
Invitasjon til 

NASJONAL KONFERANSE FOR
BARSEL- OG BARNEPLEIERE OG 
JORDMØDRE

Storefjell Resort Hotel, Gol, 18.-20. mars 2019



Fagforbundet 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. 

Fagakademiet er medarrangør av begge konferansene.

INNHOLD
Konferansen tar opp sentrale og tidsaktuelle 
temaer:
• Alt en akutt helsearbeider trenger å vite om 

akutt fødselshjelp!
• Dere er viktigere enn dere tror. 

Om viktigheten av å avdekke og forebygge 
vold mot barn, derav hvor viktig det er med 
dokumentasjon

• Opioidbruk og graviditet 
• Hjerneskader etter prematur fødsel – 

årsaker, forebygging og behandling
• Prematuritet og hjernens utvikling - hvorfor 

tenke NIDCAP? 
• Smertefri fødsel – er det mulig?
• Spinal Muskel Atrophy: erfaring med ny 

behandling i Norge 
• Utredning og behandling av 

kjønnsinkongruens hos barn og unge 
• Hvordan møte barselkvinners behov for 

støtte under ammestart og ha det gøy på 
jobb samtidig

I tillegg får konferansen besøk av Ingvard 
Wilhelmsen som holder 
avslutningsforedraget ”Sjef i eget liv”.

MÅLGRUPPE
Målgruppen er barsel- og barnepleiere og 
jordmødre.

KONFERANSEAVGIFT
Medlemmer av Fagforbundet:
Kr 4 500,- for full pensjon med 2 overnattinger 
(mandag 18. - onsdag 20.mars)  

Ikke-medlemmer:
Kr  5 500,- for full pensjon med 2 overnattinger 
(mandag 18. - onsdag 20.mars)

De som ønsker ekstra overnatting 17.-18.mars 
må selv kontakte hotellet, pris er kr 965,-.

Eventuelle andre deltakeralternativ som for 
eksempel dagpakker kan ordnes.

Vi gjør oppmerksom på at medlemmer 
i Fagforbundet har mulighet til å søke 
Fagforbundet sin stipendordning. 

PÅMELDING
Innen 20. januar 2019

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 18. mars (NB! NSB kan endre 
togtidene for 2019).

Det settes også opp gratis buss(er) fra 
Gardermoen 18. mars kl 0945 og fra Storefjell 
20. mars kl 1330 (Bussen bruker ca 3 
timer). Kryss også eventuelt av for dette ved 
påmelding. 

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

KONTAKTINFORMASJON
Henvendelser/spørsmål om konferansen til:
Odd Mandal   tlf 416 77 510
Ole Oddvar Bruem tlf 917 53 531
Roger Frostad  tlf 417 84 300
eller via e-post til ost@fagakademiet.no
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PROGRAM

Mandag 18. mars 2019
Hele denne dagen er felles med konferansen for ambulansepersonell og AMK.
Kl 1200-1300 Registrering
Kl 1300-1400 Lunsj
Kl 1400-1415 Åpning og velkommen ved yrkesseksjonsleder Iren Luther
Kl 1415-1430 Kulturopptreden
Kl 1430-1600 Alt en akutt helsearbeider trenger å vite om akutt   

fødselshjelp!
Ved Thorbjørn Brook Steen, forfatter og overlege ved fødeavdelingen OUS, 
Ullevål, Oslo 

Kl 1600-1630 Kaffepause og samsnakk
Kl 1630-1800 Dere er viktigere enn dere tror. 

Om viktigheten av å avdekke og forebygge vold mot barn, derav hvor viktig 
det er med dokumentasjon
Ved Kåre Svang, fagspesialist/etterforskningsleder, Kripos

Kl 2000 Felles middag

Tirsdag 19. mars 2019
Kl 0900-0945 Opioidbruk og graviditet 

Ved Janne Helen Skranes, overlege Phd, Nyfødtavdelingen OUS, avdeling 
Ullevål, Oslo 

Kl 0945-1000 Pause
Kl 1000-1045 Hjerneskader etter prematur fødsel – årsaker, forebygging og behandling 

Ved Janne Helen Skranes
Kl 1045-1100 Pause
Kl 1100-1145 Prematuritet og hjernens utvikling - hvorfor tenke NIDCAP?

Ved Tanja Pedersen, overlege, Nyfødt Intensiv ved Barne- og Ungdomsklinikken 
på Haukelands Universitetssykehus, Bergen

Kl 1145-1200 Pause
Kl 1200-1300 Smertefri fødsel – er det mulig?

Ved Ragna Larsen, jordmor og sertifisert instruktør i Smertefri Fødsel, 
Jordmorkontoret Mamastork og Fødeloftet ved Stavanger Universitetssykehus

Kl 1300-1430 Lunsj
Kl 1430-1515 Spinal Muskel Atrophy: erfaring med ny behandling i Norge 

Ved Sean Wallace, overlege, PhD, Barnesenteret, OUS-Rikshospitalet, Oslo
Kl 1515-1545 Kaffepause og samsnakk
Kl 1545-1630 Utredning og behandling av kjønnsinkongruens hos barn og unge 

Ved Anne Wæhre, overlege, PhD, Nasjonal behandlingstjeneste for 
transseksualisme barn og unge, OUS, Oslo

Kl 1630-1645 Pause
Kl 1645-1730 Gravide menn - hvordan møte transpersoner med barn

Ved Luca Dalen Espseth, rådgiver, Kjønnsmangfold i FRI - Foreningen for 
kjønns- og seksualitetsmangfold

Kl 2000 Festmiddag i eget lokale
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Thorbjørn Brook Steen
startet karrieren sin som vikar ved ambulansetjenesten i Oslo. Han jobber i dag 
overlege på Norges største fødeavdeling ved OUS, Ullevål. Han har i mange 
år undervist ved Paramedicutdannelsen innlandet og er foreleser ved Oslomet, 
perhospitalt arbeid - paramedic. Han har gjestet podcasten «Du puster for fort», 
holder mye foredrag, blogger om graviditet og familieliv og er forfatter av boka 
«Nytt liv, alt om graviditet, fødsel og barseltid» Han har bred klinisk erfaring og 
stått i alle de akutte situasjonene han kommer til å snakke om i sin forelesning.

Kåre Svang
er fagspesialist og etterforskningsleder i Kripos, og har jobbet med etterforskning 
og mishandling av vold/drap mot barn i 15 år. Han bistår landets politidistrikter 
i slike saker og har utviklet et spesialistprogram for å heve politiets kunnskap 
og forståelse av etterforskning rundt alvorlig vold mot barn. I tillegg har 
han arbeidet med barneavdelinger ved sykehus, og de senere årene satt 
fokus på helsestasjoner, barnevern og tannhelse. Han fikk i 2016 tildelt 
Barnerettighetsprisen.

Janne Helen Skranes 
er neonatolog og har arbeidet på OUS nyfødtavdelingen siden det nye 
barnesenteret ble åpnet. Hun er nå overlege der. Hun sitter også i en gruppe 
som skal endre nasjonale retningslinjer for mødre i LAR (legemiddel assistert 
rehabilitering).

Onsdag 20. mars 2019

Avslutningsforedraget er felles med konferansen for ambulansepersonell og AMK
Kl 0900-1030 Hvordan møte barselkvinners behov for støtte under ammestart og ha det 

gøy på jobb samtidig
Ved Rachel Myr, fagjordmor i amming ved Kvinneklinikken, Sørlandet Sykehus 
Kristiansand 

Kl 1030-1100 Pause og utsjekk
Kl 1100-1230 Sjef i eget liv 

Avslutningsforedrag med Ingvard Wilhelmsen, professor emeritus  
Kl 1230 Lunsj og avreise

Det tas forbehold om endringer i programmet.

NÆRMERE PRESENTASJON AV INNLEDERNE:

Nasjonal konferanse for barsel - og barnepleiere og jordmødre
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Tanja Pedersen 
er overlege ved Nyfødtintensiv, Barne- og Ungdomsklinikken, Haukelands 
Universitetssykehus i Bergen. Hun er utdannet barnelege i Danmark og Norge 
og har etterfølgende gjennomført den 3 årige europeiske subspesialiserings 
utdanning i nyfødtmedisin under ansettelse ved Aarhus Universitetshospital, 
Skejby.Subspesialiseringen ble supplert med 18 måneders ansettelse ved 
Skånes Universitetssjukehus i Lund og Malmø, hvor hun bla. jobbet med 
ekstremt for tidlig fødte babyer helt fra uke 22. Hun har en stor interesse for 
etikk, palliativ medisin og smertebehandling. Hun avsluttet en 9 måneders 
sertifisert utdanning i pediatrisk etikk ved Children’s Mercy, Kansas City, 
Bioethics Center, i mai 2018. Fra mai 2015 har hun vært nestleder i Norsk 
Barnesmerteforening. I 2015 startet Tanja utdanningen som NIDCAP 
observatør (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment 
Program).

Ragna Larsen 
er jordmor og sertifisert instruktør i Smertefri Fødsel, Jordmorkontoret 
Mamastork og Fødeloftet ved Stavanger Universitetssykehus.    ”For meg er 
jordmorfaget HELT fantastisk. Jeg elsker å følge kvinner og par på veien til den 
aller største omveltningen i livet vi noen gang opplever, nemlig å bli foreldre. 
Jeg brenner for å hjelpe kvinner til en god fødselsopplevelse, ikke kun på 
fødestuen, men i særdeleshet gjennom ordentlig god fødselsforberedelse - noe 
som i mine øyne aldri har vært viktigere! Jordmor har jeg vært i 23 år og er selv 
mor til tre og farmor til èn - inntil videre :-)».

Sean Wallace
er overlege, PhD, ved Barnesenteret, OUS-Rikshospitalet i Oslo. 
Han har spesial interesse for barnenevrologi og nevromuskulære sykdommer 
hos barn. Han er opprinnelig fra Irland og har jobbet som barnelege i England 
og Norge.

Anne Wæhre
er leder for teamet som utreder barn og unge med kjønnsdysfori og 
kjønnsinkongurens på Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme på 
Oslo universitetssykehus. Hun er utdannet barnelege, med flere års erfaring fra 
barne- og ungdomspsykiatrien. Hun vil i sitt foredrag vise til den erfaring NBTS 
har etter et år med egen utredning og behandling for barn og unge på Barne 
– og ungdomsklinikken på Oslo universitetssykehus. Hun vil blant annet gi en 
oversikt over henvisinger og aktive pasienter under utredning.



Rachel Myr 
er utdannet jordmor, ansatt som fagjordmor i amming ved Kvinneklinikken, 
Sørlandet Sykehus Kristiansand. Hun er internasjonalt godkjent ammespesialist 
‘IBCLC’, MPH samt æresmedlem i Ammehjelpen hvor hun har vært aktiv 
ammehjelper fra 1984 til d.d. Hennes erfaring fra snart to generasjoners 
ammeveiledning gjør at hun har stor tillit til mødres og barns mestringsevne. 
Hun har arbeidet i sykehus og med hjemmefødsler og har vært aktiv i Den 
Norske Jordmorforening fra endt utdanning i 1988 med en rekke tillitsverv i 
organisasjonen. Hun var også redaktør i Tidsskrift for Jordmødre fra 2000-2002.  

Ingvard Wilhelmsen 
er professor emeritus ved Universitetet i Bergen, spesialist i indremedisin 
og psykiatri. Han har i over 20 år drevet en liten Hypokonderklinikk som en 
seksjon ved Medisinsk Poliklinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus. Han har 
skrevet flere bøker, bl.a. ”Livet er et usikkert prosjekt”, ”Sjef i eget liv”, ”Kongen 
anbefaler” og ”Det er ikke mer synd på deg enn andre”.
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Luca Dalen Espseth
er rådgiver på Kjønnsmangfold i FRI - Foreningen for kjønns- og 
seksualitetsmangfold. Han jobber blant annet med transpersoner rettigheter og 
levekår. Han er selv en transkjønna mann og leverte i 2017 en mastergrad om 
hvordan transpersoner omtales i norsk offentlighet.



PÅMELDINGSSKJEMA

Barsel - og barnepleier-/jordmorkonferansen
Storefjell Resort Hotel, 18.- 20. mars 2019   Påmeldingsfrist: 20. januar 2019

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 (18.-20. mars)

                                                                                                                                                     
Ikke-medlemmer: 

Full pensjon med 2 overnattinger (18 - 20.mars)
                                                                                                                     
         
 Behov for transport fra Gol jernbanestasjon til hotellet mandag formiddag (20. mars):  

Fra Oslo med ankomst kl 11.13
Fra Bergen med ankomst kl 11.37

     
Skal være med buss Gardermoen - Storefjell tur / retur 

                                                                                                                
     

  Fagakademiet   E-post:     ost@fagakademiet.no
 Postboks 8798 Youngstorget Nettside: www.fagakademiet.no
 0028  OSLO    Telefon: 417 84 300

https://www.fagakademiet.no/paamelding/6d7936dd-8f1c-4346-a094-07406ab05a6a

