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Curriculum Vitae 
 
 
 
 
Ansættelser: 
 
01.03 2020.   Tilknyttet Speculars Erhvervsafdeling 
 
01.01 2020  Ejer, ledelsesrådgiver og coach, exprove 
 
01.03 2019:  Selvstændig konsulent 
 
01.12 2012: Specialkonsulent, HR Region Syddanmark 
 
01.06 2011:  HR-konsulent, Sydvestjysk Sygehus 
 
01.10 2008: Specialkonsulent, HR Region Syddanmark 
 
01.02.2007: Projektleder, HR Region Syddanmark 
 
01.04.2004: Souschef, Nordhøj, Kolding 
 
01.01.2000: Specialkonsulent, Vejle Amt, Løn- og personaleafdelingen 
 
01.12.1998: Personalekonsulent, Vejle Amt, Løn- og personaleafdelingen 
 
01.12.1995: Udviklingskonsulent, Vejle Amt, Undervisnings- og kulturforvaltningen 
 
01.02.1995: Uddannelseskonsulent, UddannelsesCentret for Sundhedsvæsnet i Vejle Amt 
 
01.10.1993: Fuldmægtig, Vejle Amt, Undervisnings- og kulturforvaltningen 
 
01.03.1992: Fuldmægtig, Vejle Amt, Socialforvaltningen, Voksen- og handicapafdelingen. 
 
01.09.1990. Fuldmægtig, Vejle Amt, Socialforvaltningen, direktionskontoret. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Større opgaver og projekter under ansættelserne: 
 
Generelt har jeg arbejdet med procesbistand til større udviklingsprojekter, analyser og evalueringer 
med henblik på erfaringsopsamling og vidensgenerering.  
 
Projektledelse og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for institutioner eller organisationer i forhold 
til organisationsændringer, fusioner, samt politik formuleringer i forbindelse med samarbejdsudvalg 
og MED.  
 
Herudover arbejdet med coaching og sparring af ledere på alle niveauer, direktørniveau, kontorchef/ 
afdelingschef, institutionsledere/ afdelingsledere.  
 
Jeg har arbejdet med inddragelse af borgere og pårørende både på det sociale område og 
sundhedsområdet, samt forskellige typer af samtaler, med særligt fokus på at møde mennesket og 
skabe kontakt. Yderligere har jeg selv været souschef på et socialt tilbud i 3 år. 
 
Større projekter og opgaver: 
 
2019 Diverse coaching og sparringsopgaver af ledere og medarbejdere. 
 
2019 Afdækning samt bistand til arbejde med kerneopgaven og trivsel i onkologisk 

ambulatorie, Sydvestjysk Sygehus 
 
2019 Supervision af patientvejlederne i Region Syddanmark 
 
2019 Kompetenceudvikling i Psykiatrien Region Syddanmark, konsulentbistand til 

udarbejdelse af kompetenceudviklingsaktiviteter, facilitering af temadage, seminarer 
mm. 

 
2017-2019 Diverse seminarer, coachingopgaver samt arbejdet med den Syddanske 

forbedringsmodel, undervisning og facilitering af workshops. 
 
2017-2018 Region Syddanmarks Talentprogram for kommende ledere. Testtilbagemeldinger, 

coaching samt undervisning og procesfacilitering  
 
2015-2019 Udarbejdelse af materiale, samt undervisning af undervisere i gruppefacilitering efter 

patientinddragelses model fra psykiatrien 
 
2016-2017:  Inddragelse af patienter og pårørende to pilotprojekter på Sydvestjysk Sygehus samt 

Rygcenter Syddanmark 
 
2015: Diverse arbejdsgangsanalyser med fokus på borgerinddragelse, samt diverse opgaver 

indenfor procesbistand  
 
2014-16 Diverse undervisningsopgaver i forbindelse med varetagelse af svære samtaler og 

feedback 
 



2014: Kommunikation og møde med patient og pårørende kirurgisk område Sydvestjysk 
Sygehus 
 

2013-14 Observation og intervention i FAM 
 
2013:  Strategi for afdelingsledelserne Sydvestjysk Sygehus 
 
2012: Kortlægning og analyse af arbejdsmiljø samt procesbistand. 
 
2012: Forskningsprojekt FAM. 
 
2011-2012: Diverse seminarer, procesbistand og coaching opgaver Sydvestjysk Sygehus. 
 
2011: Funktionslederuddannelse for funktionsledere på Sydvestjysk Sygehus. 
 
2008-2010 Medarbejdertilfredshed og ledelsesevaluering i Region Syddanmark, projektleder for 

koncernprojekterne. Herunder gennemførelse af pilot afprøvning på 
medarbejdertilfredshed ca. 4000 medarbejdere samt ca. 135 ledere i 
ledelsesevaluering. 

 
2010-2011 Deltagelse i udvikling og afholdelse af uddannelse for afdelingsledelser i regionen 
 
2010: Forskningsprojekt I samarbejde med SDU vedr. fælles akutmodtagelser: Perceptions 

of organisation, management and leadership in the upcoming joined acute wards. 
 
2009-2010 Diverse undervisnings og projektopgaver, for eks. Coaching af afdelingsledelser  
                     samt efteruddannelsesprojekt vedr. ledelse i de nye fælles akut modtagelser. 
 
2008: Organisering af socialstaben i Region Syddanmark. Bistand til afdækning og 

procesbistand. Metode: Individuelle interview med medarbejderne i staben og 
fokusgruppeinterview med interessenter samt efterfølgende rådgivning af ledelsen. 

 
2007-08 Masterprojekt: Supervision for langtidssygemeldte. Metode: Anvendelse af en 

ressource fokuseret supervisions/ coachingmodel i forhold til at bidrage til den 
sygemeldtes afklaring og evt. tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 

 
2007:  Gennemførelse af undersøgelse i Region Syddanmark vedr. Balance mellem 

arbejdsliv og privatliv. Metode: Fokusgrupper og spørgeskemaundersøgelse til 2000 
medarbejdere. 

 
2007: Udarbejdelse af personalepolitikker for Region Syddanmark. 
 
2006: Dokumentation i samarbejde med seminariet i Kolding. 
 
2006: Landsdækkende projekt vedr. udvikling af kompetencegivende uddannelse for 

udviklingshæmmede i samarbejde med LEV centralt. 
 
2006: Projekt vedr. venner, konflikter og mobning for brugere. 
 Interview, udarbejdelse af debat dvd samt konference for brugere og fagpersoner 
 



2004-2006: Tværfaglig supervision på Nordhøj. 
 
2004-2006: Udvikling af koncept og gennemførelse af udviklingssamtaler for brugere. 
 
2004-2006: Tovholder på servicemål og årsrapporter. 
 
2005: Projekt vedr. oprettelse af bo-tilbud. 
 
2004-2005: Udvikling af koncept for samarbejdsplaner mellem bo- og arbejdssted for 

udviklingshæmmede. 
 
2004: Interessentundersøgelser, samarbejdsparter i Kolding. 
 Metode: Fokusgruppeinterview. 
 
2004: Analyse af tilsynsfunktionen på det sociale område. 
 
2004: Retningslinier og bistand ved ressourcebetingede afskedigelser. 
 
2001: Forskningsprojekt i samarbejde med Handelshøjskolen i Århus: Mellemledernes 

vilkår i Vejle Amt. 
 
2000: Projekt arbejdsglæde i Vejle Amt. 
 
1999-2004: Konsulent og projektleder på politikformuleringer for personaleområdet, for 

eksempel, personalepolitikken i Vejle Amt, seniorpolitik, integration, løn  
 
 
1999-2004: Forskellige samarbejdsprojekter med fagforbund og tillidsrepræsentanter, for 

eksempel vedr. rekruttering, kvalifikationsløn, resultatløn. 
 Metode: Procesbistand og evaluering via interview og spørgeskemaer. 
 
1999-2004: Forskellige tværgående projekter, for eksempel, udbud af lønsystemet, tværgående 

analyse af alle løn og personalefunktioner i amtet. 
 Metode: Fokusgruppeinterview. 
 
1998: Dimensionering af Social- og sundhedsuddannelserne. 
 
1998: Handlingsplan for gymnasieområdet. 
 
1997: Strukturplan for børnespecialundervisning. 
 
1996-1997: Evaluering af helhedstilbuddet på Skovagerskolen i Jelling. 
 Metode: Interview af medarbejderne. 
 
1996:  Planlægning og gennemførelse af undervisningsforløb for rektorer, ledende 

inspektorer på gymnasierne. 
 
1996: Udarbejdelse af model for mål arbejdet på Undervisnings og kulturområdet i Vejle 

Amt. 
 



1995-1996: Brugertilfredshedsundersøgelse af lægevagten i Vejle Amt. 
 Metode: Interview og spørgeskemaundersøgelser. 
 
1995: Diverse seminarer for sygehusafdelinger med temaet arbejdsmiljø, herunder 

afdækning af indsatsområder. 
 
1995: Planlægning og gennemførelse af kvalitetskursus for ansatte i sundhedsvæsnet. 
 
1995: Evaluering af patienttilfredshedsundersøgelsen i Vejle Amt. 
 
1993-1994: Procesforløb med specialskolerne, social og sundhedsskolerne og gymnasierne vedr. 

målinformation til politikerne. 
 
1994: Planlægning og gennemførelse af lederseminarer for specialskoleledere i Vejle Amt. 
 
 
1993-1994: Brugerundersøgelser og medarbejder tilfredshed undersøgelser på VUC i Vejle Amt 

og efterfølgende seminarer. 
 Metode: Fokusgrupper med henblik på udarbejdelse af spørgeskemaer til hhv. ca. 

2000 elever og 800 medarbejdere 
 
1993-94: Undersøgelse af brugernes netværk på Skansebakken, samt konference for pårørende 

og fagpersoner. 
 
1993: Kvalitetsprojekt på Møllegården i Brejning. 
 
1993:  Seminarer vedr. arbejdsmiljø på sociale institutioner. 
 
1992: Kvalitetsstyringsprojekt på Skansebakken. 
 Metode: Interview og tidsregistreringsmodel. 
 
1992-1993: Udarbejdelse af model til opstilling af mål for institutioner og gennemførelse af 

seminarer på de enkelte institutioner. 
 
1991: Evaluering af kvalitetsstyringsprojekt i Brejning. 
 Metode: Interview og fokusgrupper. 
 
1990-1993: Projekt Helhed 91, et samarbejdsprojekt mellem undervisningsområdet og det sociale 

område vedr. koordinering af tilbuddet til udviklingshæmmede, med fokus på 
brugerinddragelse. 

 
 
 
 
 
Ansættelser under studiet: 
1988-1989: Undervisningsassistent i Økonomisk Psykologi ved Handelshøjskolen Syd. 
 
1984-1987: Instruktor i Videnskabelig metode med EDB 
. 



1984-1987: Studentermedhjælp, diverse statistiske opgaver og undersøgelser. 
 
 
 
 
Uddannelse: 
2019: Specular psykoterapeutuddannelse MPF 
 
2016: Speculars 3-årige Psykologiske Efteruddannelse 
 
2008: Msc. In systemic Leadership and Organisation Studies, University of Bedfordshire 
 
2005-2008 Masterclasses bl.a. Kenneth Gergen, Karl Tomm, John Shotter, Harlene Anderson 

mf., der også underviste på masteren. 
 
2004:  Modul under åbent universitet af MEVO (master i etik og værdier i organisationer), 

Århus Universitet, Filosofi 
 
1990: Cand. Rer. Soc., Socialvidenskab, Odense Universitet 
 
1983: Højere Forberedelseseksamen 
 
 
Længerevarende kurser og certificeringer: 
 
2004: 1årig Systemisk leder og konsulentuddannelse, MacMannBerg. 
 
1999: Evaluering, Vejle Amt. 
 
1996: Total Kvality Leadership, kursus og certificering 
 
1992: Formidling og gennemslagskraft, DJØF 
 
1991: Projektlederuddannelse, Vejle Amt. 
 
Certificeret: Thomas Person Profil Analyse PPA 
 TST: Test for selection and training. 
 Hogan Person Profil 
 
 
 
 
Navn: Anne Birgitte Christensen. 
 
Født: 12. september 1962 
 
Civilstand: Gift med Niels og har 3 børn, David 29, Sofie 22, Signe 17 
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