
Hvem er jeg, og hvorfor stemme på mig. 

Jeg er 65 og Professor på Københavns Universitets Institut for Folkesundhedsvidenskab. 
Jeg er uddannet biokemiker og PhD. Jeg er uafhængig af partipolitik, ordinært medlem af 
Danske Seniorer og Ældresagen. 
 
Først og fremmest vil jeg i Seniorrådet arbejde for, at alle borgere i Fredensborg kommune 
sikres en tryg og værdig alderdom gennem en offentlig omsorg, som er karakteriseret ved 
høj kvalitet og præget af varm menneskelig kontakt. Denne form for omsorg skal præge alt 
fra den nødvendige hjælp i hjemmet til relevante boliger og institutioner for seniorer. 
 
Vores seniorer har gennem et langt arbejdsliv bidraget til opbygningen af det nuværende 
rige samfund og har krav på, hvor arbejdslivet er ophørt, bl.a. gennem en værdig offentlig 
omsorg at kunne fastholde deres livskvalitet. Til det værdige seniorliv hører også kulturelle 
tilbud, kvalificerede samvær med familie, venner og fortsat deltagelse i det lokale 
foreningsliv. 
 
Planlægningen af seniorlivet starter inden pensionen og jeg vil arbejde for gode 
informationsmuligheder om tilbud inden pension. 
 
Endvidere vil jeg arbejde for, at kommunens seniorer så tidligt som muligt får tilbudt 
helbreds pleje f.eks. i form af motion, og varmtvandssvømning. 
 
Endelig vil jeg pege på vigtigheden af, at få private investorer inddraget med supplerende 
tilbud til kommunens omsorg, pleje og kulturelle tilbud samt opførelse af seniorboliger. Det 
er vigtigt at understrege, at de private tilbud ikke på nogen måde skal erstatte det 
offentlige tilbud, men udelukkende være et ekstra tilbud til de seniorer, som måtte ønske 
det. 
 
Mere om mig. 

Jeg er født på Rigshospitalet og opvokset i Lyngby i 1952. 

Matematisk/biologisk student fra Virum Statsskole 1970 
 
Cand. Scient. I toksikologisk biokemi i 1980 ved Københavns Universitet 
 
PhD i Biomedicin 1993 ved Københavns Universitet. 
 
Ansat i Miljøstyrelsen som tekniker fra 1908 til 1982 og i Arbejdstilsynet fra 1982 til 1984. 
 
Seniorforsker på Arbejdsmiljøinstituttet fra 1984 til 1997. 
 
Toksikolog i Lægemiddelstyrelsen 1998-1999. 
 
Lektor i miljø og arbejdsmedicin ved Københavns Universitet Institut for 
Folkesundhedsvidenskab fra år 



2000 og professor i toksikologi siden 2006. 
 
Deltager i adskillige nationale og internationale forskerfora med fokus på folkesundhed og 
miljøets 
påvirkning af denne. 
 
To børn og fire børnebørn 
 
Ivrig seniormotionist 
 
Ivrig deltager i det lokale kulturliv 
 
Samlevende med Peter Aarby i Kokkedal siden år 2000. 

Se mere her.  http://www.kvinfo.dk/side/633/action/2/vis/8929/ 
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