
 

 

 Program Tromsøkurset 2022 

Auditorium UNN Plan A5, UNN Breivika 

 

Torsdag 13.oktober: Registrering 08:30 – 09:00 

 

09:00 – 09:15 Velkommen  
 
09:15 – 10:15 Premature barn – hvordan går det på lang sikt og kan 

intervensjoner påvirke resultatet?  
Marianne Nordhov, overlege nyfødt intensiv, UNN Tromsø 

  

10:30 – 11:30 «Det meste går bra - ofte litt etter de andre» 
 Foreldrehistorie av Grete og Kjetil Steinry Åsvang 

 

11:30 – 12:15 Lunsj 
 

12:15 – 13:00  Kliniske erfaringer fra utviklingskartlegging av premature 
barn 

 Judeson Joseph, Barnelege og Barne- og ungdomspsykiater, BUP UNN 
Tromsø. 

 Cecilie Melum-Hansen, klinisk barnevernspedagog, BUP UNN Tromsø. 
 

 13:15 – 14:00 «Født prematurt – psykisk og sosial sårbarhet i barne-, 
ungdoms- og tidlige voksne år» 
Christine Strand Bachman, Nyfødtlege St. Olavs, NTNU stipendiat 

 

 

14:15 – 15:15 Etiske utfordringer i nyfødtmedisinen 
Janicke Syltern, overlege Nyfødt intensiv, klinisk etisk komitè,  
St. Olavs Hospital 

 

15:15 -15:30 Oppsummering og avslutning 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Program Tromsøkurset 2022 

Auditorium UNN Plan A5, UNN Breivika 

 

Fredag 14.oktober: Registrering 08:30 – 09:00 

 
 

09:00 – 09:15 Velkommen  
 
09:15 – 09:45 Beskyttelse mot hjerneskade etter asfyksi – hva er nytt? 

Claus Klingenberg, avdelingsoverlege Nyfødt intensiv, UNN 

 
09:45 – 10:00 Videokonferanse med fødeavdelinger på lokalsykehus uten 

nyfødtavdeling 
Claus Klingenberg, avdelingsoverlege Nyfødt intensiv, UNN 

 
10:15 – 11:00 Nevroprotektiv omsorg til det nyfødte barnet med 

hypoksisk-iskemisk enkefalopati (HIE)              
 - gjennom stabiliseringsfasen frem til transport              
Hanne Nordli Holtmoen, nyfødtsykepleier/ høyskolelektor, AHUS/LDH 

 
11:15 – 12:00 Stabilisering av nyfødt med intakt navlesnor. 

LifeStart-bordet: erfaringer fra Ålesund. 
   Bjørg Inger Stensøe, spesialsykepleier Nyfødt, Nyfødt Intensiv Ålesund  

Heidi Årseth Hansen, spesialsykepleier Nyfødt, Nyfødt Intensiv Ålesund 

 
12:00 – 12:45 Lunsj 
 
12.45 – 13:15 Kuvøseteamet på UNN, Tromsø 
 Sissel Jansen, Barnesykepleier UNN 

 

13:30 – 14:15 Transporter med kuvøseteamet på UNN – 1994 til 2020 
Lene Nymo Trulssen, overlege Nyfødt intensiv, UNN 

 

14:30 – 15:15  Transporterfaringer fra Nyfødt Intensiv, Stavanger 
 Tone Dahl, Nyfødtsykepleier SUS, høyskolelektor LDH.  

Oddny Lima, Nyfødtsykepleier SUS 

 

15:00 – 15:30 Oppsummering og avslutning 

 



 

 

Presentasjon forelesere 

Tromsøkurset 2022 

 
Janicke Syltern (kommer) 
 
Christine Strand Bachman: Nyfødtlege på Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs 
Hospital. Har i tillegg en 50% stilling som stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin og 
sykepleie ved NTNU. I forskningen benytter hun nasjonale registerdata for å studere mental 
og sosial helse blant barn og unge som er født prematurt.  
 
Judeson Joseph: Utdannet barnelege og barne- og ungdomspsykiater. Han har jobbet i 
barne- og ungdomspsykiatrien i 10 år. Judeson jobber klinisk med barn og ungdom og 
behandling av utviklingsforstyrrelser. I tillegg til medikamentelle tiltak jobber han også med 
ikke-medikamentelle tiltak som er utadrettet bl.a. gjennom å undervise hjelpere og i 
igangsette tiltak i nærmiljøet. I tillegg til klinikken er han ansvarlig for en nasjonal 
forskningsstudie innenfor ernæring og ADHD. 
 

Cecilie Melum-Hansen: Utdannet klinisk barnevernspedagog og har jobbet i barne- og 
ungdomspsykiatrien i over 15 år. Cecilie jobber ved BUP-Tromsø på UNN, med barn og 
ungdom 0-18 år. Hennes spesialfelt er funksjonskartlegging og utredning av 
utviklingsforstyrrelser og kognitiv fungering, inkludert kontroll av premature barn i 
førskolealder. 
 

Grete Steinry Åsvang: førstegangsforelder, bioingeniør og leder 
Kjetil Steinry Åsvang: førstegangsforelder, maskinist og teknisk leder 
Grete og Kjetil opplever seg selv som ressurssterke foreldre, noe de tror har gjort det lettere 
å stå i utfordringene. Det er ikke alle som har samme forutsetning til å stå i slike krevende 
prosesser. De tenker derfor det er fint om deres erfaringer kan være til hjelp for andre.  
 

Marianne Nordhov: barnelege og nyfødtmedisiner som har jobbet på UNN siden 1997. Hun 
har doktorgrad i betydningen av tidlig intervensjon for kognitiv utvikling og 
atferdsforstyrrelser hos premature barn med FV 2000 gram. Hun er en del av kuvøseteamet 
på UNN. I tillegg til nyfødtmedisin og generell pediatri har hun spesiell kompetanse innenfor 
rettsmedisin, kvalitetsforbedring og ledelse. Hun er medlem av det nasjonale 
utrykningsteamet NOR EMT.  
 

Sissel Jansen (kommer) 
Barnesykepleier ved Nyfødt Intensiv siden 1998. Er medlem i kuvøseteamet siden 2006. 
Hun er medlem av det nasjonale utrykningsteamet NOR EMT og URE helseteam UNN. 
 
Lene Nymo Trulssen Nyfødtmedisiner og barnelege med fagfelt gastro. Tidligere 
fysioterapeaut og også spesialist i idrettsmedisin. Jobbet på Barneavdelingen siden 2013.  
 

 



 

 

Tone-Merethe Dahl: Master i avansert klinisk nyfødtsykepleie. Jobbet på 
Nyfødtintensivavdelingen SUS fra 2004. Høyskolelektor ved Lovisenberg Diakonale sykehus. 
 
 
Oddny Lima: Nyfødtsykepleier. Jobbet på Nyfødtintensivavdelingen på SUS fra 2009. Leder i 
transportteamet. 
Heidi Aarseth Hansen Spesialsykepleier nyfødt / fagutviklingssykepleier 
Jobbet ved nyfødt intensiv i Ålesund siden 1996 
 
Bjørg Inger Stensøe Spesialsykepleier nyfødt / medisinsk teknisk ansvarlig 

Jobbet ved nyfødt intensiv i Ålesund siden 1985 

Hanne Nordli Holtmoen: Utdannet sykepleier i 2010. Spesialsykepleier for nyfødte fra 2020, 
med master i avansert klinisk nyfødtsykepleie fra 2021. Jobbet ved nyfødtintensiv RH i 2012-
2013 og ved nyfødtintensiv AHUS fra 2018. Jobber fra høsten 2022 i kombinert stilling; 60% 
som høyskolelektor på masterprogrammet for avansert klinisk nyfødtsykepleie ved 
Lovisenberg diakonale høyskole og 40% klinisk som spesialsykepleier for nyfødte ved 
nyfødtintensiv på AHUS. Lang erfaring fra arbeid med barn, ungdom og voksne med 
omfattende bistandsbehov i kommunal sektor, samt erfaring fra Forsvaret og internasjonale 
operasjoner. 

Claus Klingenberg: Seksjonsoverlege på Nyfødt Intensiv siden 2013, jobbet som overlege ved 
Nyfødt Intensiv siden 1999. Er også redaktør av barnelegeforeningens veiledere i pediatri 
inkludert nyfødtmedisin. 
 


