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UTDANNING
Executive management (HR)
BI – Norges Handelshøyskole
Human Resourse Management
august 2012 – mai 2013
Programmet fokuserer på strategisk HR, og hvordan dette må knyttes til organisasjonens
generelle strategi.
Endring og omstilling, konflikt og forhandlinger.
Kompetanse: motivasjon, læring, seleksjon og ytelse
Helse og sosialpolitikk/ Helse og sosial forvaltning
Høgskolen i Oslo
Deltidsstudie
august 2007 – mai 2008
Kunnskap om offentlig forvaltning og politikk innenfor helsefaget
Ledelse og administrasjon for helse og sosialfag
Høgskolen i Oslo
Deltidsstudie
august 2006 – mai 2007
Kunnskap om å kunne anvende kunnskap innen økonomi, politikk, organisasjon og
ledelsesfag, som er relevante for administrasjon og ledelse i offentlig sektor.
Psykisk helsearbeid

Høgskolen i Akershus
august 2002 – juni 2003
Kunnskap til å kunne inngå i et klinisk arbeid i psykisk helsevern, samt kompetanse til å
gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid.
Bachelor i sykepleie
Grunnutdanning innen sykepleie

Høgskolen i Akershus
august 1998 – mai 2001

UTVALGT ERFARING
Divisjonsdirektør for TSB Blå Kors
august 2016 – d.d.
Overordnet anvar for Blå Kors sine fem virksomheter innen spesialisthelsetjenesten på
nasjonalt nivå.
• Er i Generalsekretærens ledergruppe
• Bidra til å oppfylle Blå Kors sitt samfunnsoppdrag
• Har anvar for å bidra til helhetlig utvikling av tjenestene innen Blå Kors
• Daglig leder i styret for Divisjon behandling
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Politisk påvirkningsarbeid
Leder utviklingsprosjekter for vekst i divisjonen
Strategi, endringsledelse gjennom prosesser
850 ansatte
Omsetning for 630 MNK

Virksomhetsleder
mars 2012 – august 2016
Eidsvoll kommune – Helse og sosial
• Rådmannens ledergruppe
• Ansvar for økonomi, fag og personal
• Gjennomføring/implementring av Samhandlingsreformen innen somatikk
• Gjennomført omorganisering, bygget opp nytt tilbud innen legevakt
• Forhandlet om budsjett, handlingsplaner og evalueringsarbeid
Akershus Universitetssykehus
Seksjon for illegale rusmidler (IR)
•
•
•
•
•

Seksjonssjef
Inntaksansvarlig /leder vurderingsteam
Behandler
Sykepleier og tillitsvalgt
Hjelpepleier/Sykepleierstudent

august 1994 – mars 2012
2008 – 2012
2006 – 2008
2003 – 2006
2001 – 2003
1994 – 2001

ANNEN ERFARING
Røde Kors: 25 år aktiv. Ledet «Krise og sorggruppe», samt var aksjonsleder på
leteaksjoner og sivil beredskap.
Ullersmo Fengsel: 1,5 år på Helseavdelingen som helgevikar. Oppfølging med samtaler
av innsatte på isolat.
Frivilligkoordinator for 150 frivillige på det årlige arrangementet «Kulturdøgnet Soon».
VERV
Ullensaker Arbeiderparti
Kommunestyret, gruppeleder og formannskapet 2015 – des 2017
Kommunestyret, fraksjonsleder i helse- og sosialutvalget, medlem i utvalget for
mennesker med nedsatt funksjonsevne, nestleder i partiet 2011 – 2015
Ordførerkandidat for Ullensaker Arbeiderparti, kommunevalget 2015
Fagrådet for rusfeltet (nasjonalt)
Janka Ekrem Holstad
Mobil; 481 02 170, mail; janka.holstad@blakors.no
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Styremedlem 2019 – 2022
Nasjonalt kompetansesenter for TSB (Spesialisthelsetjenesten)
Medlem i arbeidsgruppe for nasjonal lederutvikling 2018 – 2020
VIRKE – Hovedorganisasjon for arbeidsgivere
Medlem i Virkerådet (2019 – 2021)
Representerer Ideelle aktører på nasjonalt nivå
Styreleder Blå Kors Borgestadklinikken SA 2016 – d.d.
Styreleder Blå Kors Lade Behandlingssenter SA 2016 – d.d.
Styrelder Blå Kors Haugaland A-senter AS 2016 – d.d.
Styreleder Blå Kors Øst AS 2016 – d.d.
Styreleder Blå Kors Loland Behandlingssenter AS – Største aktør i Norge innen HELFO
godkjente plasser – Fritt Behandlingsvalg
INTERESSER
Terrrengsykling
Spiller saxofon i lokalt korps
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