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Wenche P. Dehli
Bambergvn 3
7603 Levanger
Norge

wepdeh@online.no
Mobilnummer:
+4795293926
Fødselsdato: 04.07.1961
Gift, 3 barn

Arbeidserfaring
2014-06 ‑

Kristiansand kommune

Helse- og sosialdirektør
Øverste leder helse- og sosialsektoren, delegert rådmannens fullmakter innen feltet
2010-01 ‑ 2014-06

Helse Nord-Trøndelag HF

Klinikkleder
Tilbake til stillingen i Barn og familieklinikken. ISOsertifiserte klinikken.
2008-09 ‑ 2009-12

Helse Nord-Trøndelag HF

Klinikkleder
Kirurgisk klinikk, sykehuset Namsos.
Ble bedt om lede klinikken gjennom en krevende periode.
2007-01 ‑ 2008-12

Helse Nord-Trøndelag

Klinikkleder
Barn og familieklinikken med fagområdene, gynekologi og obstetrikk, pediatri, habilitering og barnog ungdomspsykiatri.
2006-05 ‑ 2006-12

Helse Nord-Trøndelag HF

Avdelingsleder
Ønsket å gå fra stabsleder til i linjeleder
2004-12 ‑ 2005-06

Helse- og sosialdirektoratet

Prosjektleder
Forprosjekt Nasjonal IT-strategi for helsesektoren
2003-07 ‑ 2006-05

Helse Nord-Trøndelag HF

Leder Fagstab/fagsjef
Overordnet ansvar for medisinsk-/helsefaglig rådgivning,
kvalitetsarbeid, smittevern, IT–system og utviklingsprosjekter.

utdanning,

juridisk

rådgivning,

Tilleggsfunksjon som koordinator for alle direktørstabsområdene fag/kvalitet, personal og
økonomi.
2000-04 ‑ 2003-07

Innherred sykehus

Sjefsykepleier
Overordnet ansvar for helsefaglig rådgivning, utdanning, kvalitetsarbeid, smittevern, innføring av
kliniske IT-system i sykehusene, aktivitets- og bemanningsplanlegging, prestetjeneste og faglige
utviklingsprosjekter.
1994-08 ‑ 2000-03

HiNT (Høgskolen i Nord-Trøndelag)

Studieleder
Implementering av høgskolereformen, samlokalisering av flere utdanninger
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1994-01 ‑ 1994-12

Innherred sykehus

Prosjektleder
Innføring av virksomhetsplanlegging for sykehuset
1990-08 ‑ 1994-07

Innherred sykepleiehøgskole

Semesterleder/høgskolelektor
Daglig ledelse av undervisning og praksisstudier. Innføring av time- og bemanningsplanlegging,
leder av utviklingsprosjekter
1985-08 ‑ 1986-07

Trondheim kommune

Avdelingssykepleier/sykepleier
Strinda sykehjem
1984-01 ‑ 1985-07

RiT (Regionsykehuset i Trondheim)

Sykepleier
Sykepleier ved somatisk og psykiatrisk avdeling

Utdanning
2006-01 ‑ 2006-05

HINT

Styrearbeid
2002-08 ‑ 2003-06

BI

Økonomi – ledelse
Masterprogram
1986-08 ‑ 1990-05

Universitetet i Oslo

Sykepleievitenskap, høyere embetseksamen
1986-01 ‑ 1986-06

Universitetet i Trondheim

Ex Phil
1984-08 ‑ 1985-06

Universitetet i Trondheim

Samfunnskunnskap, grunnfag
1981-01 ‑ 1983-12

Namdal sykepleiehøgskole

Sykepleier

Kurs/sertifisering
15.08.1990 ‑ 01.09.2017

Flere

Konferanser, kurs og studiereiser, nasjonalt og internasjonalt
Har deltatt på en rekke kurs, konferanser og studiereiser i inn- og utland. Hovedtema:
spesialisthelsetjenesten, helsepolitikk - ledelse i helsesektoren - IT i helsesektoren - utdanning og
forskning
09.01.2017 ‑ 14.01.2017

Helse- og omsorgsdepartementet

Hospitering
v/avdeling for ehelse, men også de øvrige avdelingene i HOD

WPDehli

februar 2018

8.01.2018 ‑ 19.01.2018

Helse- og omsorgsdepartementet

Hospitering
v/avdeling for ehelse og kommunetjeneste

01.08.2007 ‑ 01.12.2007

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram for spesialisthelsetjenesten
Intensivt lederprogram i regi av de norske helseforetakene og Helsedept.
01.04.2000 ‑ 31.12.2000

NNL (Nordnorsk lederutvikling)

Lederprogram
Internt lederprogram for Innherred sykehus
Annen erfaring

01.10.2017 ‑

Prosjekt «Nye Kristiansand»
Deltar i prosjektledelsen for å slå sammen tre kommuner fra 2020

01.12.2016 ‑

Representant i Nasjonalt prosjektstyre for «en innbygger – en
journal»
Prosjektstyret ledes av direktoratet for ehelse og er sammensatt av repr fra kommuner,
helseforetak, direktorat og andre statlige/nasjonale aktører

01.10.2016 ‑

Programstyret i "Helseplattformen"
"Helseplattformen" er et regionalt prosjekt i den nasjonale "en innbygger - en journal"
strategien. Helseplattformen ledes av Helse Midt-Norge og kommunene i Midt-Norge. Sitter i
programstyret som observatør fra kommunal sektor.

01.01.2016 ‑

Representant i Nasjonalt leverandørutviklingsprogram
NHO, KS, Difi m fl inngår som parter i programmet

01.01.2016 ‑

Etablerer av og representant i Regional koordineringsgruppe Agder
Regional koordineringsgruppe på Agder innen ehelse - anskaffelser og implementering.
initierte til etablering og formalisering av den regionale koordineringsstrukturen

01.01.2016 ‑

Nesteleder i styringsgruppen for Nasjonalt senter for ehelseforskning
(NSE)
Nasjonalt senter for ehelseforskning fikk revidert navn og mandat og ny styringsgruppe fra 2016.

01.12.2015 ‑

Representant i ekstern vurderingsgruppe, HOD
Ekstern vurderingsgruppe i Helsedept er opprettet for å bistå statsråden i vurdering av strategi og
tiltak for å realisere visjonen «en innbygger – en journal». Jeg representerer kommunesektoren i
gruppen.

01.08.2015 ‑

Representant i Nasjonalt prioriteringsutvalg for IT i helsetjenesten
(NUIT)
Oppnevnt av KS

01.01.2015 ‑

Initierte etablering og koordinerer K10 HelseVelferd
K10 HelseVelferd er et lederforum for kommunaldirektørene i de 10 største byene

01.10.2008 ‑ 31.05.2014

Nasjonal IKT (NIKT), representant fagforum klinisk IKT
Representant for Helse Midt-Norge RHF
Nasjonal IKT er et strategisk rådgivende forum

01.03.2007 ‑ 31.03.2011

Styremedlem
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Høgskolen I Nord-Trøndelag
01.09.2003 ‑ 30.09.2008

Representant i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanninger
Nasjonal råd for helse- og sosialfagutdanninger er et fag/bransjeråd underlagt Universitets- og
høgskolerådet. Det er rådgivende instans for Kirke- og undervisnings-departementet.
Representerte off. helseforetak (Helse Midt-Norge). Satt også i rådets AU.

01.02.1992 ‑ 29.02.2004

Ulike styreverv
Sportsklubben Nessegutten
Datoene er omtrentlige

01.02.1998 ‑ 31.03.2000

Fylkesstyremedlem NSF (norsk sykepleierforbund)
Gikk ut når vervet kunne komme i konflikt med arbeidsgiverrollen

01.01.1997 ‑ 31.12.1997

Medlem interimsstyret
Etablering av Midt-Norsk forum for sykepleierforskning og fagutvikling

01.01.1993 ‑ 31.12.1995

Styreleder
Nesheim SFO, privat
Igangsatt og ledet drift av privat skolefritidsordning 1993 1995

01.01.1987 ‑ 31.12.1989

Studentrepresentant Universitetet i Oslo
Representant i to utvalg nedsatt av kollegiet ved UiO for å utrede fakultetstilknytning for Institutt for
sykepleievitenskap

Prosjekter
2017-03 ‑

Prosjekteier

En innbygger - en journal
Kristiansand kommune v/Helse- og sosialdirektøren ble bedt av direktoratet for ehelse å bidra i
realiseringen av en nasjonal løsning for helsejournal for norske kommuner og sykehus.
Kristiansand har som eneste storby valgt en regional prosjektorganisering.
2016-01 ‑

Prosjekteier

TELMA (telemedisin på Agder)
Forsknings- og implementeringsprosjekt i regi av NFR (Norges forskningsråd). Partnere SSHF,
UiA, Risør, Farsund, Karde og Siemens.
2015-06 ‑

Prosjekteier

Etablering av kommunalt reponssenter og anskaffelse av
velferdsteknologi
Oppdrag fra Helsedirektoratet. Etablert som regionalt prosjekt på Agder
2004-11 ‑ 2006-03

Prosjektleder

”Strategiske tiltak”
Foretaksprosjekt initiert av adm. dir v/Helse Nord-Trøndelag HF. Omfattende omstillingstiltak som
omfattet organisering og bygg/areal ved begge sykehus.
2004-12 ‑ 2005-06

Prosjektleder

Nasjonal IT-strategi i helsesektoren, forprosjekt
Oppdragsgiver Helse- og sosialdirektoratet
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1992-01 ‑ 1993-12

Prosjektleder og forsker

Sengepostprosjektet
Leder av faglige og organisatoriske utviklingsprosjekter ved medisinske og kirurgiske avdelinger
ved Innherred sykehus.
Forskning i samarbeid med Nord-Trøndelagsforskning
Arbeidet pågikk over lengre tid/perioder, og parallelt med andre funksjoner. Tidsangivelsen angir
en hovedfase.

Tilleggsinformasjon

CVen viser ikke publikasjoner/rapporter etc. Noen av tidsangivelsene for verv og lignende angir periode, er
ikke eksakte på dato.
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