

Kommunikationsfaglig teamleder i
Københavns Kommunes Økonomiforvaltning
 ansvar for bl.a. kommunikation vedr. budgetproces og
budgetforhandlinger i tæt samarbejde med overborgmesterens
sekretariat
 ansvar for at udarbejde pressestrategier og
kommunikationsplaner for udvalgte aktiviteter i forvaltningen.
 Produktion af tekst og præsentationsmateriale
 koordinering og faglig sparring i afdelingen.
Konsulentopgave for Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark
vedr. rapport om erfaringerne med hjerterehabilitering. Rapporten
er udgivet i samarbejde med Sundhedstyrelsen, Dansk Cardiologisk
Selskab, Hjerteforeningen m.fl.

2004 – 2007
Presse- og kommunikationschef i Hjerteforeningen
 pressekontakt, pressestrategi og rådgivning af ledelse og
bestyrelse i kommunikationsspørgsmål.
 forskningsformidling vedr. medicinsk forskning og forebyggelse,
herunder produktion af artikler og pressemateriale
 medlemskommunikation, herunder magasin, nyhedsbreve og
website
 redigering og udarbejdelse af informationsmateriale til patienter
og sundhedsfagligt personale på hospitaler og i foreningens
rådgivningscentre
 redigering af kogebøger og patienthåndbog
2005

Gæstelærer på Den Journalistiske Efteruddannelse
kommunikationsplanlægning og pressestrategi.

1996 – 2004
Redaktør på HK-magasinet Delta, medlemsblad for dengang
370.000 medlemmer af HK Danmark.
 redaktør og udviklingsansvarlig for Netmagasinet Delta
nyhedsbrev for bla. tillidsvalgte
 redaktør for produktion af artikelstof til HK's fem faglige
sektormagasiner.
 medredaktør på diverse bogudgivelser fra bl.a. forbundets
politisk/ økonomiske sekretariat.
1995

1995

1993 – 1995

Projektleder i Landbrugsraadet (nu Landbrug & Fødevarer) for
markedsføringsinitiativet Denmarket - kulturbaseret kommunikation
om fødevarer på udenlandske markeder. Netværksprojekt mellem
landbrugets organisationer, CBS og en række eksportvirksomheder
baseret på bl.a. pressekontakt på udvalgte eksportmarkeder.
Projektleder og redaktør på bogen Copenhagen Culture, en
engelsksproget kulturguide udgivet af Kulturby 96.
Freelanceopgaver for Kulturministeriet, bla. artikler til tidsskriftet
Kulturkontakten.

Redaktør og projektleder i Kulturby 96's centrale sekretariat
 ansvar for kvartalsmagasin, månedlige nyhedsbreve og diverse

udgivelser.
 sponsorkontakt og netværksbygning mellem de deltagende
kommuner og andre samarbejdspartnere.
1988 – 1993

1987

Reporter, Berlingske Tidende
Stofområder: Kulturpolitik, -økonomi og samfundsforhold m.m.
Klummer features og nyheder til kultursektionen og søndagsavisen

Nyhedsreporter og morgenvært, DR, Regionalen i Næstved.
Researcher, Danmarks Radio, dokumentarprogrammet TV-Aktuelt.
Freelanceopgaver for Danmarks Radio P4.

KURSER
2001

Web-redaktørkursus. Forløb over fem måneder omfattende bl.a.
webdesign, sprog og redigering til internet, brugergrupper og tests
samt div. programkendskab. Den Journalistiske Efteruddannelse.

2000 – 2001
Lederuddannelse for ledere af mindre redaktioner:
Ledertræning og supervision vedr. journalistiske
ledelsesopgaver bl.a. situationsbestemt ledelse, coaching og
kommunikation. Den Journalistiske Efteruddannelse.
1997

Diverse kurser i CAR/CAJ (computeraided research og
computeraided journalism) samt informationssøgning i
internationale databaser.

