
 

 



 

 

 

 

Arnulf Omdal er prorektor ved HiST, og har tidligere vært rektor ved HiST. Han jobber med fusjonen, 
blant annet var han med i arbeidsgruppa som utformet felles fusjonsplattform for det nye NTNU. 
 
 
 

 

Sølvi Karlsen er biblioteksjef ved HiST og leder av arbeidsgruppe Bibliotekstjenester i 
fusjonsprosjektet.  Arbeidet ved HiST siden 2009. Tidligere ansatt i  Trondheim kommune som 
personalrådgiver ved folkebiblioteket og en kort periode i personaltjenesten med 
arbeidsmiljøutvikling. Var organisasjonssekretær i Bibliotekarforbundet i perioden 1995-1999. 
Utdannet bibliotekar fra Statens bibliotek- og informasjonshøgskole i 1993, tar nå en master i styring 
og ledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus 
 

 

Kari Heitmann ble ferdig utdannet bibliotekar i 1975. Hun jobbet så to på Norsk Senter for 
Informatikk, hvor de lagde kataloger for små fagbibliotek med programmet Polydoc. Etter det hadde 
hun ulike deltidsjobber i bibliotek mens hun studerte på UiO, og etter hvert tok hovedfag i 
sosialantropolgi. I 1985 ble hun leder ved biblioteket på Høgskolen i Finnmark i Alta - hennes 
hjemplass. Hun har nå trappet ned til 80% stilling, og har ikke lederfunksjon lenger. Hun har alltid 
jobbet i fagbibliotek, og mener hun har vært medlem i NFF siden 70-tallet!  
 

 

Karen Marie Øvern er universitetsbibliotekar ved Høgskolen i Gjøvik. Hun har ansvar for bibliotekets 
undervisnings- og veiledningstilbud, bibliotekets hjemmesider, databaser og sosiale medier. Medlem 
av Studiekvalitetsutvalget. Karen Marie Øvern har en master i bibliotek- og informasjonsvitenskap fra 
Høgskolen i Oslo. Masteroppgaven omhandler studenters informasjonsferdigheter og effekten av 
undervisning i slike ferdigheter. Øvern har også bl.a. gjennomført Høgskolepedagogikk fra Høgskolen 
i Gjøvik. 
 

 

Monica Deildok har vært forbundsleder i Bibliotekarforbundet i en årrekke, fra 2001 til 2014. Hun er 
nå forhandlingsleder i Bibliotekarforbundet. Monika er utdannet bibliotekar fra Statens bibliotek- og 
informasjonshøgskole og har i den senere tid studert ledelse og arbeidsjus på Handelshøyskolen BI. 
Monika har omfattende kunnskap om arbeidsliv og arbeidstakeres situasjon og har lang erfaring i å 
holde kurs og foredrag om disse temaene 
 

 

Kristin Grimstad har jobbet med ledelse og organisasjonsutvikling for flere store virksomheter 
 og vært HR-direktør i et større konsern. Hun har en mastergrad i ledelse fra BI og driver nå egen 
rådgivervirksomhet via sitt firma Grimstad HR. Kristin holder bl.a. kurs og foredrag om ledelse, 
motivasjon og teamutvikling. Hun har for øvrig en fortid som avdelingsbibliotekar ved 
Universitetsbiblioteket i Trondheim og tillitsvalgt i FBF og Forskerforbundet. 
 

 

 

   

Praktisk informasjon: 
Adresse for dagen:   St. Olavs hospital, 1902-bygget, du finner kart på nettsidene til St. Olav.  
Hvordan komme seg til St. Olavs Hospital: 
Tog 
Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya.  
Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon. 
Flybuss  
Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen.  
Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen. 
Bussforbindelser regionalt og lokalt  
For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgester gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya.  
Dette gjeder også regionbussene 
 

http://vaernesekspressen.no/
http://www.flybussen.no/trondheim/

