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

 
Jeg kommer fra Jæren og ble nyutdannet jordmor fra Høyskolen i Bergen i 2016. Jeg har ett års 

erfaring fra føden og fødeloftet på Stavanger universitetssykehus.  

Jeg har studert bachelor i sykepleie ved Universitetet i Stavanger, samt et årsstudium i Sosiologi ved 

samme universitet. Jeg har arbeidet som sykepleier i kommunen på en rehabiliteringsavdeling med 

lindrende enhet. I tillegg har jeg arbeidet ved gynekologisk avdeling ved Stavanger 

Universitetssykehus.  

TIDSROM SKOLE FAG 
2014-2016 Høyskolen i Bergen Jordmor 
2009-2012 Universitetet i Stavanger Bachelor i Sykepleie 
2008-2009 Universitetet i Stavanger Årsstudium i Sosiologi 
   
   

TIDSROM ARBIDSGIVER STILLING STILLINGSBESKRIVELSE 
2016- Stavanger 

Universitetssykehus 
100% (vikariat) 
75% (fast) 

Jordmor 

2014-2016 Haukeland 
Universitetssykehus 

Ekstrahjelp Sykepleier 

2013-2014 Stavanger 
Universitettsykehus 
 

Vikariat/sommervikr Sykepleier 

2012-2014 Hå Sykehjem Vikariat Sykepleier 

    

TIDSROM HVA ANNEN INFO 
2017- Vara Jordmorforbundet 

NSF Rogaland 
 

2014 Strikk for livet Frivillig organisasjon 

2011-2015 Student/frivillig på 
Haydom Lutheran 
Hospital, Tanzania 
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Som sykepleierstudent var jeg i praksis ved Haydom Lutheran Hospital. Under dette oppholdet fikk 

jeg oppleve og erfare at det vi gjorde utgjorde en forskjell. Som nyutdannet sykepleier valgte jeg å 

reise tilbake til samme sykehus og arbeide som frivillig. Ved siden av dette har jeg hatt vikariat og tatt 

ekstravakter. Jeg har også arbeidet som frivillig i den norske organisasjonen Strikk for Livet, som 

sender strikkede ”kuvøser” til nyfødte og premature barn i Tanzania. I forbindelse med dette 

engasjementet bidrog jeg til å samle inn midler og markedsføre organisasjonen. 

Jeg er en positiv og energisk person som brenner for den normale fødsel og ønsker å bidra til å styrke 

Jordmorforbundets posisjon på Sør-vestlandet. Jeg er stolt av å være både sykepleier og jordmor  og 

verdsetter de verdiene Jordmorforbundet NSF fremmer, og står for. Som ung og nyutdannet jordmor 

vil jeg  appellere til studenter, og andre unge jordmødre i forhold til å informere og rekruttere nye 

medlemmer.  

 
 
 


