
Presentasjon av medlemmer som stiller til valg til styret i 
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Personalia: 

 
NAVN Kristin Holanger 

FØDT 17.01.1987 

ADRESSE Herman Foss gate 8B  
0171 Oslo 

TELEFON 40611129 

E-POST Kristin_holanger@hotmail.com 

Medlem siden: NSF siden 2006 , 
Jordmorforbundet NSF siden 
2012 

Utdanning: 

Arbeidserfaring: 

TIDSROM SKOLE FAG 
2017 OUS  Lederutdannelse 
2015 NSF Medie kurs 
2015-2016 NSF Tillitsvalgtopplæring 
Januar 2012-Des. 2013 HIOA Jordmor 
2006-2009 HIO Sykepleie 

TIDSRO
M 

ARBIDSGIVER STILLING STILLINGSBESKRIVEL
SE 

2017-d.d OUS (Rikshospitalet) 
Fødeavdeling, Barsel  

Enhetsleder/jordmor  

2013-
2017 

OUS (Rikshospitalet) Jordmor (TV, ATV, HTV) 100% tredelt, 
rullerende 
føde/obs/barsel 

2012-
2013 

OUS (Rikshospitalet) 
Praksis som jm.stud 
ved AHUS og 
helsestasjonen i 
Sandvika 

Sykepleier/jordmorstude
nt 

Sommervikariater ved 
Observasjonspost for 
gravide og ekstravakt 
ved tilkalling, enkelte 
vakter som barnepleier 

2009-
2012 

Rikshospitalet Gyn 
sengepost, ØNH og 
kir.pol 

Sykepleier  

2006-
2009 

Frognerhjemmet 
Praksis ved 
Hjertemedisinsk 
sengepost og Gyn 
(Rikshospitalet), 
Sunnaas sykehus 
(hjerneskade avd) og 
Dikemark (lukket 
utredningsavd.) 

Pleieassistent under spl. 
utdanning 

Helge jobbing og 
ekstravakt ved behov.  

2003-
2006 

Nyskogen bo- og 
omsorgssenter 
(Arendal), Plankemyra 
bo- og 

Pleieassistent, 
resepsjonsmedarbeider 

Eldreomsorg og 
scanning av 
prøvesvar/epikriser 
ved legekontor 

 



Annen relevant praksis/erfaring/ tillitsverv: 

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

 

omsorgssenter(Arenda
l), Bjorbekk legesenter 
(Arendal)  

TIDSROM HVA ANNEN INFO 
2015-d.d Landstyremedlem 

Jordmorforbundet NSF 
 

2016-d.d Representant for 
Jordmorforbundet NSF  

Nasjonalt SRHR nettverk i 
regi av Sex og samfunn 

2016-2017 Delegat i ICM for 
Jordmorforbundet NSF  

 

2015-d.d. Komitè for utdeling av 
BAM stipend  

 

2015-2017 Representant for 
Jordmorforbundet NSF 

Nasjonal referansegruppe 
for fosterovervåkning 

2016-2017 Avdelingstillitsvalgt 
 

Fødeavdelingen OUS 
Hovedtillitsvalgt, 
Kvinneklinikken OUS 

2015 Plasstillitsvalgt føden, 
Rikshospitalet 

NSF jordmorforbundet 

2012-2013 Vara tillitsvalg under 
jordmor utdanning 

Jobbet som frivillig under 
jordmor kongressen 

Jeg er positiv, omgjengelig og engasjert i alt jeg gjør.  Å bli jordmor er det beste valget jeg har tatt i 

mitt liv! Jeg brenner for kvinnehelse og jordmorfaget, nasjonalt og internasjonalt.  Jeg har en sterk 

rettferdighetssans og er opptatt av at menneskene vi møter som jordmødre skal få god, sikker 

behandling, og at kollegaer skal ha det bra på jobb.   

Oppfølgning av studenter og fagutvikling er noe av det jeg anser som mest givende og meningsfylt, 

men jeg liker også generelt organisering, logistikk og forbedringsprosjekter som bidrar til en bedre 

hverdag.  Nå har jeg vært heldig og fått drive med alt dette både som enhetsleder og via 

Jordmorforbundet NSF.  

Mine erfaringer som tillitsvalgt/avdelingstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt og landsstyremedlem i 

Jordmorforbundet NSF har lært meg utrolig mye og bidratt til å styrke min motivasjon og tro på at 

sakene våre er verdt å kjempe for! Sammen er vi sterkere og #JordmorKan.   

I styret bidrar jeg på flere områder fordi jeg har et bredt interessefelt med økende forkjærlighet for 

politikk, fag og ledelse.  Eksempelvis en-til-en omsorg, hjemmefødsler, jordmormangel i 

kommunene, finansierings modeller og hvordan fremtidens svangerskap-, fødsel- og barselomsorg 

skal se ut.  

Jeg er dypt takknemlig for styrevervet så langt og håper dere vil ha meg her i kommende periode.  

 


