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Program:  

 

12.00-12.10 Kulturelt innslag og velkommen ved leder av 

lederutvalget i LaH  

12.10-12.30 Hva spør ledere om? med Ann Karin Swang, leder 

av LaH NSF  

12.30-15.30  Hvilken rolle spiller mellomlederen og spiller 

det noen rolle? med Monika Rydland, forsker ved 

SNF/RaCe prosjektet og programdirektør ved NHH.  

16.00-17.00  Hvor lenge ønsker vi at helsesykepleiefaget skal 

bestå? med Viktoria Telle Hjellset, Ph.d. og 

studieleder ved Fakultet for sykepleie og 

helsevitenskap ved OsloMet 

17.00-17.30 Avslutning, oppsummering og evaluering ved LaH 

 



Forelesere  

Monika Rydland 

har en Ph.d. i strategisk endring som omhandler mellomlederens rolle som endringsagent. Hun brenner for 

å løfte frem og skape økt forståelse for rollen mellomlederne har som endringsagenter. I sitt arbeid har hun 

hatt stor glede av å møte og reflektere over tematikken sammen med ledere i offentlig og privat sektor.  

For tiden jobber hun som forsker ved SNF/RaCe prosjektet og programdirektør ved NHH Executive hvor 

hun har ansvar for Executive master i Ledelse som omhandler moduler knyttet til ledelse, omstilling, 

innovasjon og bærekraft. Rydland har også erfaring som konsulent og foredragsholder innenfor endring, 

ledelse, innovasjon og digital transformasjon. I tillegg har hun styreerfaring fra kultur, IT og finans, samt 

lang arbeidserfaring som leder. 

 

Viktoria Telle Hjellset 

har en Ph.d. i stress, mestring og atferdsendring fra Universitet i Oslo. Hun var ferdig med sin postdoktor 

periode ved Institutt for folkehelsevitenskap ved Norges miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) i 

2017. Hun har vært tilknyttet NMBU som forsker i folkehelsevitenskap. Som forsker i Folkehelsevitenskap, 

har Victoria Telle Hjellset hatt fokus på atferdsendring, kommunikasjon, stress og mestring, samt 

forståelsen av hvordan det psykologiske og det fysiologiske henger sammen. Hun har også vært tilknyttet 

Helsedirektoratet i forbindelse med revisjon av Nasjonale retningslinjer for diabetes.  

For tiden er hun ansatt som avdelingsleder ved OsloMet. Hun er en engasjert og prisbelønnet 

foredragsholder, som brenner for å redusere sosial ulikhet i helse. Hjellset presenterer harde fakta fra 

publisert forskning og krydrer det hele med gjenkjennelige eksempler. Hennes foredrag er lærerike, 

matnyttige og underholdene.   

 

 


