
 

INVITASJON 
 

  

Fagforbundets Yrkesseksjon helse og sosial inviterer til den årlige nasjonale konferansen 
for barsel- og barnepleiere og jordmødre på Storefjell Resort Hotel, Gol. På samme sted og 
tidspunkt arrangerer Fagforbundet nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK.  

 
MÅLGRUPPE 
Målgruppen er barsel- og barnepleiere og 
jordmødre. 
 
KONFERANSEAVGIFT  
Medlemmer av Fagforbundet: 
Kr 4 800,- for full pensjon med 2 
overnattinger (mandag 20. - onsdag 
22.mars)  
 
Ikke-medlemmer: 
Kr 5 800,- for full pensjon med 2 
overnattinger (mandag 20. - onsdag 
22.mars) 
 
Dagpakke for medlem av Fagfobundet: 
Kr. 665,- per dag 
 
Dagpakke for ikke-medlemmer: 
Kr. 7 ???,- per dag 
 
NB! Ekstra tilbud! 
Det er veldig fine turmuligheter i området, 
og for de som ønsker å komme opp en dag 
før og benytte seg av dette har vi et spesielt 
tilbud fra hotellet til kr. 1045,-.  
 
STIPEND 
Medlemmer i Fagforbundet har mulighet til 
å søke Fagforbundet sin stipendordning. 

PÅMELDING  
Påmeldingen er kun elektronisk.  
Påmeldingsfristen er 01.mars 2023. 
 
TRANSPORT 
Husk å krysse av for om du trenger 
transport til og fra hotellet fra Gardermoen. 
Dette er gratis. 
*noe om skyss fra Gol stasjon* 
 
KONTAKTINFORMASJON 
Henvendelser/spørsmål om konferansen 
må rettes til Lizeth Hansen på 
lizeth.maria.hansen@fagforbundet.no  
 
FAGSTIGE 
Konferansen er godkjent med 12 timer som 
tellende i program for Fagforbundets 
kliniske fagstige. 

 

NASJONAL KONFERANSE 

BARSEL- OG BARNEPLEIERE 

OG JORDMØDRE 

2023 

VELKOMMEN TIL  S TOREFJELL  202 3 
Temaene for årets konferanse for barsel- og 

barnepleiere og jordmødre er: paradigmeskifte i 

nyfødtmedisin, Downs syndrom, fødsler i 

flerkulturelle familier, sykdommer og tilstander hos 

nyfødte, og amming. Det blir en helsepolitisk debatt 

med stortingsrepresentanter, og Marit Breivik 

kommer for å snakke om å jobbe i team – kommer 

du? 

 
 

 



 
 

INVITASJON  
 

 

  

Fagforbundets Yrkesseksjon helse og sosial inviterer til nasjonal konferanse for barsel- og 
barnepleiere og jordmødre på Storefjell Resort Hotel, Gol. På samme sted og tidspunkt 
arrangerer Fagforbundet nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK. 
 
  

 
MÅLGRUPPE 
Målgruppen er barsel- og barnepleiere og 
jordmødre. 
 
KONFERANSEAVGIFT  
Ordinær pris (for ikke-medlemmer): 
kr 5 800,- for full pensjon med to 
overnattinger (20.-22.mars) 
 
Pris for medlemmer av Fagforbundet: 
kr 2 400,- for full pensjon med to 
overnattinger (20.-22.mars) * 
 
Dagpakke for medlem av Fagforbundet: 
kr. 665,- per dag med lunsj ** 
 
Dagpakke for ikke-medlemmer: 
kr. 700,- per dag med lunsj ** 
 
NB! Ekstra overnatting 19.-20.mars: 

kr. 1095,-  
Det er veldig fine turmuligheter i området 
for de som ønsker å komme opp en dag før 
og benytte seg av dette. Du må selv avtale 
transport med hotellet søndag. 
 
* Konferansen er redusert tilsvarende 
stipendfordelen i Fagforbundet. 
 
** Dagpakke inkluderer ikke middag eller 
transport til og fra hotellet. 

PÅMELDING  
Påmeldingen er kun elektronisk.  
Påmeldingsfristen er 1.mars 2023. 
Lenke til påmelding. 
 
TRANSPORT 
Husk å krysse av for om du trenger 
transport til og fra hotellet fra Gardermoen. 
Dette er gratis. 
 
Dersom du kommer med morgentoget fra 
Bergen eller Oslo, må du huske å krysse av 
for det i påmeldingen. 
 
KONTAKTINFORMASJON 
Henvendelser/spørsmål om konferansen 
må rettes til Lizeth Maria Hansen på 
lizeth.maria.hansen@fagforbundet.no  
 
FAGSTIGE 
Konferansen er godkjent med 12 timer som 
tellende i program for Fagforbundets 
kliniske fagstige. 
 
PS: Husk å ta med deg noe du føler deg fin i til 

festmiddagen. 

https://www.storefjell.no/
https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/Storefjell2023/register


 
 

Mandag 20.mars 2023  

Felles med AMK og ambulansearbeidere 
12:00 – 13:00 Registrering  

13:00 – 14:00 Lunsj  

14:00 – 14:15 Åpning av konferansen Iren Mari Luther 
Leder av Yrkesseksjon helse og sosial 

14:15 – 14:45 Arbeidsmiljø- 
Hvordan kan et godt 
arbeidsmiljø for 
helsepersonell bidra til god 
faglig kvalitet og økt 
pasientsikkerhet? 

Charles Aune-Lundberg  
Faggruppe for prehospitale tjenester 
 
 
 
 

14:45 – 15:00 Plenumsdiskusjon med konferansedeltakerne 

15:00 – 15:30 Kaffepause og besøk på stands 

15:30 – 16:15 Helsepolitisk debatt: 

• Godt arbeidsmiljø 

• Rekruttering til 
kommunene 

• Finansiering av tjenester 

Ordstyrer: Iren Mari Luther  
 
Marian Hussein 
Sosialistisk Venstreparti, vernepleier 
 
Tove Elise Madland  
Arbeiderpartiet, helsefagarbeider 
 
Åse Kristin Ask Bakke 
Arbeiderpartiet, sykepleier 
 
Anja Ninasdotter Abusland  
Senterpartiet, sykepleier 
 
Tone Wilhelmsen Trøen (ikke bekreftet) 

Høyre, sykepleier 
 
Line Ernestussen 
Faggruppe for preshospitale tjenester 
 
Anne-Rigmor Eliassen 
Faggruppe for barsel- og barnepleiere 

16:15 – 16:45 Innspill og spørsmål fra konferansedeltakere 

16:45 – 17:00 Pause  

17:00 – 18:00 Kulturinnslag   

20:00 Middag  



 
 

Tirsdag 21.mars 2023  

For barsel- og barnepleiere og jordmødre 
09:00-09:15 Åpning av jordmor og barsel- 

og barnepleierkonferansen 
 
Presentasjon av faggruppa. 

Iren Mari Luther 
Leder av Yrkesseksjon helse og sosial 

09:15 – 10:00 Hvordan lære fra enhver 
nyfødt resuscitering –  
Safer Births and 
NewbornTime project 

Siren Rettedal, Seksjonsoverlege / forsker  
Stavanger universitetssjukehus  
 
 

10:00 – 10:15 Pause  

10:15 – 11:00 Immediate KMC – et 
paradigmeskifte i 
nyfødtmedisinen 

Siren Rettedal, Seksjonsoverlege / forsker  
Stavanger universitetssjukehus 
 

11:00 – 11:15 Pause  

11:15 – 12:00 DOWN – mulighetenes 
syndrom – fra graviditet og 
ut i den store verden 

Ann-Mari Haug, vernepleierkonsulent og mormor 
Åse Torborg Havn Gilleberg, jordmor og mor 
Oslo universitetssykehus 

12:00 – 12:15 Pause  

12:15 – 13:00 DOWN – mulighetenes 
syndrom – fra graviditet og 
ut i den store verden forts. 

Ann-Mari Haug, vernepleierkonsulent og mormor 
Åse Torborg Havn Gilleberg, jordmor og mor 
Oslo universitetssykehus 

13:00 – 14:30 Lunsj  

14:30 – 15:15 Fødsel i flerkulturelle 
familier – et antropologisk 
blikk på fødselsomsorgen 

Maja Garnes Kielland, Spesialrådgiver, Avdeling 
samhandling, helsekompetanse og likeverdige 
helsetjenester, Oslo universitetssykehus 
 

15:15 – 15:30 Pause  

15:30 – 16:15 Flerkulturell forståelse og 
migrasjonshelse - hva er 
egentlig flerkulturell doula? 

Marit Stene Severinsen, jordmor, Norske 
Kvinners Sanitetsforening 
 

16:15 – 16:30 Pause  

16:30 – 18:00 Team som metode: 
i fellesskap klarer vi mer enn 
hva vi klarer hver for oss. 

Marit Breivik, tidligere landslagstrener i håndball 
 
 

20:00 Festmiddag  
 



 
 

Onsdag 22.mars 2023 

For barsel- og barnepleiere og jordmødre 
09:00 – 09:45 Sykdommer og tilstander– 

hva skal man se etter hos 
nyfødte barn for tidlig 
oppdagelse? 

Eirik Hovland, barnelege og 
doktorgradsstipendiat, forsker på TVS-N, et 
system for å fange opp sykdom hos nyfødte på 
barsel 
 

09:45 – 10:00 Pause  

10:00 – 10:45 Tidlig varslingskår (TVS) – 
skåringssystem for å 
oppdage tidlige tegn til 
sykdom hos nyfødte. 

Eirik Hovland, barnelege og 
doktorgradsstipendiat, forsker på TVS-N, et 
system for å fange opp sykdom hos nyfødte på 
barsel 
 

10:45 – 11:00 Pause  

11:00 – 11:45 Amming - Hvordan 
kommuniserer vi mellom 
yrkesgrupper, avdelinger og 
fødekvinnen? 

Klara Lybekk  
Anne-Rigmor Eliassen 
Faggruppe for barsel- og barnepleiere 
 

11:45 – 12:30 Gruppediskusjon amming Faggruppemedlemmer fasiliterer. 

12:30 – 13:30 Lunsj  

13:30 Buss til Gardermoen  
 

 


