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Elisabet Jensen 
Projektledare, Ledarskap- och 
Utvecklingsledare, Agile Coach, Dipl. 
Coach 
 

 
 

Min styrka är ledarskap- och utvecklingsarbete i grupper, företag och organisationer och att 
få saker gjorda. 

Mina huvudkompetensområden är att leda digitalisering/mjukvaruutveckling inom eHälsa och Militära 
myndigheter/företag samt Informationssäkerhet inom dessa branscher. Har en bakgrund som 
Intensivvårdssjuksköterska. 

De roller jag haft är; Projektledare, Förändrings/utvecklingsledare, Chef, Agile Coach, Product Owner, 
Scrum Master 

Jag är också utbildad Coach med fokus på självledarskap och ledarskap för chefer, anställda och 
privatpersoner.  

Sammanfattning av arbetslivserfarenhet; 

• Flera större program/produkt företag där jag haft roller som projektledare, Agile Coach, 
Product Owner, Scrum Master och chef. 

• I en av mina roller utvecklade och implementerade jag en ny organisation som involverar IT-
avdelning, verksamhet och ledning. Organisationen baserade sig på Agila metoder och PM3. 

• På ett Produktbolag var jag chef för Product Owner gruppen, där jag samtidigt tog fram en ny 
teststrategi och ansvarade för implementationen. 

• Mentor/Coach för ledare och medarbetare. 
 

Jag har en drivkraft, älskar det jag gör och har förmågan att motivera människor omkring mig. 
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Företag/Uppdrag 
  

Jensen Adaptive Change AB (2019 aug - pågår)  

Ägare och Säkerhetschef på bolaget 

Konsult inom ledarskap- och utvecklingsledning, Projektledare, Agile Coach, Dipl. Coach 

Pågående uppdrag: Enstaka timmar som Agile coach på Pricerunner (2021 jan -) 

Senaste uppdrag: Projektledare, Agile Coach, SAAB Group, Combat Systems (9LV), Järfälla (2019 aug – 2020 
dec)      

Verktyg och metoder: Agile, Lean, SAFe, DAD,      

Examen i Coaching (ACC under 2021): Coachning för ledare, anställda och privatpersoner i området 
självledarskap och ledarskap. 

  

FRA (2017 okt - 2019 aug)    

Placering i en militär position på säkerhetsnivå 1–2, vilket innebär att jag inte kan lämna ut några detaljer 
angående uppdraget eller anställningen.  

 ”Det finns flera fina egenskaper hos Elisabet! Hon är ihärdig, med en ständig strävan att göra saker 

bättre. Elisabet är eftertänksam, tänker holistiskt, utmanar förlegade arbetssätt och har fokus på att 
förändra kultur. Ständigt påläst i de senaste ledarskapsidéerna och har förmågan att sammanfläta teori med 
konkret praktik. Elisabet är den Agila coachen som gör skillnad, den som vänder på problemet och hittar 
möjliga lösningar. Hon ger av sin tid när hennes kollega behöver råd. Bollplanket som många av oss har vänt 
sig till. Har ni ett utvecklingsprojekt som behöver styras upp, eller ett team som behöver Agil coachning, så är 
Elisabet den ni söker!” 

- Richard Svahn, PMO, Portfölj/Projektledning  

     
Softronic, Projekt/Utvecklingsledare i eHälsa (2015 mar-2017 okt)      

Ansvarig för totalt 4 uppdrag. Det största projektet var 1177 Sjukvårdsrådgivningen, där jag hade rollen som 
operativa projektledare och Scrum master för utvecklingsteamet. Ett annat uppdrag var en e-remisslösning för 
att kunna skicka eRemisser mellan olika format/system. Två projekt där vi utvecklade appar för kontakt mellan 
patienter och vårdgivare. Jag hade också rollen som Agile Coach och som senior Projektledare coachade jag de 
nya projektledarna.              

Verktyg och metoder: Agile, Lean, Project Management, Jira, Office    

  

“Elisabet är en projektledare som med sin långa erfarenhet snabbt sätter sig in i nya verksamheter och med en 

kort startsträcka blir produktiv och tillför värde för sina uppdragsgivare. Elisabet har med sig en djup kunskap 

om projektmetodik och kan både implementera såväl som utveckla rätt modell för rätt uppdrag. Elisabet 

arbetar med hög energi och är en mycket omtyckt medarbetare och utpräglad lagspelare.” 
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—  Elias Nilsson, Konsultchef 

 

Capio St Görans sjukhus, Utvecklings/Projektledare (2014 maj - 2015 mar)                  

Utvecklade och implementerat en ny organisation för förvaltning och utveckling av vårdrelaterade system som 
används på Capio S: t Görans sjukhus. Organisationen främjar samarbetet mellan IT, verksamhet och ledning 
ökar transparensen, säkerställer kvalitet och effektivitet. Arbetet stöds av Lean, Agile arbetsmetoder (Scrum) 
och till viss del PM3: s ledningsmodell.           

Verktyg och metoder: PM3, Agile, Lean, Jira     

 “Elisabet is a very dedicated project manager. With a strong focus on target she realize that the devil may 

dwell in the details. Elisabet has a strong understanding of the Swedish health care context. By joining this with 

a knowledge of health care digitalization she is a strong driver for change. Elisabet is devoted to the task, loyal 

to the team and organization and straight forward honest person. We were lucky to have Elisabet in our 

organization as a digialization change manager! ” 

—  Niclas Skyttberg, Chefsläkare 

 

Cambio Healthcare System, Utvecklingsledare (2014 feb - 2014 maj)     

Koordinerade utvecklingsteamen i en större mjukvaruprodukt tillsammans med TPO (Technical Product 
Owners). 

 

Cambio Healthcare System, Produktspecialist, Chef, Agile Coach (2010 Sep - 2014 feb)    

Arbetade som Product Owner för Läkemedelsmodulen i eHealth systemet Cosmic. Utvecklingsteamet var 
beläget i Sri Lanka och arbetade delvis på plats i Sri Lanka.           

Jag implementerade Lean mjukvaruutveckling processer i teamen och förbättrade Agila arbetsmetoder 
(Scrum). Utvecklade också en ny testmetod för att effektivt och säkert testa kvaliteten på produkten. Metoden 
inkluderade en riskanalys som låg till grund för hela testdriften och planeringen.         

Under de senaste 1,5 åren, jag arbetade som chef för produktspecialister för 
standardprodukten. Implementerade testmetoden för alla team och coachade dem i Agila/Lean metoder och 
verktyg.      

Verktyg och metoder: Agile, Lean, Cambio Test Structure and Risk Management, Jira, Office    

“I have worked with Elisabet for several years and am happy to recommend her. Her lean thinking, high quality 

focus and customer orientation makes her a strong driving force. She is also a well appreciated colleague with a 

proven track record in growing strong teams. I would happily work with Elisabet again if I get the opportunity. 

She is an asset to any organization.”  

—  Malin Laudon, Director Product Development 
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“Elisabet is simply a “package of standout talents”. “Efficient and smart” are the key words come into my mind 

when I think about Elisabet. 

I had the pleasure to work with her for almost 4 years. Best thing is that she fine-tuned the process for our team 

to eliminate almost all waste and developed “Lean” thinking pattern in the team. Ultimate result was smooth 

workflow and guaranteed productivity. She is a person with a sound knowledge who can turn any team to a 

productive team in any environment.”  

—  Roshan Indika, Senior Tech Lead 

  

“I had the pleasure of working with Elisabet for two years at the Cambio Software Engineering where she was 

my product owner in one of the product teams I have worked with. 

I can mention her as one of the very inspiring persons I have ever worked with. She exhibits strong interpersonal 

skills and is also a very committed person who puts her maximum to achieve the required goals in a project. She 

has a good capability to motivate a team to reach the goals and deadlines of a project and to make it a success. 

She is also a positive attitude person and serves as a person who tries her best to overcome outside barriers to her 

team. She never forgets to give necessary recognition to people who worked under her and helped to make the 

work a success. 

Any employee would be lucky to have Elisabet as a leader/manager.” 

—  Udeesha Isurinda, Tech Specialist 

 

 

Capio St Görans Sjukhus, Projekt/Programledare (2006 Aug - 2010 sep)                   

Ansvarig för Dokumentation/Läkemedelsmodul i det vårdsystem som används på Capio. Det inkluderade 
säkerställa kvaliteten och användningen av produkten. Jag introducerade en användarlicens för alla läkare 
på Capio St Görans sjukhus i Läkemedelsmodulen, vilket innebar att alla användare var tvungna att bli 
godkända innan de fick tillgång till systemet.         

Programledare för ett IT-säkerhetsprojekt som innebar att anpassa verksamheten till den 
nya patientdatalagen (2008), vilket resulterar i strängare regler för informationshantering, ledarskap och 
hantering av säkerhetsfrågor och kontinuitet. Programmet bestod av ett antal delprojekt; teknisk plattform 
uppsättning HSA katalog, informationssäkerhet, informationsklassificering, Kontinuitetsplan.   

Verktyg och metoder: Lean, Jira, Office, Strategisk informationssäkerhet    

 “Elisabet has a developed ability to manage and lead projects/missions. She is loyal, responsible and has an 

eye for the "why" various changes must be implemented. Elisabet is very self-propelled as e.g. demonstrated 

by using the evenings to read up and learn more about the necessary conditions for the final result. Elisabet 

will be a great asset for any business and area she chooses continued cooperation with her because she is a 

strong driving force that takes great responsibility. ” 
  
—  Maria Wijk, IT Chef  

 

Specialistsjuksköterska Capio St Görans sjukhus, (2001 mar - 2006 aug)     

Heltid specialsjuksköterska. Ansvarig för implementeringen av sjukhusets nya Vårdsystem.  
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Tidigare anställning 
 

• 1998–2001, sjuksköterska vid en kirurgisk vårdavdelning och ansvarig för vårddokumentationen. 
Normalt arbete som sjuksköterska på en kirurgisk avdelning med särskilt ansvar för dokumentation. 

• 1997 - 1998, sjuksköterska vid en kirurgisk akutavdelning i Helsingborg Lasarett. 

• 1993–1997, sjuksköterska vid en kirurgisk avdelning för mag-tarmsjukdomar. 

• 1986–1993, Undersköterska vid intensivvårdsavdelningen vid St Görans sjukhus   

Utbildning 

• Dipl Coach, Coach Companion, ICF Certfierad (2019) 

• Karolinska Institutet, Certifierad sjuksköterska i intensivvård (2001–2002)   

• Årsta Vårdhögskola, Legitimerad sjuksköterska (1991–1993)   

  
Övrig utbildning 
• Grundläggande säkerhetsskydd (Försvarshögskolan, MSB) 

• Konflikthantering för chefer och ledare (FRA) 

• Feedback för chefer och ledare (FRA) 

• UGL, 2018 

• Citerus, Certified Scrum Product Owner (CSPO), (2013)             

• Astrakan, Projektledning (2010)   

• Scrum.org, Professional Scrum Master, Scrum.org (2016)    

• Datorföreningens kompetens, Strategisk informationssäkerhet (2009)  
Grundläggande begrepp, informationssäkerhetsprocesser, säkerhetsriktlinjer, organisering 
av informationssäkerhet, investering i informationssäkerhet, klassificering av informationstillgångar, 
riskhantering och riskanalys, juridiska aspekter av informationssäkerhet, systemhanteringssystem (ISMS), 
mätning av informationssäkerhet.  

• KTH Kungliga tekniska högskolan, Datavetenskap (2007)  

• Karolinska Institutet, Klinisk handledning (2003)  

 
Utmärkelser 

2011 QM Quality Awards at Cambio Healthcare Systems 

Justification: Awarded 2011 from a Quality Work Perspective, with continuous improvements 
in Cambio's operations in mind: Elisabet Jensen 

“For her courage to say no, raise the quality to a higher level. To disseminate knowledge of the reality of our 
end users to Cambio employees, to inspire and encourage them to participate in quality-enhancing activities. To 
have a tremendous focus on patient safety.” 
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Stipendium 

Centrum för vårdvetenskap, 1992 juni  

För en studie som syftar till att utveckla en metod för journalgranskning. Handledare: Ann Gardulf (Huddinge 

Sjukhus) Gun Nordström (SÖS)    
  
Språk 

• Svenska - Modersmål  

• Engelska - Flytande i tal och skrift  

Övrig 

• Lämplig för alla typer av säkerhetstester 

• Körkort och bil 

• Bosatt i Tyresö, söder om Stockholm. Två vuxna döttrar, två katter och min partner Mathias. 
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