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Nøkkelkvalifikasjoner: 
Fem års erfaring som forsker på universitet og to år som forsker i Parlamentet i Uganda. Jeg har fokusert på å 
forstå samfunns- og teknologi brukers behov, for å skape gode løsninger og brukererfaringer. Erfaring fra 
veiledning av systemer utvikling.  
 
Som person er jeg detaljorientert og nysgjerrig, og har gode kommunikasjonsferdigheter som skaper en god 
dialog mellom kunden og meg. Er analytisk hvilket bidrar til å utvikle løsninger med brukerens innsikt. Jeg 
motiveres av utfordringen av å skape gode opplevelser for andre. 

 
Arbeidserfaring: 
2019 – 2019 Universitetet i Oslo, Oslo:     Forsker 
 Prosjekt evaluering: Jeg evaluerte helseinformasjonsystemer i 32 land. Systemet jeg så på 

heter «District Health Information System» og dette brukes for å samle og analysere 
helseinformasjon slik at det støtter helsemyndighetene med å ta gode avgjørelser om tjenester i 
helsesektoren. Jeg analyserte hvordan systemet passer med landenes digitale strategi og 
helsemål. Rapporten sendtes til EUs Horizon 2020 program. Prosjektplanlegging og 
implementering: Jeg jobbet med prosjektleder for å planlegge aktiviteter for å oppnå løsninger. 

 
2014– 2018 Universitetet i Oslo, Oslo:     Doktorgrad forsker 

 Prosjektledelse: Arbeidet med doktorgraden min fra 2014-2018. I løpet av denne perioden 
lagde jeg en plan, skaffet jeg og opprettholdt jeg nettverk i Norge, Malawi, Uganda og Zambia 
for å støtte min forskning. 25% obligatorisk undervisning: Jeg underviste kurset som heter 
«Health Management Information Systems» på mastergrad nivå. Jeg veiledet to 
mastergradsstudenters avhandlinger som handlet om utviklingen av helsesystemer for å støtte 
sykdom overvåkning.  

  
   
2013– 2014 Yo Voy a Ti, Kampala, Uganda:    Direktør 

 Prosjektledelse: Ansvarlig for samlet prosjektledelse i Uganda med et team av sju ansatte. 
Prosjektplanlegging: Jeg jobbet med prosjektstyrets medlemmer i Bolivia for å planlegge 
budsjetter og aktiviteter i Uganda. 

 

 
2013 – 2013 Catalyst East Africa, Kampala, Uganda:   Budskribent    
  Prosjektforslag skriving: Jeg jobbet med frivillige organisasjoner for å identifisere 

utviklingsutfordringer, strategiske løsninger og finansieringsstrategier. 
 
 
2012– 2013 Universitetet i Agder, Kristiansand:    Forsker    
  Arbeidet i seks måneder med et forskningsprosjekt som evaluerte hvordan IKT-plattformer 

brukes for å støtte utenlandske økonomiske investeringer i øst-Afrika (Uganda og Tanzania). 
 Forskningsdesign: Jeg utviklet forskningsdesign og metoder til forskningen med prosjektleder 

Prof. Øystein Sæbø. Forskningen var en del av et doktorgradsprosjekt av Dr. Muhajir A. 
Kachwamba.  

  
 Prosjektledelse: Jeg koordinerte forskningsprosjektet i Uganda og utviklet budsjetter for å støtte 

aktiviteter innenfor tidsfrister. Samarbeid: Jeg skaffet meg nettverk i Uganda og jobbet med 
Ugandas inntektsmyndighet og investeringsmyndighet for å støtte forskningen.  

 Planlegging og fleksibilitet: Jeg lagde planer med prosjektleder. Vi gjennomgikk og endret 
planene dermed sparte på budsjetter.   
 

2012– 2012 Makerere Universitetet, Kampala, Uganda:   Forskningsassistent  
 Jeg samlet inn data for et måneds langt forskningsprosjekt som vurderte virkningen av vold i 
hjemmet i ett landdistrikt i Uganda 
 

2011– 2011 Uganda Parlament, Uganda:    Forsker  



 Jeg hadde suksess med et to måneders forskningsprosjekt med søkelys på å forstå den 
offentlige sektorens rolle i å møte mødres og nyfødtes helse i Uganda.  

 Datainnsamling: Jeg utviklet datainnsamlingsverktøy og samlet inn data ved bruk av 
semistrukturerte intervjuer.  

 Rapportskriving: jeg deltok i dataanalysen og de påfølgende rapportene som ble skrevet som 
retningslinjer med anbefalinger for forbedring av mødres og barns helse i Uganda 

 
 
2011– 2011 Universitetet i Ruhuna, Sri-Lanka:   Studentforsker  

 Jeg fullførte et måneds langt utvekslingsprogram og avhandlingsseminar hvor jeg evaluerte 
offentlige helseinstitusjoner i Hambantota-distriktet på Sri Lanka. 
Forskningsferdigheter: Jeg deltok på avhandlingsseminaret hvor vi involverte oss i diskusjoner 
om forskningsmetoder: kvalitative, kvantitative og blandede metoder. Vi diskuterte også 
forskjellige dataanalyseteknikker for forskningstilnærminger og bruk av 
dataanalyseprogramvare som NVivo og SPSS. Datainnsamling: Jeg utviklet dataverktøy med 
kolleger, samlet inn data, analyserte det og skrev en evalueringsrapport som ble presentert på 
Hambantota District Chamber of Commerce. 
 

2010– 2011 Makerere Universitetet, Kampala, Uganda:   Forskningsassistent  
 Som hovedforsker styrte og gjennomførte jeg et forskningsprosjekt som evaluerte 
masterprogrammer ved fakultetet for industriell og kunst under veiledning av 
senioretterforskeren. Datainnsamling: Jeg designet spørreskjemaene sammen med 
senioretterforskeren. Jeg identifiserte studiedeltakere som diskuterte sine erfaringer med 
masterstudiene på fakultetene sine. Levering av forskningsprosjekter: Jeg leverte nødvendige 
resultater innenfor prosjektets tidsramme og budsjett. Jeg analyserte data og presenterte 
rettidige rapporter for evalueringskomiteen som ble brukt til å evaluere forskningsprosjektet. 
Forskningssamarbeid: Jeg utviklet kontakter og koordinerte samarbeid for forskningsprosjektet 
mellom tre universiteter og forskjellige selskaper der forskningsdeltakerne jobbet. 

 
Utdannelse:  
2014 – 2018  Universitetet i Oslo, doktorgrad    Informasjonssystemer 
2010 – 2012  Universitetet i Agder, mastergrad   Development Management 
2005 – 2008  Makerere University, bachelorgrad   Sosialt arbeid og sosial administrasjon 
2003 – 2004  St. Lawrence Schools, Videregående   A’Levels 

 
Kurs/videreutdannelse: 
2019 Mellomkurs i norsk, trinn 3. Ett semester. 
2018 Mellomkurs i norsk, trinn 2. Ett semester.  
2018 Norsk elementært nivå 1. Ett semester 
2015 Health Management Information Systems. Ett semester 
2010 Human Resource Management. Ett semester 
2010 Public Administration and Management. Ett semester 
2010 Public Health. Ett semester 
  

Data: Gode data kunnskap innen office-pakken. 
 

Annet: Studentkoordinator på Universitetet i Oslo.   
  Evalueringskomiteens medlem, Ugandas parlament.   
  Evalueringskomiteens medlem, Makerere universitetet.  

 
Språk: Luganda morsmål meget godt både skriftlig og muntlig.   

 Engelsk flytende muntlig/skriftlig. 
  Norsk god forståelse muntlig/skriftlig. 

  
Interesser:  
Reise og møter nye mennesker. Liker å skrive og lese. Dedikerer fritid til trening som; løping, sykling og 
svømming. I tillegg er jeg glad i å synge og har blant annet vært kormedlem.  
 

Referanser: Oppgis på forespørsel 

 
 

 


