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Curriculum vitae

Navn:

Live Bressendorf Lindseth

Adresse:

Olaf Bulls vei 8 B, 0765 Oslo

Mobil:

45 20 33 35

E-post:

lbl@kondor.no

Utdannelse:

Samfunnsvitenskaplig embetseksamen,
Universitetet i Oslo og Trondheim, 1991. Fagkombinasjon: psykologi, sosiologi, engelsk,
norsk og pedagogisk seminar.
Certified Trauma Specialist, CTS, San Diego, USA, 1993.
International Certificate in Evaluating Truthfulness and Credibility, EIA, Manchester,
England, 2016

Språk:

Engelsk muntlig og skriftlig: flytende,
Tysk muntlig og skriftlig: brukbart,
Fransk muntlig og skriftlig brukbart.

Yrkeserfaring: Daglig leder i (og eier av) Kondor AS, konsulentselskap stiftet som har spesial-kompetanse
innen nonverbal kommunikasjon. Arbeidsfeltet er kommunikasjonsrelaterte temaer, ledelse
og teamutvikling og coaching.
Lærer ved Politiskolen 1988 – 1992. Underviste i kommunikasjon, herunder også bruk av
kroppsspråk under etterforskning og avhør, psykologi og ledelse.
Utvalg av

prosjekter:

Utvikling og gjennomføring av leder- og medarbeiderutviklingsprogram (utvalg i
alfabetisk rekkefølge):
▪ Buskerud sykehus HF
▪ Folketrygdfondet
▪ Forsvaret
▪ Gjensidige
▪ Nord-Aurdal kommune
▪ Norsk filminstitutt
▪ Oslo Politidistrikt
▪ Patentstyret
▪ Rikshospitalet HF
▪ Statsbygg Øst
▪ Sykehuset Telemark HF
▪ Toll- og avgiftsdirektoratet
▪ Tollregion Oslo & Akershus
▪ Universitet i Oslo
▪ Ullersmo
▪ Østre fengselsdistrikt (inkl. Oslo kretsfengsel)
Utvikling og gjennomføring av opplæringsprogram i kroppsspråksanalyse og
samtaleteknikker for tollere i Skandinavia. Oppdragsgivere: TAD og tollregioner i Norge,
Generaltullstyrelsen i Sverige og ToldSkat i Danmark.
Utvikling og gjennomføring av likestillingsprogram for kvinner i politi og
lensmannsetaten. Oppdragsgiver: Justisdepartementet.
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Utvikling av opplæringsprogram "Kvinner til ledelse" i Tollvesenet, ½ årlig
opplæringsprogram med etterfølgende eksamen som ga 2 vekttall i høgskolesystemet.
Oppdragsgiver: Toll- og avgiftsdirektoratet.
Utvikling og gjennomføring av opplæring i psykososialt arbeidsmiljø innen politi- og
lensmannsetaten. Oppdragsgiver: Justisdepartementet.
Leder for prosjektgruppe for utvikling og gjennomføring av medarbeidersamtaler
innen politi- og lensmannsetaten. Oppdragsgiver: Justisdepartementet.
Støtte til og utvikling av Beredskapsgruppen som takler akutte kriser ved
asylmottak: Heros Asylmottak Norge.
Ledelse med emosjonell intelligens: hvordan bruke kroppsspråk som veiviser og
«døråpner». Verktøy for ledelse og relasjonsutvikling: Private og offentlig
virksomheter.
Evaluering av troverdighet. Kan vi avsløre løgn? Verktøy for private og offentlig
virksomheter.
Forebygging av vold og trusler. Verktøy for private og offentlig virksomheter.
Bruk av kroppsspråk som hjelpemiddel: Politi- og lensmannsetaten.
Ansvar for utvikling og gjennomføring av opplæringsprogram i kroppsspråksanalyse
og samtaletekniker for skatterevisorer. Oppdragsgiver: Skattedirektoratet.
Ansvar for utvikling og gjennomføring av opplæringsprogram i kroppsspråksanalyse
og samtaletekniker i fengselsvesenet. Oppdragsgivere: Diverse fengsler i Norge.
Støtte til og utvikling av Beredskapsgruppen som takler akutte kriser ved
Asylmottak. Bruk av kroppsspråk som verktøy for å forstå involverte bedre: Heros
Asylmottak Norge.
Kroppsspråk under forhandlinger, fagforeninger (bl.a. Lederne, NITO, Parat)
Samarbeidspartnere:

Underleverandør for BHT-gruppen SA, Storgt. 32, 0184 Oslo, (referanse: daglig leder
Vigdis Engen) med leveranse av organisasjonspsykologiske tjenester (også ved
arbeidskonflikter) til bedrifter som har en avtale med sentrene.
Underleverandør for KS Agenda AS, Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo, (referanse:
administrerende direktør Arild Hilde), med leveranse av lederrelaterte seminarer flere ganger
i året.

Media:

Kontaktes stadig vekk av media i inn- og utland med spørsmål om å bistå med tolkning av
kroppsspråkssignaler. Deltatt i flere TV-program, bl. TVNs «Hvem er hvem», NRKs «Når
kjemien stemmer» og nå sist i NRKs programserie «Kroppsspråk» i 1. & 2. episode, (20. og
27. august 2018). Engasjert av presse, bl. a. av VG i forbindelse med fengslingsmøtet,
rettssaken og domsavsigelsen av Anders Behring Breivik.

Utmerkelse:

Kåret til årets bedriftsinterne kursleder i 2010 av Confex Norge AS. Hvert år bruker Confex
Norge AS nærmere 800 talere, og alle disse blir vurdert av Confex’ deltakere. Det er denne
evalueringen som danner grunnlaget for kåringen. Juryen uttalte følgende: «Vinneren
oppleves som veldig levende og involverende, sikker og troverdig med masse relevant
erfaring som hun elegant benytter i sin formidling. Hun er meget erfaren og dyktig til å få
dialog og aktivitet blant deltakerne.»

Publikasjoner: Den viktige samtalen, temahefte utarbeidet for NAV/Idebanken, 2013.
Kroppsspråkets makt, Kondor AS Forlag, 2009, ISBN: 978-82-91238-09-8.
Sats på førsteinntrykket. Her er vinnertipsene, Cappelen, 2006, ISBN: 82-02-25668-5.
Jeg ser det på deg. Slik forstår du kroppsspråk, Cappelen, 2004, ISBN: 82-02237-39-4.
Vis meg ditt kroppsspråk - og jeg skal si deg hva du oppnår, Kondor AS Forlag, 2002,
ISBN: 82-91238-06-5.
Medarbeidersamtaler i offentlig sektor, Kondor AS Forlag, 1995, ISBN: 82-91238-05-7.
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