
LIDT OM MIG ARBEJDSMÆSSIGT /
Jeg har fokus på sundhedsorienteret byggeri. Dette indebærer f.eks. rehabilitering, plejehjem, pleje-
krævende institutioner, hospices og hospitaler. Centralt for mit arbejde er de menneskelige behov, 
hvor den kunstneriske og æstetiske arkitektur sammendrages med det tekniske og funktionelle 
behandlingssystem.

Jeg har en modenhed og en selvstændighed, der gør mig i stand til at arbejde målrettet og effektivt. 
Med udgangspunkt i brugerens oplevelse af form, funktion og proces, går jeg analytisk og løsnings-
orienterede til værks med en opgave. I kraft af mine uddannelser, har jeg skabt en unik sammenkob-
ling mellem disse verdner, som har givet mig en holistisk og tværdisciplinær tilgang til arkitektur.

TVÆRFAGLIG BAGGRUND /
Jeg er uddannet arkitekt fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, med grund-
forløb fra bygningscivilingeniør på Danmarks Tekniske Universitet. Jeg er desuden uddannet syge-
plejerske, med ekspertise indenfor akutmedicinske tilstand. Mit mål var fra starten, at sammenkoble 
disse forskellige uddannelser, for at skabe mig et specialeområde indenfor medicoarkitektur.

Sideløbende med min studie tid fra år 1999, har jeg arbejdet som plejer og sygeplejerske. Dette har 
udstyret mig med et bredt og indgående kendskab til de funktionelle og menneskelige behov, samt 
en grundlæggende forståelse for sundhedsvæsenet. Jeg har arbejdet indenfor forskellige områder 
fra akutsygeplejerske, semi-intensiv brandsårssygeplejerske, psykiatrien, plejehjem/hjemmeplejen til 
institutioner for multihandicappede.

Mit kendskab til sundhedsvæsenet har givet mig en indsigt i dets arkitektoniske udfordringer. Den-
ne indsigt, og min vedvarende ambition om at forbedre arbejdsgange samt vilkårene for brugerne, 
driver mig hele tiden til at skabe innovativ arkitektur.

PRIVAT /
Min fritid bruger jeg til at ro kajak, rejse, dyrke have, madlavning, læse og spille klassisk musik på 
violin. Desuden er jeg gift med Mikkel Rahr Mortensen og vi har en datter.
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UDVALGT ARBEJDSERFARING /

2009–16 Akutsygeplejerske, Akutklinikken, Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S
Aktiviteter: Udførte akut sygepleje og behandling, både medicinsk og små kirurgisk.

2014–16 Freelance arkitekt ba og sygeplejerske ba, ArchiMed ApS, info@archimed.dk 
Aktiviteter: Udførte analyse og udviklede forbedringstiltag af fysiske rammer på hospitaler og 
bosteder.

UDDANNELSE /

2013–16 Afsluttede Arkitektuddannelsen / kandidatgrad
Kunstakademiets Arkitektskole / KADK, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K
Kvalifikationer: 
-Akutstuen på en Fælles akutmodtagelse.
-Behandlingshjem for ældre i kommunen.
-Plejeboligkompleks for forskellige typer af ældre.
-Grundlæggende færdigheder og viden i forhold til arkitektfaget.

2008 International Sundhed, tropisk medicin
Københavns Universitet, Blegdamsvej 3, 2200 København N.
Kvalifikationer:
-Seksuel og reproduktiv sundhed samt børnehelbred og ernæring
-Sociokulturel kontekst af sundhed i udviklingslande
-De mest udbredte sygdomme i udviklingslande

2006–09 Sygeplejerske bachelor
Professionshøjskolen Metropol, Tagensvej 18, 2200 København N.
Kvalifikationer:
-Sygepleje og grundlæggende praksis.
-Etik, psykologi, farmakologi, biologi, anatomi & fysiologi.
-Sundhedsfremmende linje – som har fokus på kost og motion.
-Kommunikation, psykologi og videnskabsteori.

2001–04 Startede Arkitektuddannelsen
Kunstakademiets Arkitektskole, Philip de Langes Allé 10, 1435 Købehavn K.
Kvalifikationer: 
-Grundlæggende færdigheder og viden i forhold til arkitektfaget 
-Projektarbejde og grundlagsdiscipliner
-Formgive - grundlæggende viden om fagets metode, teknologi, historie, æstetik og kommunikation.

1999–01 Civilingeniør Bygning
Danmarks Tekniske Universitet, Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby
Kvalifikationer: 
-Fysik, matematik, datalogi og materialelære.
-Grundlæggende bygge- og anlægstekniske fag
-Teknisk-videnskabelig grunduddannelse

1999–08 Su.so. medhjælper vikar, København og Frederiksberg Kommune
Aktiviteter: Udførte pleje og støtte for ældre borger i hjemmeplejen og på plejehjem.

2016– Freelance arkitekt ba og sygeplejerske ba, MUUSMANN, København
Aktiviteter: Udfører analyse og udvikle forbedringstiltag af fysiske rammer.



UDVALGTE PROJEKTER SOM ARKITEKT /

2016  Design af akutstuen på en Fælles Akutmodtagelse / afgangsprojekt kandidat   
  Udførte feltarbejde, analyse og udviklede et design som både tilgodeser patienten, de pårø 
  rende og sundheds personalet. KADK

2015-16 Ad hoc arbejde som freelance, ArchiMed ApS 
  Udførte feltarbejde, analyse og udviklede forbedringstiltag af fysiske rammer på hospitaler  
  og bosteder. info@archimed.dk

2015  Dyrehospitalet i Valby, ArchiMed ApS
  Projektering og opfølgning i den sidste del af byggefasen. info@archimed.dk

2014-15 Innovationsforum, ArchiMed ApS
  Udførte feltarbejde, analyse og udviklede forbedringstiltag af fysiske rammer på Frederiks 
  berg og Bispebjerg hospital. ArchiMed ApS, info@archimed.dk

2013  Falck hospital, Vladivostok i Rusland. 
  Besøgte sitet i Vladivostok og gennemgik eksisterende plantegninger for hospitalet. Kom   
  med forslag til ændringer af sengeafsnittet, så det blev optimeret for brugerne. Forslagene  
  blev brugt af Falck.   

2010-11 Maheen Hospital, Lahore i Pakistan. 
  Udførte et visionært skitseprojekt til Ortopædkirurgisk (børne)hospital med 24 sengepladser  
  til børn, og 6 VIP sengepladser til voksne patienter. VIP sengepladserne er beregnet til velha 
  vende pakistanere, der kan få udført knæoperation mod betaling. Dette skal finansiere bør 
  nenes behandling. Ydereligere er der en akutmodtagelse, til modtagelse af udkommende  
  patienter. 
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ANSÆTTELSE / 

MUUSMANN A/S,  Analytiker + Arkitekt
ArchiMed Aps, Analytiker + Arkitekt
Falck / Rusland, Analytiker + Arkitekt
Amager Akutklinik, Akutsygeplejerske
Maheen hospital / Pakistan, Sygeplejerske + Arkitekt
Lægeklinik / Burundi, Sygeplejerske + Arkitekt
Plastikkirurgi & Brandsår / Rigshospitalet, Sygeplejerske 
Øresundsskolen, Lærevikar for børn med autisme
Svanehuset døgninstitution, Omsorgsmedhjælper for børn med autisme
Dagmargården plejehjem, Su.so. medhjælper
Frederiksberg hjemmepleje, Su.so. medhjælper
Ordrupslund plejehjem, Su.so. medhjælper
Den Danske Sommerskole, Aktivitetsleder
Hegnsgården plejehjem, Genoptrænings- su.so. medhjælper 



2009-10 Akutmodtagelses renovering, Amager Hospital.
  Forslag til ændring af eksisterende tegninger til den nye Akutklinik. Skadestuen og Medicinsk  
  Akutmodtagelse skulle fusioneres, og derved sammenlægges fysisk i de ældre bygninger af  
  Amager hospital. Fokus på patient flow og arbejdsopgaver. Krav til facadernes beva  
  relse, samt fysiske sikkerheds- og behandlingskrav af indretningen af indgang, gange   
  og rum.

2007-09 Lægeklinik i Fota området, Burundi / Afrika
  Design af en lægeklinik i Foto, Burundi. Målet var, at imødekomme de afrikanske brugers  
  behov for lægehjælp, samt gøre det mere attraktivt for læger og sygeplejerske at blive i Bu 
  rundi. Brugt ekspertviden fra både læger i Danmark og Burundi. Været på inspektionsrej  
  til Fota, Afrika, og udført brugerundersøgelse. Projektteamet bestod af tværfaglig gruppe  
  med blandt andet Ignace Pascal von der Recke Kamatari, forhenværende prins af Burundi og  
  Sohail Asghar, Læge, Cand. Med.

2007  Skylle- og behandlingsrum for brandsårsofre, Rigshospitalets Brandsårsafsnit
  Forslag til optimering af funktionen af behandlingsrummet for de forskellige brugere. Rum 
  met er oprindeligt et mindre aflukket lokale uden vinduer, udstyret med et stort badekar og  
  hvide væg klinker. Målet er at gøre patientens oplevelse i rummet mere positivt, så det bliver  
  mere beroligende, privat, sanseligt og smertelindrende. Patienten kan ligge op til 3 timer i  
  badekaret under en behandling, der evt. skal gentages hver tredje dag i op til 2-3 måneder.

UDVALGTE PROJEKTER SOM STUDERENDE /

 
2016  Design af akutstuen på en Fælles Akutmodtagelse / afgangsprojekt, kandidat 
  Udførte feltarbejde, analyse og udviklede et design som både tilgodeser patienten, de pårø 
  rende og sundhedspersonalet. KADK

2014  Plejehjem "Et sidste hjem" / Bachelorprojekt
  En bolig for den ældre, som har brug for døgnbemandet pleje. Dette er et hjem hvor den  
  ældres identitet, behov og ønsker for tilværelsen har udspring i arkitekturen. Jeg startede  
  udarbejdelse af projektet fra rummet skala og arbejdede mig videre ud i bygningen til byen.  
  Dette har skabt en sammenhæng mellem alle skalaer, hvor den ældre både kan give og få  
  tilbage af omgivelserne. Beliggenhed ved Vanløse station.
 
2002  "House of Movement" 
  Mål at skabe et offentligt hus, med plads til udførelse af forskellige bevægelsesformer, - ryt 
  misk- og meditativ gymnastik, dans, kropsteater, akrobatik, drama, spil kampdanse m.m.   
  Rummenes atmosfære skal befordre og inspirere til de nye bevægelsesformer. 


