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Litt om meg, hva jeg brenner for, og hva jeg kan bidra med: 
Jeg arbeider 100% stilling på kvinneklinikken ved Stavanger Universitetssykehus. Jobben min består 

50% av fødsler ved risikoenheten og  50% på poliklinikk. På poliklinikken utfører vi rutine ultralyd, 

samt oppfølging av alle risikosvangerskap. 

Jeg har arbeidet med samme pasientgruppe i 30 år, som nyfødtsykepleier og jordmor, og er opptatt 

av mange aspekter ift svangerskap og fødsel. Etter å ha tatt ultralydutdannelse, synes jeg det er 

svært spennende å følge opp kvinner med forskjellige problemstillinger i svangerskapet. Jeg møter 

daglig kvinner med  medisinske, psykologiske eller etiske utfordringer. På poliklinikken har vi mange 

TIDSROM SKOLE FAG 
1980 - 1983 Røde Kors Sykepleierskole. 

Stavanger 
sykepleie 

1994 - 1996 NKI Høgskolen, Oslo Lederutdanning 
2002 - 2003 Jordmorskole, Bergen Jordmor 
2011  NTNU Trondheim Ultralydutdanning 
   

TIDSROM ARBIDSGIVER STILLING STILLINGSBESKRIVELSE 
1987-
1992 

Stavanger 
Universitetssykehus 

sykepleier Nyfødtavdeling 

1992-
2002 

Stavanger 
Universitetssykehus 

avdelingssykepleier Nyfødtavdeling 

2003 - 
2011 

Stavanger 
Universitetssykehus 

jordmor fødeavdeling 

2012 – d.d Stavanger 
Universitetssykehus 

Jordmor/ultralydjordmor Fødeavdelin/poliklinikk 

    

TIDSROM HVA ANNEN INFO 
1993 – 1999 Styreverv/sekretær i NPF, 

Norsk perinatalmedisinsk 
Forening 

 

   

   

Jobben min innebærer å arbeide 50% på fødeavdelingen og 50 % på poliklinikken. Poliklinikkarbeidet består i å gjøre 

rutine ultralyd, samt oppfølging av risikogravide med diverse diagnoser og problemstillinger. På fødeavdelingen arbeider 

jeg på risikoenheten.  

Ultralydkompetansen gir meg innblikk i mange problemstillinger og utfordringer.  Det er en viktig del av 

svangerskapsomsorgen for mange kvinner. Jeg er veldig engasjert i medisinske problemstillinger og etiske refleksjoner 

innen mitt fagfelt. Rutine ultralyd handler om å sette termin, gjennomgå fosteranatomi, lokalisere placenta plassering og 

verifisere antall foster.  I mange tilfeller gjør vi funn som gir utfordringer ift etiske problemstillinger og  ivaretakelse av 

gravide med risikosvangerskap. I tillegg møter vi kvinner med medisinske tilstander som krever oppfølging i 

spesialisthelsetjenesten. Jeg har også ansvar for mange av kvinnene med angst og har samtaler med disse i løpet av 

svangerskapet. Ofte har jeg også disse kvinnene i fødsel.  

Mitt engasjement er først og fremst knyttet til kvinner med spesielle behov i svangerskapet, med mål om å gjøre 

svangerskap og fødsel så «normalt» som mulig selv om de er risikofødende. De har ofte et stort informasjonsbehov og 

trenger mye støtte og veiledning underveis. 

Jeg er ellers opptatt av de fleste små og store detaljer i faget mitt. Har alltid jobbet 100% stilling, og har jobbet med 

samme pasientgruppe i 30 år – fra nyfødtsykepleier til jordmor. Har også vært engasjert som styremedlem/seketær i 

Norsk perinatalmedisinsk forening i 6 år.  

Ultralydjordmødre har en viktig rolle i svangerskapsomsorgen, og vi kan være stolte av det tilbudet vi gir i Norge. Det er 

ingen andre land som har slik solid ultralydutdanning for jordmødre.  

 

BILDE

 



samtaler med kvinner som har angst for fødsel.  Vi har kvinner med forskjellige grunnlidelser som 

trenger vekstkontroller eller blodstrømsmålinger, tvillingravide med sine utfordringer, og kvinner 

som bærer barn som får påvist misdannelser eller avvik. Jeg synes det er spennende og meningsfullt 

å informere, reflektere og diskutere med kvinner/par, eller kollegaer, alle de etiske utfordringer vi 

møter i vår hverdag på jobb. Problemstillinger som stadig dukker opp er: skal/skal ikke senabort ved 

påvist fosteravvik, fosterreduksjon,  infertilitet, eldre kvinner med donoregg/flerlinger, 

rusproblematikk og graviditet, gjentatte spontanaborter, genetiske problemstillinger/arv. I tillegg har 

vi ofte vurderinger rundt overtid/induksjon, veiledning overfor kvinner som ønsker sectio kontra 

vaginal fødsel.  

I det hele tatt har jeg en spennende og givende jobb, som jeg er svært engasjert i. Jeg er selv gift og 

har  3 barn, og snart 4 barnebarn.  

Jeg har vært medlem i NSF siden sykepleierskolen, og Jordmorforbundet siden 2002 da jeg tok 

utdannelsen. Har vært med i lokalgruppen ved flere anledninger, og er nå leder i denne. Det har alltid 

vært spennende å engasjere seg faglig, og jeg ser på et engasjement i landsstyret som en mulighet 

for nye oppgaver og inspirasjon, samt å bidra til med min erfaring innen fødsel og ultralyd.  

 


