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Työkokemus
1.10.2021

Munkkiniemen terveyskeskus, Helsingin kaupunki
- Ylilääkäri
Toimin tällä hetkellä Munkkiniemen terveysaseman
ylilääkärinä. Työehtäviin kuuluu potilastyötä, hallinnollisia
tehtäviä sekä lääketieteellinen vastuu.

16.3.2020 30.9.2021

Laakso Corona Health Center, Helsingin kaupunki
- Ylilääkäri
Toimin pandemian aikana Laakson epidemiaterveysaseman
ylilääkärinä. Asemalla vastaaanotettiin infektiopotilaita
koko Helsingin alueelta, jotta muut terveysasemat voisivat
olla suojassa koronalta. Työehtäviin kuului hallinnolliset
tehtävät, tiimin johtaminen sekä tiivis yhteistyö kaupungin,
yliopiston ja muiden kuntien toimijoiden kanssa
koronavastaisessa työssä.

06.03.2017 15.3.2020

Munkkiniemen terveyskeskus, Helsingin kaupunki
- Terveyskeskuslääkäri
Terveyskeskuslääkärinä työskentely oli osa yleislääketieteen
erikoistumistani. Valmistuin erikoislääkäriksi 31.3.2020.

01.05.2014 31.12.2018

Folkhälsan Research Center, Helsinki Väitöskirjatyötekijä
Väittelin 30.8.2019. Tutkimusprojektini RADIEL tähtäsi
raskausdiabeteksen ehkäisyyn suuren riskin naisilla
elintapainterventiolla. Oma vastuualueeni oli
raskausdiabeteksen ja sen ehkäisyn vaikutus jälkeläisen
pitkäaikaisterveyteen.

01.03.2013 31.12.2015

Ammattikorkeakoulu Arcada, Helsinki Lääketieteen ja luonnontieteiden opettaja
Uudistin ammattikorkeakoulu Arcadan lääketieteelliset
kurssit kokonaan sekä sisällöltään että rakenteeltaan
uusimpien pedagogisten oppien mukaisesti. Kurssit ovat
pakollisia noin 200 opiskelijalle vuodessa. Työni tulos toimi
piloottimallina muille vastaaville muutosprosesseille jotka
myöhemmin koski kaikkia ammattikorkeakoulun
opiskelijoita. Tämä oli minulle arvokas työkokemus; sain
erittäin myönteisen kuvan muutostyön johtamisesta.

Henkilötiedot
Sähköposti: grotenfelt.nora@gmail.com
Ikä: 44
Siviilisäätö: naimisissa

Kielitaidot
Ruotsi : äidinkieli
Suomi : sujuva
Englanti : sujuva
Ranska : tyydyttävä
Italia : alkeet

Linkit
Lyhyesti minusta
Minua kiehtoo uudet haasteet ja
yhteistyö muiden kanssa. Vahvimpiin
ominaisuuksiini kuuluu hyvä itsetunto
ja itseluottamus, vastuuntuntoisuus ja
sinnikkyys. Olen tottunut
kuuntelemaan, tehdä eettisesti
perusteltuja ja näyttöön perustuvia
päätöksiä sekä kommunikoimaan
selkeästi myös vaikeissa tilanteissa.
Olen naimisissa ja minulla on kolme
lasta. Vapaa-ajallani toimin
laulusolistina jazzyhtyeessä ja harrastan
tanssia ja Crossnature-liikuntaa.

Koulutus
Helsingin Yliopisto, Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Yleislääketieteen erikoislääkäri

2002 - 2020

Helsingin Yliopisto, Kliininen tohtoriohjelma
Lääketieteen tohtori

2014 - 2019

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Ruotsi
ST-koulutus, lastenkirurgia

2006 - 2007

Helsingin Yliopisto, Lääketieteen tiedekunta
Lääketieteen lisensiaatti

1996 - 2002

Luottamustehtävät
Helsingin kaupunginvaltuutettu

2021 -

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen sekä
sen ruotsinkielisen jaoston puheenjohtaja

2021 -

Helsingin kaupungin edustaja Svenska
Framtidsskolan i Helsingforsregionen AB:n
(Prakticum) hallituksessa

2021 -

Grundskolan Norsenin johtokunnan
puheenjohtaja

2018 -

