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Postadress 

 

Besöksadress 

 

Telefon 

 

Webb 

Karolinska Institutet 

Avdelningen för försäkringsmedicin 

SE-171 77 Stockholm 

Berzelius väg 3, plan 6 

Solna 

Tel: 08-524 83224 

Email: katarina.lonnqvist@ki.se  

ki.se/cns/forsakringsmedicin 

 
 

 

Institutionen för klinisk neurovetenskap 

Avdelningen för försäkringsmedicin 

 

 

 

Curriculum Vitae – Katarina Lönnqvist född 1955 
Telefon: 08-524 83224 E-post: katarina.lonnqvist@ki.se 

 

Profil 
Kompetent, flexibel och positiv administratör med många års erfarenhet av 

administration. De senaste 17 åren arbetat som administratör i globala team inom 

läkemedelsindustri med engelska som koncernspråk. 

 

Välfungerande medarbetare med kundfokus och stor erfarenhet av planering och 

koordinering av administrativa aktiviteter. 

 

God förmåga att samarbeta och driva frågor inom mitt område för att utveckla 

rollen. 

 

Arbetslivserfarenhet 
2013 -  Administrativ assistent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, 

 avdelningen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet 

 

1995-2013 Senior Administrator AstraZeneca R&D Södertälje. Har haft liknande 

 roller under min tid inom Clinical Development som bl a inneburit 

 

 PA till Vice President Global Patient Safety 

 Ingått i ett team som gett administrativ support till Clinical 

 Developments alla medarbetare via en servicefunktion 

 kallad Admin Direkt 

 Koordinering och samordning av: Möten både 

 internt/externt och lokalt/globalt, utbildningar samt 

 avdelningsaktiviteter 

 Mötesadministration – planering, kallelser och 

 protokollskrivning 

 Kommunikation – framtagning av presentationer 

 Budgetuppföljning, inköps- och fakturahantering inkl 

 kostnadsreserveringar 

 Reseplanering, resebeställningar och reseräkningar 

 Övergripande ansvar för elektronisk dokumenthantering 

 och arkivering 

 Informationssökning ur databaser såsom artikelsökning 

 Personaladministration i samband med nyrekrytering 
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 samt avslut av personal 

 Koordinering av accesser i olika databaser 

 Kontrakts- och avtalshantering 

 Ledare av en regional grupp som arbetat med Clinicals 

 interna web-sidor. Arbetet med att leda gruppen har 

 inneburit samordning av att bygga och uppdatera 

 dessa sidor samt utbilda kollegor i verktyget. 

 

1994-1995 Profz Sekreterarservice 

 Administrativ uthyrningskonsult 

 

1983-1993 Ernst&Young AB 

 Sekreterare 

 

1978-1983 3M Svenska AB 

 Marknadskoordinator 

 

1978 Entrex Dahlgren AB 

 Sekreterare 

 

1976-1978 Astra Läkemedel AB 

 Sekreterare 

 

Kurser och övriga utbildningar 
2014 juli Utbildning i webbverktyget Drupal för Karolinska Institutet 

2014 dec Grundutbildning i Arbetsmiljö, 2 dagar 

1995-2013 IT-kurser: MS Office samt olika interna datasystem 

 Språkkurser: Engelsk konversation 

 Baskurs i kliniska prövningar 

 Kommunikation: Presentera, kommunicera & påverka 

 Kurs i bokföring  

 Kurs i teckenspråk 

 

1975-1976 Frans Schartaus Handelsgymnasium 

 

Kvalifikationer 

Varit huvudansvarig för anordnandet av ett seminarium med efterföljande mingel för 

ca 300 personer på Karolinska Institutet den 19 november 2018. 

 

Språk: Svenska – modersmål 

 Engelska – mycket goda kunskaper 

 Franska – baskunskaper 

 Spanska - baskunskaper 

 

IT-kunskaper: MS Office – mycket goda kunskaper 

 AstraZenecas interna system – mycket goda kunskaper 


