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Profil
Jeg er en energisk og fagligt stærk dyrlæge, der søger et job, hvor jeg vil kunne anvende og
videreudvikle mine kompetencer på familiedyrsområdet og få en spændende og alsidig
hverdag. Jeg har stor interesse for intern medicin og især neurologi. Jeg har en solid erfaring
med klinikarbejdet, da jeg gennem hele min studietid har haft arbejde på en smådyrsklinik
og også selv har opsøgt både forskellige praktikophold samt frivillige vagter på
Universitetshospitalet for familiedyr. Jeg er arbejdsom, struktureret og effektiv.

Kompetencer












Selvstændig udredning, diagnosticering og behandling af medicinske,
dermatologiske og kirurgiske patienter, inklusive henvisningspatienter.
Udførelse af kirurgiske indgreb, bl.a. sårbehandlinger og neutraliseringer.
Stabilisering af akut syge dyr og igangsættelse af videre behandling.
Anvendelse og fortolkning af diagnostisk udstyr, bl.a. blod‐ og
urinanalyser, mikroskopi, bakteriologiske undersøgelser, røntgen, ultralyd
m.m.
Tillidsskabende og informativ klientkommunikation med fokus på
kundepleje og opnåelse af tilfredsstillende behandlingsplan for alle parter.
Ansvarshavende for veterinær funktion på klinikker og hospitaler.
Kommunikation, herunder undervisning og faglig formidling.
Rådgivning i bl.a. ernæring af hund og kat med fokus på optimal sundhed.
Udarbejdelse af vejledninger i diverse laboratoriemetoder.
Forståelse for forskning og kontinuerlig udvikling i relation til smådyr.

Erhvervserfaring
Praktiserende smådyrsdyrlæge
2015:

Sommervikariat, Evidensia, Sverige.
Døgnåbent henvisningshospital for smådyr.



Dyrlæge primært på akutmodtagelsen på dag‐ og nattevagter og delvist
på almene konsultationer og på operationsafdelingen.
Arbejde som eneste dyrlæge på vagter.
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2015:

Vintervikariat, Vejle Dyrehospital
Døgnåbent henvisningshospital for smådyr plus tre smådyrsklinikker.

2014:

Sommervikariat, Augustenborg Dyreklinik
Døgnåbent henvisningshospital for produktionsdyr og smådyr



Dyrlæge på almene konsultationer og akutmodtagelse på hospital og
klinikker, arbejde på både dag‐ og nattevagter.
Eneste dyrlæge på smådyrsklinikkerne og på vagter på hospitalet.

Uddannelse
2016:

Cand.med.vet., Københavns Universitet.

2007‐ 2008:

Bacheloruddannelsen Naturressourcer, Københavns Universitet.
 Husdyrvidenskab med fokus på ernæring og sygdomme.

2003:

Matematisk studentereksamen, Odense Katedralskole.

Yderligere erhvervserfaring
2013‐ 2015:

Studenterunderviser, Københavns Universitet.
Under kurset veterinær Husdyrernæring ved Institut for Klinisk Veterinær‐ og
Husdyrvidenskab.

2013‐ 2014:

Studentermedhjælp, Københavns Universitet.
Under diverse ph.d. projekter i ernæringsfysiologi hos kvæg ved Institut for
Klinisk Veterinær‐ og Husdyrvidenskab

2012:

Studentermedhjælp, Københavns Universitet.
Under ph.d.‐projekt med fokus på bakteriel smittespredning ved Institut for
Veterinær Sygdomsbiologi.

2012:

Studentermedhjælp, Københavns Universitet.
Under forskningsprojekt med fokus på tilvækst hos kyllinger ved Institut for
Basal Husdyr‐ og Veterinærvidenskab.

2011:

Studentermedhjælp, Københavns Universitet.
Under forskningsprojekt med fokus på metabolismen hos mink ved Institut for
Basal Husdyr‐ og Veterinærvidenskab.
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Frivillig erhvervserfaring
2016:

Veterinært klinikarbejde Universitetshospitalet for Familiedyr,
Københavns Universitet.

2014:

Praktikant, Skotterup dyreklinik, Skotterup
Smådyrspraksis og heste‐ og landpraksis bestående af to dyreklinikker.

2012:

Praktikant, Bynkeby dyreklinik, Rynkeby.
Smådyrspraksis bestående af tre dyreklinikker.

Udvalg/foreningsarbejde
2015‐2016:

Institutrådsrepræsentant, Institut for Produktionsdyr og Heste

2014‐2016:

Udvalgskoordinator i Veterinær Medicinsk Forening

2012‐2016:

Kasserer i studenterforeningen CALIS – Collaborative Association of Life
Science Studens, der årlig afholder faglige symposier
Rusinstruktør

2010‐2013:

Veterinærfaglige kurser & foredrag
2015: "Why is this dog coughing?" webseminar ved specialist i billeddiagnostik Jennifer Kinn.
2013: Årsmøde, Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr, Den Danske Dyrlægeforening.
2013: "Diagnose og behandling af allergiske hudsygdomme hos hund og kat" ved Dr.
Claude Favrot, Vetsuisse faculty, Universität Zürich.
2013: "Approaches to Acid/Base for the Emergency and Ill patient" ved Dr. Andrew J.
Rosenfeld, DVM, American Board of Veterinary Practitioners.
2013: "HD/AD kursus" ved Dansk Kennelklub og Institut for Klinisk Veterinær‐ og
Husdyrvidenskab, Veterinær billeddiagnostik, Københavns Universitet.
2013: "Hudsygdomme hos hund og kat" ved specialdyrlæge og ph.d. Lene Boysen.

3

IT‐kompetencer
Erfaren bruger af VetVision Elektronisk Patientjournal og Trofast journalsystem.
Foderplanlægning til hund i Excel.

Sprog
Engelsk og svensk på professionelt fagligt niveau.
Tysk på basalt niveau.

Referencer
Haves og kan udleveres efter ønske.

Personlige oplysninger
I min fritid får jeg energi ved at tage ud og opleve naturen, hvad end det er ride‐ og
vandreture herhjemme eller udenlandsture til de østrigske alper og Islands rå lava.
Derudover gør mit sociale og omsorgsfulde væsen, at det er helt essentielt for mig at
vedligeholde alle mine relationer til venner og familie. Det foregår ved besøg i hjemmet,
middage på gode restauranter eller kulturelle oplevelser. De fleste interesser bærer præg af
min sociale og nysgerrige natur.
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