FOREDRAGSHOLDERE OG PANELDELTAKERE ALFABETISK:
Jonas Dale

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM)
Jonas Dale e kommuneoverlege i Bjørnafjorden kommune. Han er også
forsker ved Norsk kompetansesenter for legevaktmedisin med fokus på
pandemihåndtering i primærhelsetjenesten. Han ar tidligere vært
legevaktsjef i Bjørnafjorden og Samnanger interkommunale legevakt. Dale
er spesialist i allmennmedisin og spesialist i samfunnsmedisin.

Oona Dunlop

Overlege, PhD, Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin
(CBRNE-senteret)
Oona Dunlop er lege på CBRNE-senteret og jobber da halv tid klinisk på
Akuttmedisinsk avdeling (Medisinsk intensiv og Akuttmottaket) på Oslo
universitetssykehus og halv tid med CBRNE. Hun er spesialist i
infeksjonssykdommer og hennes oppgaver i CBRNE-senteret er særlig
knyttet til B-hendelser, medisinsk beredskap og undervisning. Oona Dunlop
er med i Nasjonalt medisinsk utrykningsteam for høyrisikosmitte (NMUH).

Marit Furuseth
Marit Furuseth er fra Lørenskog. Etter praksisåret i Agder ble hun
uteksaminert fra politihøgskolen i 2006. Furuseth begynte på Lørenskog
lensmannskontor høsten 2006, og jobbet der til høsten 2011. Hun tilrådte
da i stilling som innsatsleder ved Romerike politidistrikt. Marit er engasjert i
videreutvikling av redningstjenesten i Norge, spesielt søk etter savnede
personer på land. Er styreleder i Romerike operative leder forum (ROLF), og
stortrives med å være med å utvikle tverretatlig samarbeid. Marit Furuseth
var innsatsleder i akuttfasen og leder ILKO i driftsfasen i 5 vakter.

Thomas Berg Green

Seniorrådgiver Nasjonalt kompetansesenter for prehospital
akuttmedisin (NAKOS)
Thomas Berg Green er Paramedisiner ved Oslo universitetssykehus,
Prehospital klinikk. Han er Seniorrådgiver for NAKOS - Nasjonal
kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin og daglig leder for Norsk
Førstehjelpsråd (som er et ideelt/frivillig samarbeidsorgan for 26
medlemsorganisasjoner med en samlet medlemsmasse på over 1,3
millioner mennesker). Green er medlem av programkomiteen i
Ambulanseforum og styremedlem i EMS Norway.

Snorre Birk
Gundersen

Ambulansesjef Vestre Viken
Snorre Birk Gundersen er ambulansesjef i Vestre Viken HF. Han er en av
landets aller første utdannede fagarbeidere i ambulansefaget, med senere
påbygning som Nasjonal Paramedic. Foruten en sykepleier utdanning, så
har Snorre også ulike studier fra personalledelse i tillegg til en master i
helseledelse fra Universitetet i Oslo. Snorre har jobbet ved flere
ambulansetjenester og hatt ulike leder- og fagstillinger opp igjennom
årene. Snorre Birk Gundersen har tidligere også vært ambulansesjef,
kommunalsjef for helse, sosial og omsorg, samt jobbet i Helsedirektoratet.

Leif Haugland

Varaordfører, Gjerdrum Kommune

Leif Haugland har vært varaordfører i Gjerdrum kommune siden 2015. Han
har vært politisk aktiv (Sp) i 30 år og er inne i sin 3. kommunestyreperiode.
Som varaordfører i kommunen satt Haugland i krisestaben under hele
redningsaksjonen og i tiden etterpå. Han er også delaktig i alle prosesser i
etterkant av raset.
Haugland er utdannet innen mekaniske og maritime fag før han tok
våpenteknisk utdannelse i Forsvaret, hvor han begynte å jobbe i 1989 og
jobbet videre der frem til 1998.
Leif haugland startet et eget selskap i 1998 (Obsima Technology AS), et
firma han fortsatt driver.

Tom Hanssen

Styreleder Ambulanseforum AS
Tom Hanssen er styreleder i Ambulanseforum AS og direktør i Forskningsog Utviklingsavdelingen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Han er utdannet
sykepleier, har jobbet som journalist og redaktør i ulike medier og har vært
informasjonssjef i Norges Fiskarlag og ved St. Olavs Hospital. Tom Hanssen
har siden 2003 hatt ulike arbeidsoppgaver i Norsk Luftambulanse.

Maren Ranhoff Hov

Seniorforsker Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Lege i spesialisering
nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus Ullevål
Maren Ranhoff Hover er utdannet lege og ambulansearbeider fra
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø. Hun er førsteamanuensis ved
paramedisinutdanningen OsloMet, og jobber som lege i spesialisering ved
nevrologisk avdeling OUS Ullevål, og er seniorforsker i Stiftelsen Norsk
luftambulanse. Hov forsker på prehospital diagnostikk og behandling av
hjerneslag og har tatt doktorgrad på dette emnet. Hun ble tildelt LHL
hjerneslags ærespris i 2018 for arbeid innen prehospital hjerneslag
forskning og formidling om dette, samt var vinner av Forsker Grand Prix
2016 i Oslo og Akershus. Maren Ranhoff Hov er i dag forskningsleder for
prosjekt om kompetanseløft i ambulansetjenesten for gjenkjennelse av
hjerneslagsymptomer

Håkon Heyerdahl

Avdelingsleder snø-/steinskred, NGI
Håkon Heyerdahl er høyskolekandidat økonomi fra Økonomisk College,
Oslo (1985-1987). Heyerdahl er Sivilingeniør bygg fra NTNU med geoteknikk
som fordypning (1987-1992). I perioden 1993-1999arbeidet han ved
Geoseksjonen i NSB/Jernbaneverket Ingeniørtjenesten. Han var
Seksjonsleder i perioden 1996-1999.
Heyerdahl har jobbet i NGI fra 1999 til dags dato. Han har arbeidet mye
med forskjellige typer skred fra 2000, i tillegg til andre geotekniske
oppgaver, som har gitt mye erfaring fra kvikkleireskred. Nå er Håkon
Heyerdahl seksjonsleder ved Naturfareområdet, seksjon Snø- og steinskred.

Geir Ingebrigtsen

Paramedic ved Finnmarkssykehuset

Geir Ingebrigtsen jobber som paramedic for Finnmarkssykehuset. Han har
jobbet i ambulansetjenesten siden 1998. Ingebrigtsen er AMLS og PHTLS
instruktør, og i tillegg instruktør i utrykningskjøring.
Han har i tillegg jobbet periodevis på AMK siden 2009.
Geir Ingebrigtsen arbeider i dag i ambulansetjenesten i Kirkenes

Hans Kristian
Jørgensen

IL Helse, OUS
Hans Kristian Jørgensen (46) har 26 års erfaring fra prehospital
ambulansetjeneste. med 11 år på motorsykkel ambulansen og som operativ
leder/ innsatsleder helse de siste årene. Jørgensen har videreutdannelse
innen krisehåndtering, operativ psykologi og flerkulturelt helsearbeid.
Eksempler fra erfaring fra hendelser, som innsatsleder helse de siste årene,
kan Grottefesten og Gjerdrum, under den første akutte fasen, nevnes.

Panchakulasingam
Kandiah

Assisterende fagdirektør Helse Vest
Panchakulasingam Kandiah er utdannet lege fra Universitet i Bergen. Han er
spesialist i radiologi med spesial interesse innen thoraxradiologi. Siden 2019
har Kandiah jobbet som assisterende fagdirektør i Helse Vest med ansvar
for prehospitale tjenester, samt ansvar for somatikk, pasientsikkerhet og
kvalitet. Han er styremedlem i Norsk luftambulansetjenesten HF.

Terje Klevengen

Avdeling for Spesielle Operasjoner (SO), Oslo PD
Terje Klevengen gikk ut av politiskolen i 1993. Han bbegynte i
beredskapstroppen i 1997 og jobbet der i 17 år. Klevengen jobber nå ved
Spesielle operasjoner, som i hovedsak jobber opp imot organisert
kriminalitet.

Inggard Lereim

Professor dr.med. i kirurgi, ortopedi og idrettsmedisin
Inggard Lereim er Professor dr. med i kirurgi, ortopedi og idrettsmedisin.
Arbeidet med personskader, skadeforebygging og beredskap i som en viktig
del av arbeidet ved 2 av våre største universitetssykehus (St. Olavs Hospital
og Ullevål Universitetssykehus). Underviser i katastrofemedisin. Ved siden
av dette har Lereim vært seniorrådgiver i katastrofemedisin i
Helsedirektoratets beredskapsavdeling.
Inggard Lereim ledet Helsedirektoratets utredning og evaluering av
helsevesenets innsats etter 22. juli 2011, og er medlem av vitenskaps og
ekspertgruppen for katastrofemedisin i Sverige.
I oppdrag fra W.H.O. arbeidet Lereim med ulykkesmedisin i Afrika, vært
leder for medisin og beredskap ved en rekke internasjonale mesterskap,
bl.a. OL 1994, VM på ski 1997, 2011 m.m.`
Inggard Lereim sitt viktige grunnlag for dette engasjementet er: HAR STOR
RESPEKT FOR PREHOSPITAL AKUTTMEDISIN.

Johan Marius Ly

Avdelingsdirektør Forebygging og sikkerhet, DSB

Johan Marius Ly er avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap (DSB) og leder avdeling for forebygging og
sikkerhet. Avdelingen har ansvar for de fire nasjonale myndighetsrollene til
DSB; brann- og redning, elsikkerhet, sikkerhet ved håndtering og transport
av farlige stoffer og eksplosiver, samt produktsikkerhet. Johan Marius LY er
utdannet marineingeniør fra Sjøkrigsskolen og jobbet i Sjøforsvaret, Statens
forurensningstilsyn og Kystverket før han begynte i DSB i 2020.

Anders Løberg

Brann- og redningssjef, Øvre Romerike BR
Anders Løberg er brann- og redningssjef i Øvre Romerike brann og redning
IKS (ØRB), som som er et heleid interkommunalt selskap (IKS) for

kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og
Ullensaker.
Løberg var øverste leder for brann og redning sin innsats under skredet på
Gjerdrum.
Han har jobbet i Krisestøtteenheten (KSE) i Samfunnsikkerhetsavdelingen
(SAM) i Justisdepartementet, hvor han bidro med kompetanse i form av
rådgivning og faglig bistand til lederdepartementets arbeid med
samordning og helhetlig sentral krisehåndtering. I politidirektoratet ledet
Løberg arbeidet med plan- og gjennomføring av nasjonale og internasjonale
øvelser for å sikre økt krisehåndteringsevne i politiet, Forsvaret og andre
samvirkeaktører.
Anders Løberg har en omfattende fag- og lederutdanning fra forsvaret,
politiet, og andre fagmiljø.

Tommy Mathisen

Fagutvikler Ambulansetjenesten Helgeland
Tommy Mathisen har jobbet operativ på ambulanse over 20 år, er også
utdannet brannkonstabel.
Han har jobbet i stab mange år med innkjøp, planlegging og undervisning.
Mathisen jobber som konsulent i prehospital klinikk, Mathisen har hatt
ansvaret før oppdatering, innfasing og opplæring av dette i tjenesten.
Mathisen påpeker at da de ikke hatt noen CBRNE-hendelser i senere tid,
har de ingen som har noe mye erfaring med dette, ut over det som inngår i
grunnopplæring av de ansatte.

Anders KildalMathisen

Psykologspesialist IMPS (Institutt for Militærpsykiatri og
Stressmestring)
Anders Kildal-Mathisen er psykologspesialist og Major ved Institutt
for Militærpsykiatri og Stressmestring (IMPS) i Forsvaret. Han jobber
til daglig med operativ lederstøtte, stressmestring og ivaretakelse av
personell i inn og utland. Anders Kildal-Mathisen har tidligere jobbet
oppsøkende mot det åpne rusmiljøet i Oslo.

Liban Mohmoud

Ambulansearbeider ved OUS PRE

Liban Mahmoud kom til Norge i 1989 som asylsøkere i en alder av 12
år. Har vokst opp på Furuset i Oslo. Han tjenestegjorde i
førstegangstjeneste i luftforsvaret på Andøy flystasjon.
Liban Mahmoud begynte i ambulansetjenesten i 2009 som lærling
og har siden jobbet på ambulansestasjonene Ullevål og sentrum.

Espen Rostrup
Nakstad

Assisterende Helsedirektør
Espen Rostrup Nakstad (cand.med., cand. jur., ph.d.) er spesialist i
indremedisin og lungemedisin, og har ledet det nasjonale CBRNE-senteret
fra 2013. Nakstad er også lærebokforfatter. Under pandemien har han vært
engasjert som assisterende helsedirektør.

Steinar Olsen

Avdelingsdirektør, Akuttmedisin og beredskap, Helsedirektoratet
Steinar Olsen er avdelingsdirektør i Helsedirektoratet med ansvar for
akuttmedisin og beredskap. Han har ansvar for oppfølgingen etter 22. juli
og arbeidet med nasjonal beredskap, herunder CBRNE-området. Steinar
Olsen har lang operativ erfaring fra ambulansetjenesten og ledererfaring
fra både nasjonale og internasjonale helsekriser, herunder koordinering av
helsetjenesten innsats mot covid-19.

Georg Ordemann

Beredskapskoordinator, Helse Bergen
Georg Ordemann har vært ansatt som ambulansearbeider i Helse Bergen –
Akuttmedisinsk avdeling siden 2001, og med tilleggsfunksjon som
beredskapskoordinator siden 2012.
Han har jobbet med store by arrangementer som sykkel VM 2017,
Hansadager, Tall ship Race mm, og er kontaktperson for prehospitel CBRNE.
Ordemann er og medlem av Faggruppe CBRNE Vest, en kompetansegruppe
som består av representanter fra 11X, Sivilforsvaret og Forsvaret og er et
viktig ledd i sivilt/militært samarbeid.
Gruppen bistår med rådgivning, og gjennomfører årlige CBRNE
Samvirkekurs for operative ledere

Kjetil Riise

IL OBRE, Oslo BR
Kjetil Riise startet i OBRE i 1998, har tjenestegjort som røyk og
kjemikaliedykker, satt som fast mannskap der i 7 år, og har vært røyk og
kjemikaliedykker leder i 5 år. Han har vært leder og sjåfør på
høydeberedskap, vært fagansvarlig for OBRE sine høydeberedskap. Riise
har vært Utrykningsleder i 5 år og fungert i 4 år som NK Innsatsleder Brann.
Kjetil Riise driver også med opplæring og trening av nye utrykningsledere
internt i OBRE. Kjetil Riise var IL Brann under Grottefesten.

Ine Røed

Spesialist i anestesiologi, OUS

Ine Røed ble ferdig utdannet lege ved Universitetet i Oslo i 2013. Hun
hadde turnustjeneste i Skien og Bø i Telemark. Hun jobbet videre ved
anestesiavdelingen på Sykehuset i Telemark i Skien og Porsgrunn i 3 år, før
hun i 2018 gikk over til Oslo Universitetssykehus. I løpet av spesialiseringen
har Ine Røed arbeidet ved akuttmedisinsk avdeling og hyperbarmedisinsk
enhet, hvor hun fortsatt jobber som trykkammerlege. Ine Røed ble ferdig
spesialist i anestesiologi i 2021

Arve Røtterud

IL Politi, Oslo PD
Arve Røtterud har jobbet som innsatsleder i Oslo Politidistrikt siden 2005.
Før det jobbet han i ordens – og trafikktjeneste.
Fagområder i Røtteruds jobb i dag er Søk etter savnet person på land og
trafikktjeneste samt kollegastøtte i politiet siden 2001.
Arve Røtterud var Innsatsleder Politi under Grottefesten

Geir Jøran Sara

Ambulansefagarbeider, Alta
Geir Jøran Sara er fra Kautokeino. Han har jobbet ved ambulansene i
Tromsø, Alta og Kautokeino. Han har jobbet i Forsvaret i noen år.
Sara arbeider i dag i ambulansetjenesten i Alta.
Geir Jøran Sara har vært fasilitator for Første-BEST siden 2006.

Lars Erik Sjømæling

Klinikksjef, Klinikk for prehospitale tjenester, Helse Møre og
Romsdal
Lars Erik Sjømæling er klinikksjef med ansvar for prehospitale tjenester i
Møre og Romsdal HF. En klinikk som består av AMK, LA, Båt-, og Bil
ambulanse i tillegg til Pasientreiser.
Han har utdanning som Ambulansearbeider og var student ved det første
kullet for paramedicutdanningen ved HIL.
Han har jobbet som operativ ambulansepersonell fra 1991 til 2002, og har
vært leder siden.
Gjennom tjenesten har Lars Erik Sjømæling erfaringer som deltaker i
arbeide med prehospitale planverk for Helse-Midt-Norge siden 2003,
deltaker i akuttutvalg i Møre og Romsdal, deltaker i nasjonale anskaffelser,
ambulanseklær og ambulansebiler, og deltaker i nasjonalgruppe for
ambulansebåter.

Arne Skulberg

Lege og fungerende seksjonleder for Legeambulansen 119, Oslo
Arne Skulberg er utdannet lege fra Dublin i 2006, og har jobbet med
anestesi i Fredrikstad og på Ullevål. Fra 2017 var Skulberg tilknyttet
legeambulansen 119 i Oslo, hvor han nå er fungerende seksjonsleder.
Arne Skulberg ble PhD i 2019 fra NTNU med utvikling av nalokson
nesespray.
Skulberg jobbet som Medisinsk Leder Helse under Gjerdrumskredet.

Lars Solhaug

Assisterende Avdelingssjef Ambulanse, Sykehuset Innlandet
Lars Solhaug ble ansatt i ambulansetjenesten i Innlandet 1996, vikar frem til
oktober 1999. han har tilleggsutdanning i ledelse og krisehåndtering.
Fra 2001 har han jobbet i lederstillinger, først seksjonsleder ved stasjon
Gjøvik, fra 2003-2006 som Ass ambulansesjef i tillegg til seksjonsleder, fra
2006 som ass avdelingssjef ambulanse 100% da Sykehuset Innlandet HF ble
etablert og prehospitale tjenester ble egen divisjon.
Solhaug har i tillegg deltatt i ulike prosjekter med bla etablering av
Helseekspress i Innlandet, overgang fra delvis privat drift av
ambulansetjenesten til full foretaksdrift og andre ulike interne prosjekter.
Han har også deltatt som representant fra tjenestene i HSØ i Nasjonale
anskaffelser innen det prehospitale område.
Før Solhaug startet i ambulansetjenesten jobbet han som
Sivilforsvarsadjutant/instruktør ved Sivilforsvarets skole på Starum (vikariat
i 1992 og fra april 1994 til 1999) og jobbet der (sammen med flere) med
blant annet de første kursene i Samvirke på skadested. Lars Solhaug var før
han ble tilsatt i ambulansetjenesten også aktiv i Røde Kors Hjelpekorps på
Gjøvik (fra 1982), har også vært innom Norske Redningshunder i litt ulike
roller.

Marlen Stensrud

Overlege Medisinsk klinikk, OUS og trykktanklege
Marlen Stensrud ble ferdig utdannet lege i 2013. Hun hadde Turnustjeneste
i Kristiansand. Stensrud har snart fullført spesialiseringsløp på Ullevål
sykehus, hvor hun er lege med spesialisering i indremedisin, ved
akuttmedisinsk avdeling. Hun er også lege i trykktanken, avdeling for
anestesiologi på OUS.

Stein Teppen

Landsrådsmedlem/regionleder Øst, Røde Kors Hjelpekorps
Stein Teppen sitter som landsrådsmedlem/regionleder Øst i Røde Kors
Hjelpekorps. Han sto for varsling av ressurser fra nabodistrikt, og deltok
selv som beredskapsambulansepersonell 30.12 (og senere som
aksjonsleder).
Teppen begynte i Røde Kors Hjelpekorps i 1984, og tok
beredskapsambulansekurs og kompetansebevis 160 i 1986. Han jobbet i
ambulansetjenesten i Trysil som vikar/fast 1988-1993 (med unntak av 15
måneders førstegangstjeneste som utskrevet befal i Luftforsvarets sanitet).
Teppen ble utdannet sykepleier i 1996 og tok videreutdanning som
intensivsykepleier i 2006. Han har jobbet 17 år i akuttmottak, på AMK og i
intensivavdeling, men har de siste årene jobbet i Lillestrøm kommune som
systemforvalter for turnussystemet Visma Gat.

André Tiller

IL Helse, OUS PRE

André Tiller har jobbet i små og store ambulansetjenester siden 1992. Han
har jobbet 6 år som flightmedic på fixed-wing. Han jobber nå for Oslo
universitetssykehus, og har hatt denne arbeidsgiveren siden 1999.
Tiller er utdannet nasjonal paramedic, og tatt flere videreutdanninger
innenfor katastrofe og krisehåndtering. Han har vært innsatsleder helse
siden 2007.
André Tiller har vært innsatsleder helse siden 2007 og var innsatsleder
Helse under skredet på Gjerdrum.

Per Magne Tveitane

Operativ rådgiver/fagleder i Norsk Luftambulansetjeneste HF
Per Magne Tveitane er fagleder/operativ rådgiver Luftambulansetjenesten
HF, ansvar for oppfølging etter 22. juli rapporten i luftambulansetjenesten.
Han har bakgrunn som tidligere redningsmann og redningsteknisk sjef i
Norsk Luftambulanse AS. De siste 9,5 år har Tveitane vært ansatt i
Luftambulansetjenesten HF, arbeidet med anskaffelse og drift av inngått
avtaler i luftambulansetjenesten for fly og helikopter.

Odd Martin
Vallersnes

Overlege Oslo Legevakt/ førsteamanuensis UiO
Odd Martin Vallersnes er lege ved Allmennlegevakten ved Oslo Legevakt,
hvor han har vært siden 1998. Han er spesialist i allmennmedisin.
Førsteamanuensis ved Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i
Oslo. Forsker innen klinisk toksikologi med vekt på rusmiddelforgiftninger.

Harald Wisløff

Operativ leder Norsk Folkehjelp
Harald Wisløff er operativ leder, redningsmannskap og instruktør i søk og
redning og operativ ledelse i Norsk Folkehjelp. Han har ledet
redningsaksjoner i Stor-Oslo siden 2012, og var på Gjerdrum under hele
redningsaksjonen. Han brenner for samvirke mellom offentlige
redningsaktører og beredskapsorganisasjonene, og har blant annet vært
med på utvikling og utrulling av digitale verktøy for søk- og
redningsaksjoner i Norsk Folkehjelp. I det sivile har Wisløff bakgrunn som
journalist og jobber til daglig med kommunikasjon i Norges AutomobilForbund. Han har siden ungdommen brukt fritiden på frivillig arbeid.

Anna Moe Øvstebø

Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter (RAKOS) Helse Vest
Anna Moe Øvstebø er ansatt ved Regionalt akuttmedisinsk
kompetansesenter i Helse Vest (RAKOS), tilknyttet Helse Stavanger.
Hun har en Master i medisinsk biologi, samt studier i oppfølging etter kriser
og potensielt traumatiserende hendelser.
Anna Moe Øvstebø er prosjektleder for oppfølging av førstehjelpere.

FOREDRAGSHOLDERE WORKSHOP OG MØT EKSPERTEN - ALFABETISK

Commented [OG1]:

Robert Corell

Oslo Brann og Redning (OBRE)
Utrykningsleder fra OBRE som kommer for å snakke om de tilfellene hvor
faren ikke alltid er åpenbar.
Blant annet blir det; TATP og strømulykken i en togtunnel som kostet en
ungdom livet og to ble alvorlig brannskadd.

Stein-Åge
Gyllenswärd

Bombegruppa, Oslo PD
Stein Gyllenswärd er ansatt som politioverbetjent og EOD-operatør ved
Politiets Nasjonale Beredskapsressurser, Bombetjenesten. Han er
fagansvarlig CBRNe og har en bombehund. Under konferansen vil
Gyllenswärd foruten samhandling snakke litt om Politiets Nasjonale
Beredskapsressurser, Bombetjenesten, vår organisering, våre
arbeidsoppgaver, noe om kapasiteter, CBRNe, litt om eksplosiver, tanker
rundt tiltak og handling, mental forberedelse, sikring av og sikkerhet på
åsted, hva vi ønsker av dere og ikke minst hva dere kan og skal forvente
dere av oss

Ulf Wike Ljungblad

Barnelege
SE TEKST FOR LINDA

Linda Wike
Ljungblad

Jordmor
Ulf var med i arbeidsgruppen til NRR ved årets revisjon av AHLR barn og er
en erfaren barnelege og NRR instruktør. Linda er jordmor, NRR instruktør
og er i innspurten med en doktorgrad om nyfødt resuscitering. Begge har
jobbet med nyfødt resuscitering i Tanzania.
Det blir introduksjon av hva som er nytt i 2021 guidelines, øvelse på
resuscitering av nyfødte og rom for erfaringsutveksling og gode
diskusjoner!

First respons
Medical

Kursarrangør
First Response Medical AS har levert akuttmedisinske kurs og realistiske
markørløsninger for nødetater, forsvar og private aktører i inn- og utland.
Hovedfokus er realistisk scenariobasert trening, gjerne med fokus på
utfordrende forhold, utagerende pasienter eller andre tilfeller der
egensikkerhet kan være utfordret. Workshopen vil inneholde mellom annet
problemstillinger rundt hurtig frigjøring av fastklemte pasienter og
behandlingsferdigheter under resursbegrensede forhold.
Ingebrigt Polden har jobbet som instruktør innenfor taktisk førstehjelp
siden 2009 og har holdt kurs i inn og utland. Han har bakgrunn fra
Forsvaret, sikkerhetsbransjen og helse.

Ranja Børilden Sjøvold er en av selskapets faste markører. Hun har
bakgrunn som medic fra Sanitetsbataljonen og som medic i HV.

Trygg-Grunn AS

Produktutvikler
Fremtidens PLIVO med VR - Hvordan få best mulig utbytte av opplæring,
trening og øving. Kan VR gi økt effekt og forståelse gjennom
simulatortrening?»
Per-Erik Daviknes er produksjonsansvarlig og grunnlegger av Trygg-Grunn.
Han har 15 års erfaring fra forsvaret i både inn- og utland. Primært har
Daviknes jobbet med opplæring og utdanning av soldater, spesialister og
offiserer.
Geir Magne Nes er fagansvarlig og grunnlegger av Trygg-Grunn. Han har 20
års erfaring fra forsvaret der han har jobbet mye med det psykologiske
aspektet – både innenlands og utenlands.
Sammen har Daviknes og Nes utviklet et utdannings- og øvingssystem som
kalles BRAK VR. Målsettingen er å gi økt kompetanse gjennom en effektiv
og virkelighetsnære opplevelser gjennom simulatortrening i VR.

Epishuttle

Produkt
Denne workshopen vil gi deg en oversikt over hvordan og når EpiShuttlen
kan brukes. Paramedic Stian Fischer Eriksen og Produktspesialist June
Husby Sorknes skal gjennomføre en demonstrasjon av EpiShuttlen og deler
sine erfaringer med bruk av enheten under smittetransport og andre
krisesituasjon.
June Husby Sorknes jobber som Produktspesialist i EpiGuard. Hun jobber
med salg, markedsføring og utvikling av EpiShuttlen. June har jobbet to år
med medisinteknisk utstyr og har bakgrunn som siviløkonom fra University
of Exeter og Copenhagen Business School.
Stian Fischer Eriksen jobber som kursinstruktør i EpiGuard og holder
treninger i bruk av EpiShuttlen. Til vanlig jobber Stian som paramedic i OUS
og har sin utdanning fra høyskolen i Lillehammer samt ledelsesutdanning
fra universitetet i Alta

