
CURRICULUM VITAE 
 
 

Side 1 av 4 

 

NAVN: Christin Winther  
STILLING: Prosessledelse, organisasjon- og 

lederutvikling, undervisning   
UTDANNING: -Veilederutdanning Norsk Gestalt Institutt (NGI) 

Høyskole, 2 årig studie, 2013 
-Etterutdanning ved NGI Høyskole,  
2 årig studie, 2010 
-Gestalt terapeut, NGI, Høyskole,  
4 årig studie,  ´2006 
-Organisasjonsutvikling IGOR, NGI, 
Høyskole/Institutt i Frankfurt 2 årig studie, 2002 

 -Master i ledelse i Arbeidshelse, UiO, 1994, 
Organisasjonsutvikling, arbeidsmiljø og ledelse 
-Cand Mag. Juridiske fag . inkl. Arbeidsrett,  
helse og sosialrett (tilsvarer Bachelor i juridiske 
fag) 1993,  
-Sykepleier, Østfold sykepleiehøgskole, 1987.  

 
SPESIELL KOMPETANSE OG ERFARING:        
Winther har solid erfaring som konsulent innen leder- og organisasjonsutvikling. Hun har 
kompetanse på prosessarbeid både på individ, gruppe og organisasjonsnivå. Winther har bred 
erfaring som konsulent, så vel som leder.  
 
Hennes nøkkelkompetanse som spesielt kan fremheves her er; relasjonsledelse, konflikthåndtering, 
kommunikasjonstrening, coaching, veiledning og undervisning.   
Hun har også kompetanse og erfaring i bruk av storgruppemetodikk, samt samarbeidskonferanser 
hvor for eksempel ulike enheter eller fagmiljøer skal samarbeide på tvers. Winther har designet og 
fasilitert forskjellige arrangementer; seminar med involvering av forskjellige grupper/organisasjoner, 
idédugnader, folkemøter, diverse involverings- medbestemmelses prosesser i og mellom 
organisasjoner, samt involvering av befolkning ved byutviklingsprosjeekter, strategisamlinger, 
dialogkonferanser, verdibygging, samt lederutviklingsprogrammer. 
 
Arbeidserfaring 

§ Leder, Senter for relasjon og endring 
2021- d.d. Leier den gamle svenske ambassaden på Frogner, og har samlet rundt 50 
terapeuter, psykologer, konsulenter og coacher. Winther har sin konsulent- og terapi praksis 
der. Kjører kurs, og har konsulentoppdrag ute hos bedrifter/organisasjoner. 

§ Høyskolelektor ved Norsk Gestaltinstitutt, høyskole 
Er med i undervisningstaben både på utdanningene: coaching- terapi og relasjonsledelse 
Underviser 50 % stilling, helger og midtuke.  

§ Free-lance konsulent i fagfelleskap i Bygdøy allé. 
Fra  2015-2021. Oppdrag innen coaching, teambuildning, organisasjon og ledelse,  
veiledning/undervisning, terapi og samfunn. Samarbeidsavtale med Cowi AS og URBA AS 
Bygget opp fagfelleskap i Bygdøy allé siden 2015, og utviklet et fremleiekonsept for terapeuter 
og coacher. Har fremleiet til 10-15 personer gjennom hele perioden 
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§ Besøkshjem, fostermor og verge 
Fra 2007 -2009 var jeg besøkshjem for en gutt på 1-3 år. Annenhver helg og i ferier. 
Fra 2009- d.d. ble jeg først beredskapshjem og deretter fostermor for samme gutt og hans 
søster på 5,5 år. Jeg fikk opplærings som beredskapshjem og regelmessig veiledning fra 
beredskapsavdelingen, samt PRIDE kurs. Jeg ble verge for begge barna to år senere. De bor 
fortsatt hos meg og er nå 16 og 19 år.  Jeg har i disse 13,5 årene fått solid erfaring med å 
jobbe og leve med barn med særskilte behov, samt å samarbeide via diverse samarbeidsmøter 
og ansvarsgruppemøter med Barnevern, BUP, PPT, barnehage og skole.  
Ved flere anledninger har jeg sittet i panel for å dele min erfaring som fostermor, i opplæring av 
andre fosterhjem via bufetat. (Pride kurs).  

 

§ Senior prosesskonsulent COWI AS  
3/2010-2019. Samfunnsplanleggingsavdeling. Hovedfelt kvalitative evaluering og 
prosessarbeid på prosjekter. Designing og fasilitering av workshops, seminar, og 
storgruppeprosesser. Innvolvering av fokusgrupper på forskjellige vei- og bro prosekter. 
Innvolbering av befolkning iforbindelse av sentrumsutvikling m.m. 

§ Internkonsulent COWI AS 
1/2008 -3/2010. Jobbet med konseptutvikling, opplæring og gjennomføring av seminar innen 
samhandlingsledelse for prosjektledere, seminar innen ledelse. Utvikling av diverse konsept. 
Coaching, teamutvikling, konfliktforebygging/håndtering. Gjennomføring av 
arbeidsmiljøkartlegging og med i prosjekt for utvikling av en avdeling. Planlegging og 
fasilitering av ledersamlinger med alle lederne.  
 

§ Sjefskonsulent 

5/2007 MUUSMANN Research and Consulting AS – og fra 1/1 2008 COWi AS (grunnet at 
COWI AS i Danmark kjøpte MUUSMANN Research and Consulting AS) 
Arbeidsområde: Organisasjon, ledelse og evaluering.  
 

§ Avdelingssjef 
 

2/2005 – 5/2007 Distrikts Psykiatrisk senter, Oslo 
      Leder av avdeling med 7 seksjoner (180 ansatte). Spesialisthelsetjeneste til 2 bydeler i Oslo indre øst..     
      Seksjoner som bl.a. besto av voksenpsykiatriske poliklinisk behandling, BUP, ruspoliklinikk, ambulant  
      poliklinikk, dag- og døgnbehandling, ROP. Har ledet organisasjonen gjennom en stor utviklingsprosess.  
     Medlem av Sykehusdirektørens ledergruppe. 
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§ Daglig leder / Konsulent 
1/1998 - 2/2005  Enzima Winther, Oslo,  
 Daglig leder og selvstendig konsulent innen leder- og organisasjonsutvikling.  Fasilitert 
organisasjonsutvikling og lederseminar, teambuilding, undervisning, coaching av ledere og 
nøkkelpersoner. Fasilitert strategisamlinger for regionale direktørgrupper. Oppdrag innen 
konflikthåndtering/mekling.   

§ Organisasjonskonsulent I HR avdeling 
2002-2003 Et års engasjement i HR avdelingen til DNV (50-70 % stilling). Fasilitering av alle 
type utviklingsprosesser, kurs for ledere, konflikthåndteirng/mekling, coaching, kommunikasjon- 
og arbeidsmiljøseminarer, strategiseminarer mv. (innleid fra Enzima, og fortsatte som 
internkonsulent helt til 2005.) 

§ Assisterende Direktør  
5/1997 - 12/1998 Frambu, Landsdekkende kompetansesenter for sjeldne syndromer for barn 
og unge, Ski - Enebakk,  

     Assisterende Direktør, del av toppledelsen sammen med Avdelingsoverlege, Rektor og     
     Direktør.   

§ Distriktsarbeidssjef 
6/1994 - 5/1997 Aetat, Arbeidskontoret i Sarpsborg øst,  

      Leder for å bygge opp og lede nytt Arbeidskontor.  Ansatte ny ledergruppe (3 avdelingsledere)     
     og nye ansatte (i tillegg til overførte medarbeidere fra gammelt kontor), fant lokaler, og drev  
     organisasjonsutvikling av Arbeidskontoret fra nytt kontor til å bli et effektivt fungerende kontor.  
 
NOEN PROSJEKTEKSEMPLER: 

 
§ 2020 Pilotprosjekt 70+ Aldersvennligby finansiert av Husbanken (70%) og  

               eiendomsutvikler. Bred medvirkningsprosess med naboer, eldreråd og     
               bydel/interessenter, innspill til hvilke bokvaliteter og aktiviteter skal eiendommen ha     
               for å ivarta aldersvennlig by og generasjoner på tvers.  
               Winther utviklet og gjennomførte medvirkningsprosesser og møter med eldrerådet      
               som en del av medvirkningsteamet.  

§ 2014-dd Free-lance oppdrag innen coaching, konflikthåndtering/mekling, teambuildning,   
              organisasjon og ledelse, veiledning, terapi og samfunn  
             (byutvikling medvirkningsprosesser.)  
               www.varmtlederhjerte.no 

§ 2015 Teambuildning av et nyoppstartet mottak for mindreårige flykninger i Trøndelag  
               2x3 dager.  Opplæring og trening i åpen og konstruktiv kommunikasjon, bygge en   
               transparent kultur, feedback, prosess- og case trening.  
               Jobbet bl.a. med hvordan være foresatte for 40 barn. Kommunikasjon og  
               organisering av samværet med barna. Designet og fasilitert sammen med Geir  
               Dale. 

§ 2013-16  Utdanningsledelse. Undervisning, forelesningsrekke i relasjonsledelse, veiledning  
              og coaching.  Tema: Hvordan bruke seg selv som verktøy i egen ledelse. Teori,  
              modeller og begreper, kombinert med erfaringsbasert læring. Veiledning og trening  
              av skoleledere. Veiledning på reelle case fra deres hverdag. Konfliktforebygging og  
              håndtering som leder. 



CURRICULUM VITAE  (fortsatt) 
 
 

Side 4 av 4 

           Oppdragsgiver var Høyskolen i Østfold, tilknyttet programmet i denne perioden  
           som høyskolelektor. 

§ 2014 Areal og næringstrategiutvikling for Greater Stavanger. Design og fasilitering av  
               work-shop. Kvalitetssikring, involvering, forankring og sikring av lokal kompetanse til     
               rapport.  (Deltakere fra 15 kommuner, rådmenn, næringsledere mv). 

§ 2013 Design og fasilitering av workshop i Sunnhordland i forbindelse med et  
               brobyggingsprosjekt. Samfunnsøkonomiske konsekvenser ved hvor bro og vei    
               bygges. Kvalitetssikring av data, innhenting av lokalkompetanse, og involvering,  
               samt forankring hos lokale nøkkelpersoner. Både politisk og administrativt      
              (rådmenn, ordførere og fagpersonell).                     

§ 2013-d.d.Veiledning av kollegaer i Cowi ift planlegging av fokusgrupper, seminar eller  
               workshops på forskjellige eksterne prosjekter.  

§ 2012/13 Fasiliterte flere workshops i samhandlingsprosess mellom de forskjellige aktører i  
   oppstartsfasen av stort veiprosjekt E16 (Nybakk -Slomarka).  
              Teambuildningsprosess av prosjektdeltakere, fremdriftsplan, gjennomgang og  
               design av felles samhandlingsregler (Kommunikasjonsregler) 

§ 2013 Relasjonsledelse en prosess/coachinggruppe for ledere i regi av Cowi. 
  Grupper hvor deltakerne kan ta inn case fra sin lederhverdag og få veiledning på  
               caset både praktisk i gruppen og i lys av teori, samt at vi belyser hva som skjer i  
               gruppen her og nå. Winther fasiliterte sammen med Bodil Stranden Riise. 

§ 2013 Evaluering av Prehospital Divisjon ved Ullevål Sykehus umiddelbart etter  
               Sofienbergparksaken. Etter at ambulansen hadde kjørt fra skadet pasient i    
               Sofienbergpark saken som fikk enorm mediefokus, vedtok Ullevål sykehus å  
               evaluere hele Prehospital divisjon for å se på om det var systemfeil som hadde ført  
               til denne hendelsen eller om det var en enkeltstående hendelse. Det var en bred  
               evaluering av organisasjonsfunksjonalitet, det var bl.a.  fokus på  
               organisasjonsstruktur, styring, ledelse, logistikk, kultur og ledelsesformer, og innen  
               for dette også kompetanseutvikling, avvikssystem, og prosedyrer. Winther hadde     
               bl.a. ansvar for, rådgivningsgruppe, intervjuer, fokusgrupper og interne møter, og       
               holdt pressekonferansen med bred mediadekning sammen med Direktøren for  
               Ullevål, samt var med i styringsgruppen for prosjektet.  


