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Jeg brænder for og bidrager til at skabe excellente resultater på den brede bundlinje gennem strategisk og visionær 

fokusering på strategi og forretningsudvikling. 

 

Jeg kan tilbyde kompetencer i bestyrelsesposter i SMVer, i virksomheder i privat og/eller offentligt regi, hvor 

virksomheden skal udvikle og vækste, og derfor ønsker et bestyrelsesmedlem, som kan sætte retning og bygge bro 

mellem ledelse, strategi og forretningsudvikling med særlig fokus på markedsforståelse. På baggrund af min lange 

erfaring vil relevante brancher være indenfor HEALTH CARE, sundhed, hospital, wellness, uddannelse, kunst og kultur. 

 

Min professionelle baggrund er 20 års erfaring som hospitalsdirektør med fokus på faglig kvalitet, patient- og 

medarbejdertilfredshed, økonomisk stabilitet, forskning og uddannelse samt innovation og udvikling. Ledelse, strategi og 

forretningsudvikling har været vigtige forudsætninger for at skabe værdi for ejerne, kunderne og medarbejderne. 

Som bestyrelsesmedlem og sparringspartner for direktionen vil jeg primært kunne bidrage med: 

● At udvikle virksomheden gennem bruger og markedsforståelse 

Omfattende erfaring, indsigt og forståelse for HEALTH CARE. Såvel indenfor syge- og sundhedsområdet som 

indenfor uddannelse. Har kandidatuddannelse i sundhedsvidenskab fra Aarhus Universitet. 

● At udvikle virksomheden gennem målrettet visions- og værdiarbejde 

Succesfuld erfaring med at formulere og gennemføre målrettet visions- og værdiarbejde med synlige og 

excellente resultater som gevinst. Min E-MBA fra CBS har været afgørende i denne sammenhæng 

● At udvikle virksomheden gennem organisationsforbedringer og ledelsesudvikling 

Omfattende erfaring med at forandre, forbedre og forankre organisationsforbedringer gennem 

kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere.  

 

Min samarbejdsstil er involverende og motiverende. Med personlige værdier som ordentlighed, samarbejde og gensidig 

respekt har jeg således i samarbejde med andre skabt bredt anerkendte og veldokumenterede resultater. Det er min 

vurdering, at diversitet i ledelse er værdiskabende på bundlinjen. 

 

ERHVERVERFARING 

Siden 2021 har jeg været ejer og rådgiver ved HELADO Consulting, hvor jeg arbejder med ledelse- og 

organisationsudvikling, herunder som bestyrelsesmedlem samt rådgiver i udvikling af nye forretningsområder – gerne 

indenfor Health Care. Siden februar 2022, associeret partner ved KM2Job, hvor jeg arbejder med rekruttering og 

karriererådgivning. Frem til 2021 har jeg været hospitalsdirektør i 20 år på et hospital med 5000 ansatte. Et hospital som 

er udnævnt til at være bedst blandt de mellemstore hospitaler i Danmark. I perioden 2000-2016 var jeg medejer i et 

Rådgivende Ingeniørfirma. 

 

BESTYRELSESERFARING OG TILLIDSHVERV 

UC Syd. University Collage Syddanmark, bestyrelsesmedlem 2014-2022. Steno Diabetes Center Odense, 

bestyrelsesmedlem 2019-2021. Hospice Sct. Maria. Bestyrelsesmedlem 2019-2022. 

Venture Cup, Jury 2015- . Inspiring Denmark. Ambassadør 2015-2021. Kystvejen 55, bestyrelsesmedlem 2020-  
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