
Velkommen til en lærerik dag!

MindLab Norway 2021
Britannia Hotel, Trondheim

Torsdag 18.november 2021 kl. 09.30 - 17.00

TRYGGHET I ORGANISASJONEN
Hvordan bygger vi relasjonelt mot, tillit og psykologisk trygghet?

Endelig skal vi møtes igjen! Volo AS ønsker velkommen til årets nettverkssamling for 
Everything DiSC®-instruktører.

Program:
Se program og foredragsholdere på side 2, 3 og 4.

Pris
Kr. 1.750,- eks. mva. inkl. kompendium fra dagen, oppdaterte presentasjoner og øvelser for 
Everything DiSC® og The Five Behaviors™-verktøy, lunsj i Palmehaven, snacks og kaffe/te.

Middag
For de som ønsker å bli med på en middag på kvelden, har vi bestilt bord på Brasserie 

Britannia kl.18.00. Deltaker betaler selv for middag. Gi beskjed ved påmelding.

Påmelding:
Påmelding til ketil.olsen@volo.no innen 1.oktober. Begrenset antall plasser.

Overnatting:
Rom kan bestilles direkte hos Britannia Hotel på booking@britannia.no innen 18.oktober, 

henvis til «VOLO» for superior enkeltrom til pris på kr. 2.350,- pr. natt.

mailto:ketil.olsen@volo.no
mailto:booking@britannia.no
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PROGRAM
09.00 - 09.30:

«Helsekompetanse og relasjonskompetanse - vårt 
konkurransefortrinn»
Rikke S. Dahl, Daglig leder i Aktimed Helse

«Hvilke kompetanser trenger fremtidens teknologer for å bidra til 
bærekraftig innovasjon?»
Geir Egil Dale Øien, Professor, Project Manager “Technology Education of the 
Future”, NTNU

Kaffe og registrering

09.30 - 11.30:

11.30 - 12.30: Lunsj og relasjonsbygging i Palmehaven

12.30 - 16.40:

Inkl. kaffepauser 
kl.14.30 & 15.45 «Den autonome dansen: - En studie av kunnskapsmedarbeideres 

mestring av frihet og avhengighet»
Eirin Høyem, organisasjonsrådgiver i Agenda HMS

16.40 - 17.00: Oppsummering og avslutning

«Fra 100 til 1000 ansatte på få år – hvordan jobbe med kultur 
under kraftig vekst?»
Synnøve Farstad og Sanna D. Granbo, ledere for HR og kommunikasjon i 
Norsk helsenett

Kåring av «Årets DiSC®-instruktør» med mer

Aktivitet – jobbe i grupper med dagens tema 

Velkommen, tema for dagen, nyheter fra Volo og Wiley
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FOREDRAGSHOLDERE

Den teknologiske utviklingen skjer nå så raskt at det blir viktig å 
lære seg nye ting i hele arbeidslivet. Trenden er at personlige 
egenskaper blir viktigere i den kompetansen vi trenger. Når 
maskiner og teknologi tar over, blir det viktigere å være god på å 
være menneske

Geir Egil er siv.ing. (´89) og dr.ing. (´93) fra NTH. Han ble professor 
i informasjonsteori ved NTNU i 2001, og var dekan ved NTNU 
2009-2019. Øien leder p.t. prosjektet «Fremtidens 
teknologistudier» samt Porteføljestyret for muliggjørende 
teknologier i Norges Forskningsråd. Han har deltatt i en rekke 
prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd og EU, veiledet over 
20 ph.d.-kandidater, og vært medforfatter på rundt 150 
vitenskapelige artikler. Han er medlem av NTVA og DKNVS. 

Aktimed bruker vår helsekompetanse og relasjonskompetanse
som en ekstra dimensjon inn i organisasjoner som ønsker å være 
proaktive og ha et helsefremmende og forebyggende fokus.
Hvordan har vi jobbet med både våre egne ansatte og våre 3500 
kunder gjennom pandemien. Hvordan fokus og kompetanse på 
psykologisk trygghet, kommunikasjon og relasjonskompetanse ble 
våre mest sentrale leveranser. Hvordan fokuset i bedriftene 
gjennom pandemien har endret seg, og hvordan helse har 
kommet høyt på agendaen til de fleste ledere og organisasjoner. 

Rikke Sivertsen Dahl:
«Helsekompetanse og relasjonskompetanse – vårt konkurransefortrinn»

Geir Egil Dahle Øien:
«Hvilke kompetanser trenger fremtidens teknologer for å bidra til 
bærekraftig innovasjon?»

Rikke er Daglig leder i Aktimed Helse, en nasjonal helseaktør med ca. 240 ansatte som er en del 
av Frisk gruppen. Rikke har bred ledererfaring med bakgrunn fra helsebransjen. Har tidligere 
jobbet bl.a. som HR-direktør i Studentsamskipnaden i Trondheim, og har sin hovedkompetanse
innen ledelse, HR og salg. Hun har hatt ansvar for ulike lederutvikling- og opplæringsprogram og 
organisasjons- og kulturbygging i ulike organisasjoner. I de senere år hun vært ansvarlig for ulike 
omstillings- og integrasjonsprosesser.

Foto: Thor Nilsen
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Eirin Høyem:
«Den autonome dansen: -En studie av kunnskapsmedarbeideres 
mestring av frihet og avhengighet»

Sanna Dyrkorn Granbo og Synnøve Farstad:
«Fra 100 til 1000 ansatte på få år – hvordan jobbe med kultur under 
kraftig vekst?»

Eirin Høyem har i sin masteroppgave forsket på fenomenet autonomi 
og hvordan dette oppleves av kunnskapsmedarbeidere. På MindLab
Norway vil hun gi oss innblikk i dette spennende fagfeltet, hvilke 
prosesser som er av betydning for å mestre autonomi og hvilken 
betydning ledelse har for at kunnskapsmedarbeidere skal mestre 
autonomi. 

Eirin er utdannet fysioterapeut/psykomotorisk fysioterapeut, samt har 
master i Organisasjon og ledelse med spesialisering i relasjonell 
ledelse fra NTNU. Eirin jobber som organisasjonsrådgiver i Agenda 
HMS. Jobben gjør at hun kommer tett på ulike arbeidsmiljø og bistår i 
saker innenfor et stort spekter - alt fra leder og organisasjonsutvikling 
til håndtering av vanskelige arbeidsmiljøsaker. 

Det pågår et spennende arbeid med digitalisering i helsesektoren, og Norsk 
helsenett har en sentral rolle. Selskapet har satt ambisiøse mål, med å bidra 
til å forenkle og forbedre den norske helsetjenesten med hjelp av IKT-
teknologi. De ansatte brenner for oppdraget med å gjøre 
pasientinformasjon tilgjengelig når den trengs – trygt, enkelt og relevant. 
Sanna og Synnøve deler tips og triks, og litt teori i hvordan bygge kultur 
under kraftig vekst. 

Sanna har utdanning innen helse-, organisasjons- og 
kommunikasjonspsykologi, samt strategisk ledelse, og har jobbet som 
rådgiver og seksjonsleder i Norsk Helsenett SF siden 2014. Synnøve har lang 
ledererfaring; som HR og kommunikasjonsdirektør i ulike 
kunnskapsbedrifter. Hun har spisskompetanse innen ledelse, 
strategi/posisjonering, kommunikasjon/samfunn/media, 
beredskap/krisehåndtering og organisasjonsutvikling/omstilling.
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