
 

Fokus fremmer forandring 

CV for udviklingskonsulent Anne Holm Nyland 

Jeg startede KommuniCare i 2009 mhp. at bruge mine kvalifikationer og kompetencer på en ny måde. frem 

til d. 31.12.2016 drev jeg KommuniCare sideløbende med mit job som  udviklingssygeplejerske på Odense 

Universitetshospital.  

Siden d. 1.1.2017 har jeg være selvstændig og direktør på fuld tid i KommuniCare 

Min erhvervserfaring og uddannelsesmæssige baggrund giver en god ballast i arbejdet med KommuniCares 

kerneområder. 

Uddannelse 

 Cand. Cur. Kandidat i sygeplejevidenskab, Institut for Sygeplejevidenskab, Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet 2002. 

 Diplomeksamen med speciale i uddannelse og undervisning, Århus Universitet 1998 

 Autorisation som sygeplejerske, Sygeplejeskolen i Odense 1983 

Masterclasses 

 How to write an academic paper and how to get published 2014 

 Kvalitative Forskningsmetoder - 2012 

 Fokusgrupper - om brug og afvikling af fokusgruppeinterview - 2012 

 Spørgeskemaets muligheder og begrænsninger - 2011 

 Udvidet litteratursøgning - 2011 

Efteruddannelse 

 Iværksætteruddannelse - 2016 (11 mdr.). Fremtidsfabrikken i Svendborg 

 Innovationskursus "Værktøjskassen for brugerdreven innovation" (3 dage) v/Tom Hynek og Julie 

Kjær-Madsen 2011 

 Coachuddannelse på mellemlangt videregående uddannelsesniveau – 2009 

 Projektlederuddannelse - 2008 

Projektleder 

Jeg har været projektleder på flere udviklings- og forskningsprojekter i mit job som udviklingssygeplejerske 

og har opnået stor erfaring med gennemførelse af projekter fra start til slut. Herunder afrapportering og 

formidling af resultater både mundtligt og skriftligt i form af publicerede artikler. 

 



Publikationer 

Gennem de sidste 20 år har jeg skrevet flere artikler, kapitler til lærebøger, rapporter og nyhedsbreve. På 

den måde har jeg opnået stor erfaring med at formidle skriftlige budskaber på en informativ og læsevenlig 

måde. 

På KommuniCares Forlag har jeg udgivet 

 Genvej til det gode CV – KommuniCares Forlag 2015 (E-bog). 

 Genvej til opgaveskrivning - KommuniCares Forlag, 2. udgave 2016 

- desuden 

Forfatter og medforfatter til mere end 25 artikler og seks kapitler til lærebøger inden for sundhedsfaglige 

uddannelser. 

Blog 

Internt 

Jeg blogger på KommuniCares blog - se menuen blog på websiden. 

Eksternt 

Jeg blogger for Sygeplejersken.dk. Min blog hedder Udvikling på tværs. Du kan følge min blog via App'en 

Bloglovin og på KOmmuniCares webside under menuen blog.  

Pædagogisk erfaring 

Jeg har gennem flere år undervist inden for følgende områder: 

 Krav til gennemførelse af et klinisk forskningsprojekt 

 Evidensbaseret sygeplejepraksis 

 Kritisk læsning af forskningsartikler 

 Artikel skriveworkshops 

Redaktionsarbejde 

Mange år som redaktionsmedarbejder har givet mig en bred erfaring med skriveprocesser og 

korrekturlæsning samt sprogvask på et højt niveau. 

 Redaktionsmedarbejder på tidsskriftet Diabetes og Sygepleje 2005-2008. 

 Redaktionsmedarbejder ved tidsskriftet Klinisk Sygepleje, Munksgaard Danmark 1998-2006. 

 Sygeplejefaglig konsulent på bogen Sygepleje - krop og velvære, Munksgaard Danmark 2004-2005. 

 

  



Vejleder/eksaminator/censor 

Flere år som censor har givet en god ballast og et stort indblik i forskellige studieordninger. Jeg er derfor 

godt rustet til at vejlede dig i opgaveskrivning på alle niveauer.  

Jeg har gennem årene vejledt på mange skriftlige opgaver både præ og postgraduat. 

Jeg er beskikket som censor ved: 

 Folkesundhedsvidenskab og relaterede uddannelser. 

 Sygeplejerskeuddannelsen 

- desuden 

 Ekstern vejleder og eksaminator ved diplomuddannelserne University College Lillebælt. 

 

 


