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Interaktionsdesign/wireframing

Aktuelt: Ejer af UXspecialisten
UX lead til leje. Hjælper klienter med at ﬁnde løsninger som adresserer deres
reelle behov, former visioner til implementerbar funktionaltet, udfordrer
løsningsforslag og variationer af dem med wireframing, validerer løsninger med
brugertest og samarbejder med øvrige teammedlemmer i design- og
implementeringsprocessen.

Novice

Ekspert

Grafiske færdigheder/Photoshopevner

Novice

2008 - 2014 UX og QA lead hos Klean
Lead i alt hvad der vedrører UX og Quality Assurance i alle projekter for kunder
så som Billund Airport, Bilka.dk, Idemøbler, Aarhus University og ﬂere.

Ekspert

Viden om UX best practice

Novice

2008 - 2013 Partner i Klean

Ekspert

Usabilitytest

Som partner i Klean deltager jeg i bestyrelsesarbejde, strategiudvikling og
implementering, budgetering, ansæ9elsesprocesser og praktisk og faglig ledelse. i
hverdagen.

Novice

Ekspert

Brugerbehov → funktionalitet

2005 Technical writer og junior UX'er hos Synkron
Dokumenterer fuldt web content management system (CMS) målre[et alle typer af
brugere fra redaktører og administratorer til udviklere. Tog også omfa[ende del i
udviklingen af brugerinterfacet til systemet.

Novice

Ekspert

Programmering

2003 Cand.mag i Dansk og Informationsvidenskab, Aarhus Universitet
2003

♀#2

2001

♀#1

Ekspert

Dansk skrevet og talt

Novice

1998 Gift

Ekspert

Engelsk skrevet og talt

1967 Født December 18th

Sundheds-it

Novice

Novice

Udvalgt projek
t

Intranet - 25.000 brugere

Ekspert

Udvalgt projek
t

Kunde: Sundhedsministeriet m/Klean Kopenhagen

Kunde: Folkekirkens IT m/Klean Aarhus

Projekt: Den Digitale Forløbsplan. Digital undestø[else af forløb for
patienter med diagnoser på kroniske lidelser.

Project: Den Digitale Arbejdsplads. Redesign og restrukturering af
version 3 af intranet for fysisk overordentligt bredt distribueret
organisation.

Ansvarlig for: Fremdrift i processen. Interviews af potentielle
brugere, skitser til løsninger, wireframing, brugertests, internt slag,
Deltager i udviklingen af prototypen og dokumentation af
funktionaliteten.

Finans

Udvalgt projek
t

Ansvarlig for: Indsamling af indsigter om brugernes behov gennem
interviews og tests, lead i processen med design og strukturering, lead
på indsats for organisatorisk buy in til den nye version.

B2C eCommerce mobile

Udvalgt projek
t

Kunde: Jyske Bank m/DesignIT

Client: Bilka.dk m/Klean Aarhus

Project: Investeringsvejleder. Browserbaseret applikation til brug ved
rådgivning af pensionskunder om sammensætingen af investeringsporteføljer.

Project: Restrukturering af kompleks ordrehåndteringsområdet så
det egnede sig til visning på smartphones.

Ansvarlig for: Springer ind på et allerede kørende projekt og driver
processen med den strukturelle og visuelle konceptualisering.

Responsibilities: Avanceret, detaljeret wireframing af område til
visning af ikke-trivielle kunderelaterede transaktioner i forhold til
ordrer, varer, forsendelser of returneringer.

