
Fagpersoner som gjennomfører oppdraget: 

 

Samling 1 og 2: 

Espen Balle er salgssjef i Fagakademiet. Han har master i ledelse og er 

adjunkt. Espen har betydelig kompetanse og erfaring fra ledelse og 

virksomheter i endring. Han har drevet lederutviklingsprosesser innen både 

privat og offentlig sektor.  

 

 

 

Hilde Lorentsen er sykepleier og helseveileder som jobber med helhetlig 
helse gjennom samtale og undervisning. Hun har en unik kombinasjon av 
erfaringskompetanse og fagkompetanse, med Bachelor i sykepleie fra 
Høgskolen i Oslo, sertifisert Coach, Veiledningspedagogikk fra Høgskolen i 
Nord-Trøndelag og pedagogisk etterutdanning fra Colloquium AS med 
fokus på veiledning, kommunikasjon, relasjoner og oppmerksomt 
nærvær. Anerkjennelse og tilstedeværelse er viktige stikkord i hennes 

arbeid. 
 

 

Jan Inge Eidem jobber som kompetanserådgiver i Fagakademiet. Han er 

samfunnsøkonom og har allsidig erfaring fra prosessarbeid, 

endringsledelse og utviklingsarbeid både fra privat og offentlig 

sektor.  Han har erfaring med prosjektarbeid og prosjektledelse og har i 

tillegg lang erfaring med undervisning innen økonomi, 

styring/administrasjon og ledelse.  

 

 

Lars Metlid jobber som kompetanserådgiver i Fagakademiet. Han 
foreleser på flere områder, men med vekt på ledelse og økonomi. Lars er 
utdannet sivilagronom i tekniske fag og har lang ledererfaring på høyt 
nivå i både offentlig og privat sektor. Hans lange ledererfaring i 
kommunal sektor gir inngående kjennskap til hvordan offentlig 
forvaltning er oppbygd og driftes – både praktisk og økonomisk. Lars er 
godkjent foreleser ved Høgskolen i Hedmark og foreleser på 
Lederutdanning helse og omsorg 

 



Jan Terje Omdal jobber som kompetanserådgiver i Fagakademiet. Han 
har bakgrunn fra psykisk helsevern og bred erfaring med aggresjon vold 
og selvskading. Omdal har også bakgrunn som tillitsvalgt og 
hovedverneombud, og har utdanning innenfor krisehåndtering, 
kommunikasjon, voldsrisikovurdering og håndtering, konflikthåndtering 
og forebygging. Han er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, 
fylke, kommune, fagforeninger og foretak. Omdal har hatt over 250 kurs i 
Terapeutisk Mestring av aggresjon (TMA), og har utviklet manual og 

instruktørutdanning knyttet til dette. Videre har Omdal forelest på nasjonale og 
internasjonale konferanser om funn knyttet til erfaringsbasert kunnskap om temaet. 

 

Samling 3 – 6: 

Kurt O. Bjørnnes er advokat MNA og har egen praksis i Skudeneshavn. Han   

har gjennom mange år utviklet og gjennomført undervisningsoppdrag for 

kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, direktorater og departementer. I 

tillegg har han hatt undervisningsoppdrag gjennom Høgskolen Innlandet. 

Han har også prosess- og prosedyreerfaring og er fast tilknyttet 

Fagakademiet.   

 

 

Samling 7: 

Ingrid Bjørnli jobber som HMS-rådgiver og leder i Frisk3 
Bedriftshelsetjeneste siden 2014. Er utdannet sykepleier ved høgskolen i 
Bodø, med tilleggsutdanning i personalledelse og kompetanseutvikling ved 
universitet i Nordland, grunnkurs i bedriftshelsetjenesten ved STAMI 
Oslo.  Tilleggsutdanning i helse, miljø og sikkerhetsarbeid ved universitet i 
Nordland. Kurset innenfor Akan arbeid og konflikthåndtering. Jobber 
innenfor generell HMS-veileding til bedrifter, forebyggende 

arbeidsmiljøtiltak og helsefremmende arbeidsmiljøtiltak, psykososialt arbeidsmiljø, 
konflikthåndtering, arbeidsmiljø kartlegginger og Akan arbeid.  

  

 

Iselind Segtnan Thoresen har arbeidet som fysioterapeut ved Frisk3 
fysioterapi og manuell terapi siden 2004. Utdannet ved Skogsborgfysioterapi 
2000-2004. Er kurset gjennom Norsk Fysioterapiforbund på 
helsefremmende og forebyggende arbeid i arbeidslivet med særlig fokus på 
ergonomi og forebygging av muskel og skjelettplager.Har også en rekke 
kurser inne medisinsk treningsterapi, triggerpunktbehandling, kinesiotaping. 

Har de siste 2 årene deltatt i et forskningsprosjekt innen trening og kneartrose. 



  

Tore Sund er i dag yrkeshygieniker og HMS-rådgiver i eget firma med 
bakgrunn som sivilingeniør (NTNU, kjemi) med tilleggsutdanning som 
skyddsingeniør fra Sverige. Har deltatt i årlig faglig oppdatering gjennom 
Norsk yrkeshygienisk forening. Har arbeidet med HMS i industri, har ledet 
bedriftshelsetjeneste i mange år i tillegg til ledelse, utvikling og drift av 
miljølaboratorier. Har også drevet kursvirksomhet som en viktig del av HMS-

arbeidet. Er nå HMS-rådgiver for alle typer virksomheter og yrkeshygieniker for Frisk3 
Bedriftshelsetjeneste. 

  

Nina Mørkved jobber som psykolog, og ble utdannet fra Universitetet i 
Bergen i 2016. Jobber idag både som klinisk psykolog ved 
Helgelandssykehuset, og med en doktorgrad via Universitetet i Tromsø. Har 
en privat praksis, og via denne samarbeidet med Frisk 3 
Bedriftshelsetjeneste siden 2016 med å tilby psykologtimer til ansatte i 
bedrifter og å holde kurs/undervisning 

 

 

 

 

Oppfølgingssamling: 

Jan Inge Eidem jobber som kompetanserådgiver i Fagakademiet. Han er 

samfunnsøkonom og har allsidig erfaring fra prosessarbeid, 

endringsledelse og utviklingsarbeid både fra privat og offentlig 

sektor.  Han har erfaring med prosjektarbeid og prosjektledelse og har i 

tillegg lang erfaring med undervisning innen økonomi, 

styring/administrasjon og ledelse.  

 

Jon Vidar Sveum er økonomi- og personalsjef i Fagakademiet. Han er 
høyskolekandidat innen økonomi og administrasjon. Før ansettelsen i 
Fagakademiet har han hele sin karriere fra privat sektor gjennom 
nærmere 30 år i Orkla (Stabburet/Orkla Foods Norge). Jon har en 
lederkarriere på over 25 år hvor han opparbeidet faglig og 
forretningsmessig spisskompetanse i en 20 års periode innenfor 
«kontinuerlig forbedring». I dette arbeidet hadde han ulike roller 
innenfor forbedringsprogram og endringsledelse. Hans faglige ballast for 

øvrig er spesielt knyttet til driftsøkonomi, produktlønnsomhet, kalkyler og scorecard.  

 

 


