Jeg skaber og fastholder værdi. Fra idé til strategi.

CV
Faglig profil
Skaber forandring gennem en klar strategi, der sikrer relevante interessenters
engagement og handlekraft. Erfaring med ledelse af større projekter fra idé til drift.
Trives med at oversætte og formidle viden - i og fra - videnstunge brancher. Er
trænet i at arbejde evidensbaseret og har solid erfaring i undervisning.

Johanne Østerbye

Uddannet dyrlæge; Master i Public Management; Lead Auditor i ISO 9001.

Master of Public Management (MPM)
Cand. Med. Vet.

Udvikler og ejer af firma &JO – og har siden juni 2011 arbejdet som projektleder og
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ing, der skal sikre en langsigtet strategisk branding af medlemmerne. Projektleder
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samarbejde med medicinalfirma MSD Animal Health .

ISO-certificeringsordning for Veterinære Praksis under Den Danske Dyrlægeforenfor 2. år på relationship-marketing - projekt Round Table for Veterinary Nurses i

Personlige oplysninger
Bor i Strib, lidt udenfor Middelfart.
Gift med Michael og har to børn Rasmus på 20 år og Astrid på 17.
Alder: 48 år.
Personlig profil
Jeg nyder at arbejde med komplekse projekter med mange interessenter. Jeg trives
med stejle indlæringskurver og et grundigt forarbejde med fokus på vidensdeling
og samarbejde med kolleger med forskellig personlig - og uddannelsesmæssig
baggrund. Jeg sætter samtidigt pris på handlekraft og synlige resultater i form af
målbare delmål og mål; implementering samt forankring af nye eller forbedrede
processer.
Med min naturvidenskabelige og medicinske baggrund har jeg de faglige terminologier og den rationelle tilgang til aktuelle problemfelter i eksempelvist lifescience og
den farmaceutiske industri. Med min efteruddannelse i Master i Public management har jeg indblik og forståelse for læringsprocesser og nødvendigheden af en
løbende organisatorisk udvikling – sidst men ikke mindst har min erfaring og glæde
ved at håndtere mange roller og tage vare på samspil mellem mange interessenter
formet mig til at møde samarbejdspartnere, der hvor de nu er og bidrage med en
moden og ansvarlig løsning af opgaven.

Uddannelse og erfaring
Uddannelse
Master of Public Management, Syddansk Universitet.
Cand. Med. Vet, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.
Efteruddannelse
Lead Auditor ISO 9001
Johanne Østerbye
Master of Public Management (MPM)
Cand. Med. Vet.

JBTA® certificering (Jung Baseret Type Analyse)
Certificeret til at benytte TeamDiamanten®
Kursus i “Teknikker og værktøjer til god mødeledelse”
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Tillidserhverv
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2003: Formand for bestyrelsen for Sektion vedr. Hund, Kat og smådyr,

2002-2006: Medlem af bestyrelsen for Sektion vedr. Hund, Kat og smådyr.
2006: Genvalgt som formand for bestyrelsen for Sektion vedr. Hund, Kat og smådyr,
Erhvervserfaring
2012 – 2014: Kvalitetschef ISO-dyrlægen.
2012 – 2013: Round Table for Nurses v. MSD Animal Health.
2011 – 2012: Projektleder ISO-dyrlægen.
2006 – 2011: Fagpolitisk konsulent i Den Danske Dyrlægeforening.
2006 – 2006: Medejer af Dyrlægehuset Kolding.
2002 – 2005: Mellemleder og ansvarshavende dyrlæge Erritsø Dyreklinik.
2000 – 2002: Ansvarshavende dyrlæge i nyetableret dyreklinik i Odense.
1994 - 2000: Dyrlægeassistent ansat i blandet praksis i Taulov.
Arbejdsopgaver og resultater gennemgås på de følgende sider.
Referencer
Kontakt mig for referenceliste.

Kvalitetschef for ISO-dyrlægen
Periode
1. april 2012 – 1. januar 2014.
Opgave
Drift og fortsatte udvikling af Hovedkontor og ISO-certificeringsordning
ISO-dyrlægen under Den Danske Dyrlægeforening (DDD).
Johanne Østerbye
Master of Public Management (MPM)
Cand. Med. Vet.
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Interessenter
DDD, Bestyrelsen for Sektion vedr. Hund, Kat og Smådyr (SvHKS); medlemmer af
SvHKS; praksisejere; medarbejdere i praksis; offentligheden; leverandører til
praksis, offentlige myndigheder, Det Norske Veritas og ikke mindst kunder i praksis.
Resultater:
35 ISO-certificerede praksis med tilhørende målbare resultater for lokal fremdrift
49 tilmeldte praksis
2. intro-kursus afholdt for nye medlemmer
Udvikling og afvikling af nyt ring-audit kursuskoncept
Intern og ekstern markedsføring

Projektleder ISO-dyrlægen
Periode
1. juni 2011 – 1. april 2012.
Opgave
Udvikling og implementering af konceptet ISO-dyrlægen – en frivillig
ISO-certificeringsordning for danske dyreklinikker og hospitaler.
Johanne Østerbye
Master of Public Management (MPM)
Cand. Med. Vet.

Interessenter
DDD, Bestyrelsen for Sektion vedr. Hund, Kat og Smådyr (SvHKS), medlemmer af

Fuglebakken 17
5500 Middelfart

SvHKS, praksisejere, medarbejdere i praksis, offentligheden, leverandører til
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Resultater:

praksis, offentlige myndigheder, Det Norske Veritas - og ikke mindst kunder i

Udvikling af et kvalitets-brand: ISO-dyrlægen med etablering af en organisatorisk
ramme og markedsføring af konceptet internt.
Udvikling af kursuskoncept og rådgivning omkring praktisk implementering af
kvalitetsledelsessystem ude i de veterinære praksis.
Planlægning og udførsel af intern audit blandt tilmeldte medlemmer og i
hovedkontoret.
ISO-certificering ved Det Norske Veritas af Hovedkontor.
ISO-certificering ved Det Norske Veritas af de 24 første danske veterinære praksis.

Round Table for Nurses
v. MSD Animal Health
Periode
1. maj 2012 – 30. april 2013.
Opgave
Udvikling af et Relationshipmarkedsførings-koncept Round Table for Nurses samt
Johanne Østerbye
Master of Public Management (MPM)
Cand. Med. Vet.
Fuglebakken 17
5500 Middelfart
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udvikling af den første kursusrække i konceptet.
Interessenter
MSD Animal Health; konsulenter; veterinærsygeplejersker; praksisejere; kunder i
praksis.
Resultater:
Gennemført projektforløb med MSD Animal Health konsulenter og ledelse samt
veterinærsygeplejersker fra 28 praksis og skabt grundlag for konceptet Round Table
for Nurses.
Skabt tætte relationer mellem MSD Animal Health lokale konsulenter og deres 28
praksis.
Udviklet og afviklet undervisningsforløb over 6 måneder med målbare resultater i
alle deltagende praksis.
Fornyet kontrakt mellem MSD Animal Health & JO.

Fagpolitisk konsulent i
Den Danske Dyrlægeforening
Periode
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September 2006 – 2011.
Arbejdsopgaver og ansvar
At understøtte formænd og bestyrelser i DDD, så de blev i stand til at omsætte egne

Johanne Østerbye
Master of Public Management (MPM)
Cand. Med. Vet.
Fuglebakken 17
5500 Middelfart
Mobil: 9395 4949
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og medlemmers ideer og visioner til konkrete resultater.
Eksempler:
I forbindelse med fokus på generationsskifte i praksis har jeg for PDA
(Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverorganisation) i samarbejde med kommunikationsfirma Capacent organiseret fokusgruppeinterview med dyrlægeassistenter og
formidlet resultater via rapport samt masterafhandling til medlemmerne. Som
opfølgning arrangerede jeg et landsdækkende Road-Show med diverse oplægsholdere omkring forandring og vilkår for generationsskifte.
I afdelingen var jeg teamkoordinator for professions-teamet - en broget gruppe af
forskellige faggrupper - dyrlæger, jurister og fuldmægtige. Min opgave var at skabe
intern videndeling med henblik på den faglige - og koordinerende viden.
Resultater: Da der ikke havde været tradition for videndeling i Fællessekretariatet
gik det første år med en indledende tillidsproces. Vi satte pejlemærker for 2010 og
praktiserede en ”fejrings-kultur”, når pejlemærker blev rundet og succes opnået.
I forhold til den kollektive service for medlemmerne, som består i generel information, organisering af kurser og udarbejdelse og vedligehold af hjemmesider
sparrede jeg med lederen af kursusafdelingen og redaktøren for vores fagblad
Dansk Veterinær Tidsskrift og var skribent på klumme om Strategi og Ledelse i
praksis.
Resultat: Temanummer omhandlende generationsskifte i praksis med udgangspunkt i masterafhandling.

Fortsat...
Jeg havde ansvar for kontakt til pressen på de faglige områder og sparrede og
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rådgav om informationsstrategier og indsatser i forhold til den politiske ledelse.
Resultat: Informationsstrategi vedr. delbetænkning og debat om farlige hunde. Den
Danske Dyrlægeforening var synlig i mediebilledet og strategien indbefattede

Johanne Østerbye
Master of Public Management (MPM)
Cand. Med. Vet.

tilrettelæggelse af et seminar på KU-Life med udenlandske foredragsholdere; faglig
sparring med dyrlæge i Justitsministeriets arbejdsgruppe, pressedækning samt
foretræde for Folketingets Retsudvalg.
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Jeg udviklede professionspolitiker som grundlag for lobbyaktiviteter, presseaktiviteter samt profilering. DDD fungerer som høringspartner ved lovforslag og jeg
udformede og sammenskrev høringssvar indenfor de praktiserende dyrlægers
område.
Resultat: Politikpapir vedr. Pelsdyr med efterfølgende fokus fra pressen, der
resulterede i forhandlinger med Fødevarestyrelsen omkring obligatoriske besætningsbesøg med henblik på øget velfærd i pelsdyrfarme. Har her i samarbejde med
branchen og Århus Universitet opnået et for DDD´s medlemmer - og ikke mindst
minken – meget tilfredsstillende resultat.

