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CV 
 
Jeg har primært arbejdet i medicinalindustrien siden 1987. Her har jeg kombineret min kliniske 
baggrund med mine IT færdigheder, hvor jeg typisk har dannet bro mellem forretningsområdet og 
regulære IT operationer. Mere end halvdelen af mit arbejde har været projekt orienteret – enten som 
specialist eller som projektleder. Jeg forventer at være i arbejde til jeg er mindst 67+ år. 
 
Jeg foretrækker et blandet mix af ansvarsområder, hvor ikke alt bliver ‘rutine’. Jeg trives med at 
arbejde med nye personer og kontakter. Jeg kan lide at analysere forretningsbehov og medvirke til 
design og udvikling af levedygtige og profitable rammer for at løse disse behov.  
 
Jeg er glad i situationer, hvor jeg ‘sælger’ ideer og koncepter. Jeg plejer at agere og have en adfærd 
og attitude, så jeg gen-inviteres, når ’kunden’ ser ny og kommende behov. 
 
Jeg er glad for at møde nye mennesker, kulturer og organisationer. Jeg nyder at arbejde i et 
succesfuldt og vindende miljø, som jeg kan være stolt af at være en del af. Jeg foretrækker et 
balanceret arbejde, hvor jeg er en del af et større hold, og hvor jeg kan bidrage med tunge opgaver 
samt have en markant indflydelse. Selvom jeg personligt kan arbejde med meget tekniske detaljer, er 
jeg lige så glad for at dele dette med kolleger. I så fald værdsætter jeg rollen som en støttende, 
sparrende og motiverende kraft. 
 
Som person er jeg social og udadvendt. Jeg får simpelthen hovedparten af min energi ved samværet 
med andre. Jeg en service-minded af natur og meget kommunikativ – mundtligt såvel som skriftligt. 
Jeg er glad for teamwork, hvor jeg kan tilføre solide personlige indsatser såvel som at nå holdets 
overordnede mål. Jeg er en rolle model, der kan inspirere og motivere kolleger og få dem til at yde og 
udvikle sig. Jeg er glad for at arbejde på tværs af organisationerne. Af natur er jeg en meget målrettet 
og ligefrem person. Jeg går ikke kun højt op i opgaver, der er ’fine og ophøjede’, men er i stedet mere 
rettet mod opgaver, der fører til profit og vedvarende stabilitet samt succes – personligt, holdmæssigt 
og firmamæssigt. Min foretrukne ledelsesstil (op og ned) er en firma-specifik tilpasning til 
situationsbestemt ledelse. Jeg kan lide professionelle udfordringer og leverer til tiden og indenfor 
budget. Indtil nu har mine leveringer været fokuseret på implementering og brug i højt regulerede, 
forretningskritiske områder, hvor der er nul-tolerance for fejl og forsinkelser, og hvor man er underlagt 
audits såvel som inspektioner fra nationale og internationale myndigheder. 
 
 
Mit hidtidige arbejde og kompetencer inkluderer bl.a.: 
 

- Projekt ledelse (PRINCE2 certificeret, Foundation og Practitioner) 
- Udvælgelse, deployering og administration af safety systems; home-grown og COTS 
- SAS applikation programmering og udvikling; Signal Detection og meget mere 
- URS og RfP skrivning, implementering og opgradering af COTS safety systems 
- Design af GxP validerings planer, test cases, test scripts, validerings rapporter 
- Oracle baseret arbejde, inkl SQL+, 3dje parts tools (Toad, Cognos, Business Objects m.m.) 
- Design af MedDRA implementerings strategi for flere firmaer 
- Design og udførelse af E2B implementering i tre firmaer 
- Design af automatiserede compliance rapport værktøjer og applikationer 
- Line management af op til 6-8 underordnede 
- Design af CRFs, udvikling af data entry applikationer  
- Omfattende foredragsvirksomhed i eksterne fora i DK, Europa, USA og Canada 
- Konsulent arbejde (bl.a. klinisk data management) i eget firma 
- Kontrakt forhandlinger på alle niveauer – internt og med eksterne leverandører 
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Navn: Erik Malte Rasmussen 
 

Adresse:  Hagelbjergvej 9 
 4100 Ringsted 
 Danmark 

Telefon: 20 95 91 00 (mobil) 
 

email:   emr@dataserv.dk  

Født: 27 November 1957 
 

Familie status: Skilt, to voksne sønner 

Stilling i dag: Uafhængig konsulent Sprog: Flydende dansk og engelsk. Tysk, 
svensk og norsk på forretnings niveau. Fransk 
på turist niveau. 

Personlige referencer: er klar og tilgængelige ved forespørgsel. Ring eller mail.  
 
 
 
 
Karriere overblik:  (detaljer og resultater: se vedlagt CV addendum) 
  
2009 – Nu:    Ejer, DataService 
2007 – 2009: Head of Section, System Management, Lundbeck 
2005 – 2007: Head of Safety and Compliance Systems Management; Nycomed 
2005 – 2005: Safety Data Analyst, IPS, NovoNordisk 
2002 – 2005: Senior Information Management Specialist, Leo Pharma 
1999 – 2002: Information Management Coordinator, Leo Pharma 
1997 – 1999: Safety System Administrator, Leo Pharma 
1987 – 1997: Principal Clinical Project Coordinator, System Administrator, Leo Pharma 
1987 – 1987: Praktiserende tandlæge 
1976 – 1978: Sergent, Motoriseret infanteri, SJLR 
 
 
 
Private forhold og interesser samt personlige kvalifikationer/kompetencer:  
 
Jeg er single (fraskilt) med en fast kæreste. Mine interesser inkluderer vine, musik (klassisk, 
nutidig samt jazz), hunde, fly, F-1 racing, fotografi, rejser, computere og litteratur.  
 
Efter gymnasiet valgte jeg hæren, hvor jeg var sergent i en motoriseret infanteridivision. Her lærte 
jeg, at jeg fungerede som en god rollemodel, der kunne motivere også andre til at udføre ekstreme 
og krævende opgaver. Derefter læste jeg til tandlæge. Efter et års tid i privat praksis stod det 
klart, at tandlægegerningen ikke ville være tilstrækkelig udfordrende i mit resterende erhvervsliv. 
Jeg kom til LEO Pharma i 1987 og har aldrig fortrudt springet. Mit arbejdsliv har altid været en 
vigtig del af mit liv, og jeg har altid været glad for at arbejde udover et ’blot’ 08-16 job. 
 
Fra teenageårene har jeg været dybt interesseret i alt, der har med IT at gøre. Lige fra min første 
programmerbare TI-58/59 lommeregner. Mens jeg studerede, udviklede jeg kommercielt software 
samt teoretisk matematisk software. Derudover arbejdede jeg på SEAS hvor jeg hjalp kunder, så 
de kunne betale deres el-regninger. Jeg arbejdede også som sikkerhedsvagt koordinator og 
hjemmehjælper i samme periode. Parallelt med mit lønmodtager arbejde har jeg i mere end 15 år 
haft mit eget konsulentfirma, hvor igennem jeg har leveret ydelser til såvel medicinalindustrien 
som til helt andre brancher. Jeg har i en årrække været forelæser, workshop leder og konference 
leder i talrige internationale, åbne konferencer i DK, Europa, USA og Canada. 
 
 


