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Litt om meg, hva jeg brenner for, og hva jeg kan bidra med: 

Litt om meg:  

32 år fra Holmestrand, gift med Christian. Vi holder på med en adopsjonsprosess og får 

forhåpentligvis et barn eller fler fra Sør Afrika innen 4-5 år. Veldig glad i jobben min som 

jordmor, men er nok en litt rastløs sjel så jeg tar stadig mer utdanning. Leverte innpass 

TIDSROM UTDANNING SKOLE 
2004-2007| Bachelor i sykepleie Høgskolen i Vestfold 
2009-2010 Videreutdanning i veiledning og 

coaching 
Høgskolen i Vestfold 

2010-2013 Videreutdanning til jordmor Høgskolen Sørøst-Norge 
2016-2017 Innpass til mastergrad i jordmorfag Høgskolen Sørøst-Norge 

2017-d.d. Videreutdanning i sexologi Universitet i Agder 

TIDSROM ARBIDSGIVER STILLING STILLINGSBESKRIVELSE 
2007-2010 Sykehuset i Vestfold Sykepleier Barneavdelingen 
2007-2010 Holmestrand 

kommune 
Sykepleier Sykehjem 

2010-2013 Sykehuset i Vestfold Sykepleier Nyfødtintensiv 
2013-d.d. Vestre Viken HF Jordmor Føde-barsel Drammen 

sykehus 
2016-d.d. Høgskolen Sørøst-

Norge 
Veileder Følger opp jordmorstudenter 

i praksis 

TIDSROM HVA ANNEN INFO 
2010-2013 Tillitsvalgt ved jordmorutdanningen  

2014-2015 Varatillitsvalgt DNJ Drammen sykehus  
2015-d.d. Tillitsvalgt NSFJ Drammen sykehus  

2017-d.d. Leder for faggruppen NSFJ Buskerud  
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til mastergrad i jordmorfag i vår og begynt på sexologiutdanning i høst. Vært tillitsvalgt i 

NSFJ etter jeg byttet forbund i desember 2015. Syntes det er veldig moro å få jobbe for at 

mine fantastiske kollegers hverdag skal være så god som mulig, opplever at NSF gir meg 

god støtte til det. 

 

På fritiden er jeg glad i båtliv om sommeren, gode samtaler med venner og familie, har 

en hest som tar litt tid, veldig glad i å gå tur og så fort vi flytter til et annet sted skal jeg 

ha hund igjen. Men den siste tiden har det blitt mest studier, da jeg har studert ved siden 

av full jobb.  

 

 

Opptatt av: 

 

Jeg er opptatt av jordmødre mulighet til kompetanseutvikling, jordmorfag er viktig! 

Masteroppgaven vår omhandlet jordmorleders tanker rundt kompetanseheving blant 

nyutdannede jordmødre. Den omhandlet også tema rundt hvordan beholde jordmødre i 

faget, og kan enkelt trekkes videre til hvordan sørge for kompetanseutvikling hos 

erfarne jordmødre. 

 

Vi har jobbet for mastertillegg til masterjordmødre i Vestre Viken, uten å komme noen vei 

med dette. Det er skuffende å se at arbeidsgiver ikke ser betydningen av en økt akademisk 

kunnskap blant jordmødre. Jordmor kan! Og det er opptil arbeidsgiver å benytte seg av 

kompetanse blant de ansatte.  

 

I hverdagen er jeg svært opptatt av jordmorlønn! I Vestre Viken har Jordmorforbundet 

tradisjonelt hatt få svært medlemmer, dette er under endring og det må forhandles for 

gode lønnsvilkår for jordmødre i NSF. Samtidig er jeg opptatt av at vi skal ha gode 

arbeidsforhold og at vi ikke skal godta dårlige avtaler for å få bedre lønn. Turnuslivet er 

tøft, vi trenger tillitsvalgte og et forbund som står på krav om arbeidstid. 

 

Jeg håper å kunne benytte kunnskapen jeg har opparbeidet meg både som tillitsvalgt og 

gjennom masteroppgaven, til å arbeide for jordmødres mulighet til 

kompetanseutvikling, lønn og arbeidsforhold i fremtiden. 

 


