
Invitasjon til 

NASJONAL KONFERANSE FOR 
AMBULANSEPERSONELL OG AMK

Storefjell Resort Hotel, Gol, 
21.- 23. mars 2022



Fagforbundet Yrkesseksjon helse og sosial inviterer også i år til nasjonal 
fagkonferanse for Storefjell Resort Hotel, Gol, for alle som arbeider innen 
ambulanse og AMK. 

INNHOLD
Konferansen tar opp sentrale og tidsaktuelle 
temaer:
• Hvordan jobbe med Jordmorkrisen i

landet - Oppgavefordeling i tjenesten
• Følgetjenesten, hva er godt nok
• Responstid og taushetsplikten skaper

farlige situasjoner for helsearbeidere
som skal hjem til folk

• Fremtidens ambulansetjeneste i Norge
• Styrking av beredskap både i distrikt/

sentralt
• CBRNE farlige stoffer
• Diagnostistering hjerneslag
• Presentasjon av faggruppa
• Fødsel utenfor sykehus/postpartum

blødning
• Sepsis
• Resuscitering av nyfødte og små barn

-hvordan trene for å bli bedre
I tillegg får konferansen besøk av Marco 
Elsafadi som holder avslutningsforedraget 
Hvordan gjøre hverandre gode.

Ole Kristian fra podkasten ”Du puster for fort” 
kommer  -  det gjør flere utstillere også.

MÅLGRUPPE
Alle som jobber innen ambulanse og AMK.

FAGSTIGE
Konferansen er godkjent med 12 timer som 
tellende i program for Fagforbundets kliniske 
fagstige.

KONFERANSEAVGIFT
Medlemmer av Fagforbundet:
Kr 4 800,- for full pensjon med 2 overnattinger 
(mandag 21.- onsdag 23. mars). Vi gjør 
oppmerksom på at medlemmer i Fagforbundet 
har mulighet til å søke Fagforbundet sin 
stipendordning.

Ikke-medlemmer:
Kr  5 800,- for full pensjon med 2 overnattinger 
(mandag 21. oktober - onsdag 23. mars)    

De som ønsker overnatting fra søndag 20. til 
mandag 21. oktober.må selv kontakte hotellet, 
pris er kr 1 045,-.

Det er anledning til å delta en eller flere dager 
på dagpakke, pris er 665,- pr dag. Eventuelle 
andre deltakeralternativ, kan ordnes.

PÅMELDING 
innen 01. februar 2022.

Vennligst benytt vedlagte påmeldingsskjema, 
meld deg helst på elektronisk. Husk også 
å krysse av for hvilket deltakeralternativ du 
ønsker og eventuelt behov for transport fra Gol 
jernbanestasjon til hotellet om formiddagen 
mandag 21. mars . Det settes også opp gratis 
buss(er) fra Gardermoen 21. mars kl 0945 og 
fra Storefjell 23.mars.  (Bussen bruker ca 3 
timer). Kryss også eventuelt av for dette ved 
påmelding. 

KONTAKTINFORMASJON
Henvendelser/spørsmål om konferansen til: 
Ole Oddvar Bruem tlf 917 53 531
Roger Frostad  tlf 417 84 300 eller via 
e-post til:   roger.frostad@aof.no
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PROGRAM

Mandag 21. mars 2022
Kl 1200-1300 Registrering
Kl 1300-1400 Lunsj
Kl 1400-1430 Åpning og velkommen 

Ved yrkesseksjonsleder Iren Luther
Kl 1430-1600 Felles med konferanse for barsel barnepleiere og jormødre;

Debatt med helsepolitikere:
Hvordan jobbe med Jordmorkrisen i landet - Oppgavefordeling i 
tjenesten
Følgetjenesten, hva er godt nok
Responstid og taushetsplikten skaper farlige situasjoner for 
helsearbeidere som skal hjem til folk
Fremtidens ambulansetjeneste i Norge
Styrking av beredskap både i distrikt/sentralt

kl 1600-1700 Pause med besøk i utstillingshall
Kl 1700-1800 CBRNE farlige stoffer

Ved Roar Blyverket, operativ leder, ambulanseavdelingen, prehospital klinikk, 
Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål

Kl 2000 Middag

Tirsdag 22. mars 2022
Kl 0900-1100 Diagnostisering hjerneslag

Ved Maren Ranhoff Hov, seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og lege 
ved nevrologisk avdeling Oslo Universitetssykehus 

Kl 1100-1130 Pause med kaffe i utstillingen
Kl 1130-1300

Veien videre/innspill 
Presentasjon av faggruppen og vår jobb/påvirkning

Kl 1300-1430

Sepsis 
Ved Christine Tonning, Akuttmedisinsk sykepleier, Akuttmottaket Haukeland 
Universitetssykehus

Ved Ved Charles Aune-Lundberg, paramedic og fagutvikler, Ambulansetjenesten 
UNN Tromsø og 
Leif Johnny Fjellro, ambulansearbeider/paramedic, Ambulansetjenesten Helse 
Førde, Flora ambulansestasjon

Kl 1515-1545 Kaffepause og samsnakk
Kl 1545-1730 Fødsel utenfor sykehus/postpartum blødning

Ved Annett Michelsen og Reidun Kolus, jordmødre fra faggruppen i Fagforbundet
Kl 2000 Middag
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Lunsj
Kl 1430-1515



Onsdag 23 mars 2022
Kl 0900-1030

Kl 1030-1100 
Kl 1100-1200 

Kl1200-1230          
Kl 1230-1330           

Kl1330-1430          
Kl 1430

Resuscitering av nyfødte og små  barn - Hvordan trene for å bli bedre          
Ved Joanna Haynes med BPL, seksjonsoverlege for gyn/ur/obstetrisk 
anesti, SUS
Ved Mette Skretting, barsel-barnepeleier fra SUS

          Pause og utsjekk
 Felles med konferanse for barsel- barnepleiere og jordmødre

Hvordan møte de pårørende?
Møte med Helsepersonell fra pårørendes perspektiv
Ved Anne Kristin Bergem fra Pårørendesenteret
Besøk på stands og samsnakk          
Hvordan gjøre hverandre gode          
Avslutningsforedraget er felles med konferansen for barsel- barnepleiere
og jordmødre.
Avslutningsforedrag med Marco Elsafadi, relasjonshøvding
Lunsj
Buss til Gardermoen
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Nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK

NÆRMERE PRESENTASJON AV INNLEDERNE:

Roar Blyverket
er operativ leder i Ambulansetjenesten Oslo Universitetssykehus.

Maren Ranhoff Hov
er utdannet lege og ambulansearbeider fra Universitetssykehuset Nord-Norge. 
Hun jobber som lege ved nevrologisk avdeling Oslo Universitetssykehus 
Ullevål og er seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Maren forsker på 
prehospital diagnostikk og behandling av hjerneslag og har tatt doktorgrad på 
emnet.

Hun er tildelt LHL Hjerneslags ærespris for sin ekstraordinære innsats i å spre 
nødvendig kunnskap om sykdommen hjerneslag. 

Christine Tonning
er akuttmedisinsk sykepleier ed Akuttmottaket Haukeland 
Universitetssykehus. Hun har erfaring fra ambulanse, legevakt og 
infeksjonsavdeling.

Charles Aune-Lundberg
er paramedic og fagutvikler ved Ambulansetjenesten UNN Tromsø

Leif Johnny Fjellro
er ambulansearbeider/paramedic ved Ambulansetjenesten Helse Førde, Flora 
ambulansestasjon



Annett Michelsen
er leder for faggruppa for jordmødre i Fagforbundet. Hun er ansatt på Sykehuset 
Telemark HF som vakt og beredskapsjordmor I Tinn kommune i Telemark. 
Annett er privat praktiserende jordmor med svangerskapskontroller og 
hjemmefødsler som arbeidsfelt. 
Hun har lang erfaring fra de fleste fagfelt innen jordmoryrket: Vært 
kommunejordmor i flere kommuner i Østfold og Akershus. Erfaring fra 
fødselsomsorgen fra flere store og små fødeenheter i Østlandsområdet.
Bred erfaring med planlagte - uplanlagte fødsler utenfor institusjon. 
Tilkallningsjordmor på ”113-sentralen” i Østfold-Akershus. Undervisningserfaring 
fra Høgskolen for jordmødre , barnepleierutdanningen i Østfold og utdanning for 
prehospitale tjenester i Østfold og 
Akershus.Fylkesleder og Sentralstyremedlem i DNJ i flere perioder. 
Kommunepolitiker i Ås kommune i Akershus.

Reidun Kolpus
Er fra Finnmark, Kirkenes. Har tre voksne barn og samboer. Er friluftsmenneske, 
har mange hunder. Elsker hundekjøring og har kjørt blant annet  det berømte 
løpet "Finnmarksløpet"  Jobber ved Kirkenes Fødeavdeling som jordmor. Har 
vært jordmor i bare 3 år snart. Videreutdannelsen tok hun i voksen alder  
gjennom Finnmarkssykehuset sine utdanningsstillinger. 

Mette Skretting
jobber som barnepleier ved fødeavdelingen på Stavanger Universitetssykehus. 
Jobbet som hjelpepleier i mange år før hun videreutdannet seg til barsel- og 
barnepleier. Har etter det jobbet på barselavdelingen i flere år og ved 
fødeavdelingen siden år 2016. 
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Foto: Nima Taheri

Joanna Haynes
jobber til vanlig som seksjonsoverlege for gyn/ur/obstetrisk anesti ved 
Stavanger Universitetssykehus. For tiden tar hun doktorgrad med fokus
på simuleringstrening for vedlikehold av kompetanse i nyfødt 
gjenoppliving.

Marco Elsfadi 
har siden 2001 holdt foredrag blant svært varierte målgrupper i 
næringslivet, det offentlige apparatet og i skolen. Årlig holder han 
foredrag for omlag 35 000 mennesker over hele landet. Marco er høvding 
og stifter av en organisasjon som jobber med å følge opp vanskeligstilt 
ungdom. 
Marco er basketspilleren som ble rammet av en nervesykdom som 
lammet han i 2009. Året etter fullførte han Berlin maraton.

Nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK



Påmeldingsskjema

AMBULANSE/AMK-KONFERANSEN
Storefjell Resort Hotel, 21.-23. mars 2022 Påmeldingsfrist: 01. februar 2022

NB! Plasstildeling foretas etter hvert som påmeldingene kommer inn. Det vil bli gitt skriftlig melding
etter hvert som deltakerne registreres. Påmeldingen er bindende og medfører betalingsplikt
etter påmeldingsfristens utløp.  Deltagerne vil i etterkant av gjennomføringen motta faktura på
konferanseavgiften.  Vi forbeholder oss retten til å avlyse konferansen ved lav påmelding.

For elektronisk påmelding:  klikk her   

Ved skriftlig påmelding: (Kun én påmelding per skjema)
Navn: 

Stilling/tittel: 

E-postadresse:

Arbeidssted/adresse/
postnr.: 
Fakturaadresse:
(Hvis annen enn over)
Org. nr. fakturamottaker  
(ved elektronisk faktura)
Ev. bestillernummer/
referanse
nummer:
Mobiltelefon:
(ev.arbeid)

Kryss av for deltakeralternativ:

Medlemmer:    
Full pensjon med 2 overnattinger (21.-23. mars 2022)

Ikke-medlemmer: 
Full pensjon med 2 overnattinger (21.-23. mars 2022)

Dagpakke 
Onsdag 21.mars Torsdag 22. mars Fredag 23. mars

Behov for transport fra Gol jernbanestasjon til hotellet mandag 21. mars:  
Fra Oslo med ankomst kl 11.13
Fra Bergen med ankomst kl 11.37

Skal være med buss Gardermoen - Storefjell tur / retur

E-post:
Nettside:

Fagakademiet AOF
Torggata 12
0180  OSLO  Telefon:

roger.frostad@aof.no 
www.fagakademiet.no 
417 84 300

https://www.aof.no/kurs/nasjonal-konferanse-for-ambulansepersonell-og-amk-2022/?site=1
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