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Vi har ingen 

garantier her i livet

Mitt navn er Rune Almås Larsen (43). Jeg har fått mitt liv 

snudd på hodet 2 ganger etter hjerneslag. 

Begge gangene har jeg har tatt kontroll over eget liv igjen. 

Jeg har en vilje og drivkraft  som har fått meg til å bestige et 

av verdens syv høyeste fjell og fått meg ut av rullestolen to 

ganger. Nå skreddersyr  jeg unike og slagferdige foredrag, 

balansert med litt galgenhumor. Disse er godt forankret i 

egen erfaring. Jeg vektlegger uforutsette omstillingsprosesser 

og gjenoppbygging med svært dårlige forutsetninger. 

Jeg tar utgangspunkt i et levd liv med en stor drivkraft og 

mye pågangsmot. Foredragene er basert på egen erfaring og 

fagkompetanse. Et foredrag kan skreddersys etter kundens 

ønsker og behov. Budskapet kan egne seg for privatpersoner, 

helseforetak, idrettslag, bedrifter og offentlige etater.  

Foredragene kan ha overføringsverdi til flere områder og kan 

vinkles mot omstilling, samarbeid, måloppnåelse, gjen-

oppbygging, prosjektledelse,  positiv tenking, livsglede, 

livsverdi og mestring.  

Min ambisjon er at deltagerne skal sitte igjen med forståelse og 

en referanseramme til en mental verktøykasse for senere bruk.

Jeg har bakgrunn som tinde-mosjonist og livsnyter. 

Kognitiv begavet dyslektiker med bokutgivelse (SlafkrafttigeRune). 

Uteksaminert med Bis (Bachelor i Information Systems) fra

University of Wollongong (UOW), og Mba (Master i Business 

Administration) fraUniversity of Queensland (UQ).

En tverrfaglig yrkesbakgrunn og fordypning i livets harde skole. 
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