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tio år som  
medicinsk 
kommunikatör 
i många roller

Över tio års erfarenhet som skribent 
och kommunikatör i många olika 
roller, från reklambyrå till statlig 
myndighet – alltid med forskning i 
centrum, oftast medicin. 
 
Min styrka är att kommunicera 
komplexa ämnen, oavsett målgrupp. 

MER oM MIG

Född 1971. Har B-körkort. Älskar 
tecknade serier. Som person är jag 
framför allt problemlösare;  
analytisk och kreativ. Tycker det är 
kul att samarbeta och lära känna 
nya människor.

Gillar naturen och ritar ibland. Har 
elvaåring hemma som älskar  
dataspel och hundar.

CV
Mars 2020

KoMpEtEnsER

Disputerad i medicinsk genetik.  
Analytisk och strukturerad. 

Bra på att skriva om komplex kunskap, från  
vetenskaplig presentation till allmänhet som målgrupp.

Kompetens inom webb, statistik, projektplanering.  
Skrivit mycket för läkemedelsföretag med målgruppen 
sjukvårdspersonal. Insatt i regelverk. 
Även jobbat med pressansvar, layout och mediaträning.

DAtApRoGRAM

InDesign/Photoshop/AcrobatPro   

Officepaketet. Grunder i C++ och html                                                  

CMS: EpiServer 9.0/Wordpress/Drupal/Isidor 
 

spRåK

Engelska: Flytande. Skriver och läser ofta på  
engelska och är van att prata på engelska.  
Utbytesstudent på Edinburgh University en termin.

MåL

Jag vill arbeta operativt med vetenskapskommunikation 
inom en organisation som vill göra saker litet bättre.  
 
Och: Ha roligt på jobbet med mina kollegor!

REfEREnsER

Referenser, arbetsbetyg och arbetsprov lämnas  
på begäran. 



 maj 2017–dec 2017 
Kommunikatör

. . .
SLU EPOK. Kommunicerade forskningsnyheter 

inom ekologiskt lantbruk, genom nyhetsbrev, webb 
och sociala medier. Färdigställde trycksaker.

 nov 2015–sept 2016 
Pressansvarig kommunikatör

. . . 
Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering

Arbete med presskontakter, texter  och sociala medier.  
Deltog och bidrog internt till kommunikationsarbetet,  

som policydokument, intern utbildning och strategiarbete.

2012–nu 
Texter om vetenskap. . .

Eget företag 
Texter och kommunikationsuppdrag för organisationer

som arbetar med forskning. Som SBU, Svenska  
Sällskapet för Medicinsk Forskning,  

Läkemedelsföretag.

 aug 2014 
Webbredaktör

. . .
Vetenskapsradion, Sveriges Radio P1  2010–2011 

Informatör Hörsellinjen
. . .

Hörselskadades riksförbund

 2006–2010 
Medicinsk skribent

. . .
Heart Sthlm Communication Ansvarade för texten i läkemedelsinformation riktad 

mot läkare, sjuksköterskor och patienter. Uppdragsgivare var läkemedelsföretag.

1998–2003
Fil. Dr. i medicinsk genetik/biologi

Inst. för genetik och patologi / Inst. för  evolutionsbiologi.  
Kopplingen mellan personlighet och biologi har alltid  

fascinerat mig och det ledde till doktorandstudier 
 inom psykiatrisk genetik och sökande efter  

gener bakom schizofreni. Här blev jag snabb på att söka, 
sålla och sammanställa komplex information.  

Skrev ett antal vetenskapliga artiklar.

2005–2006 
Vetenskapskommunikation 40p/60 ECTS credits 

Inst. för Informationsvetenskap. Utbildning i  
kommunikatörens analys- och planeringsverktyg. 

 
 
 
 

1993–1998
Filosofie Magister Biologi

Biologi och kemi med slutlig inriktning  
mot molekylärbiologi och genetik.  

En termin (1996) neurobiologi som utbytesstudent i  
Edinburgh, Skottland, samt ett år (1997) på biomedicinska 
forskarskolan i Uppsala, UGSBR. Också jobbat en månad 

 2015 & 2016 2014
 Webbkommunikation Journalistik, grundkurs

 ARBEtE

 utBILDnInG


