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SIGRID INGEBORG RANNEM
Er leder ved Intensivseksjonen, Akutt- 
klinikken, Rikshospitalet. Sigrid Ingeborg 
Rannem omtales som en inspirerende 
leder som benytter sitt handlingsrom til 
kompetansehevning, et eksempel til 
etterfølgelse. Sigrid Ingeborg Rannem har til 
NSF uttalt at vektlegging av problemer, feil, 
sanksjoner og begrensninger skaper dårlige 
vekstmuligheter for fag-spesialister. Det er 
faglige muligheter som får ansatte til å vokse 
og yte sitt beste. Hennes løsning har vært 
å kombinere økonomisk styring med vekst-
muligheter for fag gjennom ledelsesformen 
«hybridledelse». Et viktig hjelpemiddel har 
vært å inkorporere forskning og fagutvikling 
i driften, gjennom blant annet å legge inn 
fag som en del av turnusen.

Sigrid Ingeborg Rannem har uttalt at rednings- 
planken for organisasjonen hun leder var å 
satse på fagutvikling og forskning. Hun har 
uttrykt at fag er samlende både for ansatte 
og driften. Redningsplanken vår har vært å 
satse på fagutvikling og forsking. Oppskriften 
deres var å inkorporere forskning og fag- 
utvikling i driften. 

Erfaringene derfra er at fagutvikling og fors-
kning er svaret på rekrutteringsutfordringer, 
er motivasjon for ansatte, gir stolthet over 
arbeidsplassen og løser mange utfordringer 
samtidig. Organiseringen gir ikke minst 

kvalitet i opplevd pasientomsorg, skriver 
Sigrid Ingeborg Rannem i et innlegg i 
Sykepleien.

MAGNE HELANDER 
Omtaler seg selv som pappaen til en engel 
etter at hans datter Ylva døde i 2013, 7 år 
gammel. Samtidig er han medstifter og 
leder av stiftelsen Sykehusbarn. Magne 
Helander og Trond Espen Hansen startet 
stiftelsen Sykehusbarn da de begge var 
fedre til barn med en alvorlig kreftdiagnose.

Magne Helander valgte tidlig å være åpen 
om datteren Ylvas sykdom og død. Han 
satte ord på flere av de tanker foreldre har 
når barna deres blir alvorlig syk. Mange 
mennesker fikk gjennom sosiale medier 
et svært nært, ærlig og personlig innblikk i 
familiens tilværelse. Omkring 90 000 fulgte 
Ylva og familien på Facebook i den fire år 
lange sykdomsperioden. Magne Henders 
motto er «Det handler ikke om å leve lengst 
mulig, men best mulig». 

Mottoet gjenspeiles i hans engasjement i 
stiftelsen Sykehusbarn som gjør et viktig 
arbeid for å skape glede og lyse øyeblikk for 
barn på sykehus. Målet med stiftelsen 
Sykehusbarn, er å bidra til å skape lyspunkter 
og glede for barn på sykehus, med enkle 
midler som klovner, lek og moro. Det er ofte 
ikke så mye som skal til.

Magne Helander er dessuten en aktiv  
blogger, forfatter og en etterspurt foredrags- 
holder. Gjennom foredrag deler han sine 
erfaringer som far til et alvorlig sykt barn, 
erfaringer på godt og vondt som vi som 
helsepersonell kan lære av. Erfaringer som 
bør skape refleksjoner om hvordan vi kan 
bidra til å gjøre sykehusoppholdet og hver-
dagen bedre for både barn og foreldre.

INGVILD DAHL ANDERSEN 
Nyfødtsykepleier, utdannet ved Lovisenberg 
Diakonale Høgskole i 2006. Jobbet på 
Nyfødt Intensiv siden 2004. Er fra Tromsø. 
Engasjert i faglig utvikling. Deltok i HFNC 
(High Flow Nasal Cannula)-prosjektet ved 
avdelingen. I tillegg er hun med å arrangere 
Tromsøkurset for helsepersonell som arbei-
der med premature og syke nyfødte barn. 
Kurset arrangeres i år for tredje gang.

NINA ENGELSEN  
Barnesykepleier, utdannet ved Videreut- 
danningen i Barnesykepleie ved Universitetet  
i Tromsø i 2013. Er i bindingstiden etter 
gjennomført utdannelse ved Nyfødt intensiv. 
Har jobbet på Barneseksjonen siden 2010. 
Hun har gått på ski over Grønland og syklet 
Norge på langs. Er fra Kvaløya i Tromsø.

Betydningen av kunnskap i 
utviklingen av sykepleien til barn og familier.
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Clarion Hotel, The Edge – Tromsø
Mandag 11. april 2016

PROGRAM

09.00-10.00  Registrering

10.00-10.15  Åpning
 v/ Jorunn Tunby, Inger Lucia Søjbjerg og Liv Mari Brandt

10.15-11.15  Betydningen av kunnskap for kvaliteten og organiseringen av tilbudet
 Ledelse av en kunnskapsorganisasjon 
 v/ Sigrid Ingeborg Rannem, Leder ved Intensivseksjonen, Akuttklinikken, Rikshospitalet

11.15-11.30 Pause

11.30-12.15 Spesialisert kompetanse i sykepleie til akutt og/eller kritisk syke barn 
 Hva innebærer det å ta en spesialutdanning? 
 v/ Nina Engelsen, Barnesykepleier og Ingvild Andersen Dahl, Nyfødtsykepleier

12.15-13.15 Lunsj

13.15-14.00 Opplevelse av forskjeller i kompetanse gjennom en sykehusinnleggelse 
 v/ Magne Helander, leder for Sykehusbarn 

14.00-14.30 Pause

14.30-15.30 Gruppesamlinger

15.30-15.45 Pause

15.45-16.15 Felles oppsummering

Betydningen av kunnskap i 
utviklingen av sykepleien til barn og familier.
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