
Roar Thon                      
Fagdirektør 
Sikkerhetskultur

I dag handler informasjonssikkerhet mye om IT, men det 
handler også om taushetsplikt og det vi forvalter av 
informasjon på et generelt grunnlag

Menneskelig adferd knyttet til teknologi, sikkerhet som 
enkeltindivid, virksomhet og samfunn.



Hanne Kristin Rohde

Foredragsholder

Tidligere toppsjef

i Oslo Politi.

• Alle bedrifter og organisasjoner, offentlige som private, store, små 
og frivillige ønsker å være suverene innen sitt område. For at 
bedriften skal bli 10 prosent bedre, må lederen bli ti prosent bedre. 
I mine foredrag viser jeg deg HVORDAN dette gjøres.



• Gunnar Thorenfeldt

• Journalist Dagbladet   

Etter allmenngjøringen trådte i kraft, er det fortsatt mange måter å 
omgå lønnsnivået på. En av dem er korte ned tiden på oppdrag, slik 
at mange i praksis blir tvunget til å jobbe overtid uten betaling. Dette 
er ofte utenlandskarbeidskraft, med manglende norskkunnskaper.

Renholdsarbeid der det var fem ledd fra ansvarlig firma til den som 
utførte jobben.



Petter Furulund

adm.dir

NHO Service

Startet Renholdsbedriftenes Servicekontor i 1985

Fokus på renholdets betydning for innemiljø, trivsel og vern om overflater

Offentlig godkjenning – id-kort og allmenngjøring

Hvordan denne ordningen virker

Ny kampanje for omdømme i bransjen – øke seriøsiteten



May-Line Aga Åsheim        

HR-direktør 

Coor Service 

Management

Hvordan rekruttere seg til suksess?

Den som rekrutterer må være god ambassadør

for selskapet



Alenka T. Salaj              

Professor HiOA

Motivation as an important factor of change management

Motivation

is one of the most important indicators of the relationship between an 
individual as personality and a group as organization.



Tommy Harsvik              

Fagsjef

Lilleborg Profesjonell

Robotene inntar renholdsbransjen…….

-er innføring av robotisert renhold en innovasjon som kan 

revolusjonere bransjen?



Marianne Haug Pedersen

Hygienesykepleier/

Seksjonsleder

Sykehuset i Vestfold

Grunnmuren må være på plass!

Basale infeksjons forebyggende rutiner er viktig for alle.



Sidsel Jane Rød Sæbøe

Seniorinspektør

Mattilsynet Vestfold

Er du opptatt av trygg mat? 

IK Mat, mathygiene. Rutiner og risikoområder.

Hva må man passe på?



Rahbar Fanaian           

Lysdesigner

Light House Company

Opplev lys.

Lyssetting har det noe å si?

Belysning og miljø.



Kai Gustavsen              

Norges Astma og 

Allergiforbund

Hverdagshandlinger – en del av det systematiske HMS – arbeidet!

- Inneklima og innemiljø på arbeidsplassen

- Eksempel på løsningsbasert kartleggingsmetode

- Ulike verktøy og sjekklister som kan brukes



Lisbeth Pettersen        

Som moderne mennesker lever vi i en tid med mye stress og press.

Opplever du ofte at tankene er et helt annet sted enn der du selv er?

Mindfulness er et sett av teknikker som lærer deg å bremse ned, 
stoppe opp og få rikere opplevelser.


