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Hvad glæder du dig mest til i dit nye job?  
Marts måned kan kun gå for langsomt, jeg glæder mig fantastisk meget til at starte 
i mit nye job som klinikleder. Allerførst glæder jeg mig til at hilse på alle 
instituttets medarbejdere. I er mine nye samarbejdspartnere, og det er sammen 
med jer, jeg skal blive den gode klinikleder. 
 
Hvad står øverst på din to-do-liste som klinikleder?  
I de sidste 20 år har mine jobfunktioner befundet sig i spændingsfeltet mellem 
drift, udvikling, forskning og uddannelse. Lige her befinder jeg mig som en fisk i 
vandet. Jeg trives med at have en aktiv del i udmøntningen af de strategier og 
udviklingstiltag, som jeg er med til at sætte i søen. 
I forbindelse med min ansøgning til stillingen som klinikleder har jeg fordybet mig 
i instituttets mission og visioner. Her er det krystalklart for mig, at IOOS er et 
institut i kæmpe udvikling, et institut i fremdrift med store og gode visioner. Især 
visionen om uddannelsen af det odontologiske team er inspirerende for mig, og 
jeg glæder mig til at være med på holdet, når der i den nærmeste fremtid tages hul 
på det store samarbejde omkring nye studieordninger. 
 
Du kommer med en faglig baggrund som bioanalytiker?  
I sagens natur kommer jeg lige nu frisk ind ad døren med en anderledes baggrund 
end de fleste af jer, fordi jeg er uddannet bioanalytiker og er tidligere leder af en 
stor Klinisk Biokemisk afdeling. Men der er jo samlet rigtig mange fagligheder på 
IOOS, så hvilken faglig baggrund, der er den rigtige/korrekte til lige netop denne 
stilling, vil altid bero på et individuelt skøn. Personligt ser jeg en faglig 
mangfoldighed som en styrke, og vores fælles succes beror på et tæt og 
konstruktivt samarbejde på tværs af alle tilstedeværende fagligheder.  
 
Hvad kommer det til at betyde, at det orofaciale område er nyt for dig?  
Jeg er ydmyg i min tilgang til det orofaciale område, som er nyt og spændende for 
mig, og jeg har den største respekt for den ekspertise, der er samlet på instituttet.  
Jeg har en dyb fascination af forskning, håndværk, teknologi, udvikling og 
undervisning, og jeg ved, at instituttets ansatte leverer maksimalt på alle 
parametre. Jeg har en (barnlig?) begejstring for ny teknologi, der kan lette 
arbejdsgange og udvikle morgendagens gode patientbehandling - den tager jeg 
med mig ind i mit nye fagområde.  
Jeg håber og tror, at I vil tage mig ved hånden og åbne jeres fantastiske univers og 
spændende arbejdsområder, når jeg om små fire uger starter som ny i job hos jer. 

De bedste hilsner  
Birgitte 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Jeg er i dag leder af en stor kompleks afdeling, beliggende på fem 
forskellige matrikler. Vi har i specialeledelsen det overordnede ansvar for 
afdelingens drift, forskning, undervisning og strategiske udvikling. 
Afdelingens budget er på ca. 110 mio., medarbejderstaben er på ca. 200 
fordelt på flere professioner, eks. læger, biokemikere, sekretærer, 
bioanalytikere og laboranter.  
Jeg leder gennem ledere, via afdelingens syv afsnitsledere, men jeg har 
også direkte lederskab til yderligere 26 medarbejdere, fordelt på 
afdelingens sekretærer og stabsfunktioner med ansvar for IT, 
undervisning, kvalitet og laboratoriefaglige konsulentfunktioner. 

Jeg har i 17 år været ansat på Health. Først institut for Medicinsk Biokemi, 
hvor mit fokus og hovedområde i flere år var undervisning af 
medicinstuderende, tandlægestuderende og ph.d.-studerende, hvorfor jeg 
har erhvervet en mastergrad i Medicinsk Biokemi, Voksenpsykologi og 
Læringsteori.  
Mine arbejdsområder bevægede sig, over tid, naturligt hen mod større 
ansvar og mere ledelse. I forbindelse med den administrative og faglige 
forandringsproces blev min portefølje udvidet på Institut for Biomedicin 
med opgaverne som instituttets driftsleder, arbejdsmiljøleder og 
overordnede personaleleder for de fire dyrestalde. Jeg var en del af 
instituttets øverste ledergruppe og refererede til institutlederen. 


