
AMBULANSEFORUM 2022 

FOREDRAGSHOLDERE OG PANELDELTAKERE ALFABETISK: 

  

Kjetil Andersen Ansatt i psykiatriambulansen i Helse Bergen siden 2010 

 

Kjetil Andersen er utdannet sykepleier fra Betanien i 2011. Han har 
videreutdanning innen tverrfaglig psykisk helsearbeid fra Høgskulen 
Stord/Haugesund i 2014, og master i psykisk helse og rusarbeid fra 
Høgskulen på Vestlandet i 2021. Andersen har vært ansatt på 
Sandviken sykehus siden 2007. Han har jobbet i psykiatriambulansen 
siden 2010. Andersen er ReBas og MAP- instruktør. Han er 
høyskolelektor ved Høgskolen på Vestlandet fra 2021-2022. Kjetil 
Andersen har også jobbet innen rusfeltet, og med psykisk 
utviklingshemmede. 

  

Paul Erling Andersen Sivil ledsager luftambulansetransport psykiske syke 

 

Paul Erling Andersen er adjunkt med noe tilleggsutdanning. Han har 
jobbet som lærer, sveiser og mekaniker, rektor, regional 
oppvekstleder, personalsjef, adm sjef i politiet, og matros på sjøen. 
Andersen arbeider i dag som rådgiver i Norges Fotballforbund, 
avdeling Finnmark. 
Paul Erling Andersen har siden oppstarten i 2011 jobbet som sivil 
ledsager under transport av psykiske syke med ambulansefly. 

  

Linn Berge Spesialrådgiver BarnsBeste 

 

Linn Berge er prosjektleder for nasjonalimplementering av "Barn 
under radaren". Hun er spesialutdannet sosionom, og hun har master 
i helse- og sosialinformatikk. Berge har mange års erfaring fra statlig 
barne- og familievern. Linn Berge begynte å arbeide ved Sørlandet 
sykehus HF 01.06.2022 i nyopprettet stilling som prosjektleder for 
nasjonal implementering av "Barn under radaren". 

  

Knut Anders Brevig Tidligere prosjektleder for «Prosjekt Transport av psykisk ustabile 
personer». 

 

Knut Anders Brevig er utdannet sosionom med videreutdanning i rus 
og avhengighet, voldsrisikovurdering, samt 
kommunikasjonsrådgivning. Han har grunnfag sosiologi og 
mellomfag psykologi fra UIO. Brevig tar nå en master i folkehelse ved 
NTNU med fordypning i psykososialt arbeidsmiljø og 
ambulansepersonells erfaringer med emosjonelle belastninger.  
Han har 20 års erfaring fra akutt-psykiatrien. Fra 2008-2018 jobbet 
Brevig som behandler i ambulant akutteam DPS Gjøvik. Fra 2015 var 
han prosjektleder for prosjekt: «Transport av psykisk ustabile 
personer», hvor helseforetaket blant annet hadde til utprøving 
psykiatrisk ambulanse. Brevig har siden 2020 vært ansatt som 
rådgiver i prehospital tjenester i fagområdet prehospitalt psykisk 
helsearbeid ved Sykehuset Innlandet HF. Han har en bi-stilling ved 
NTNU Gjøvik opp mot videreutdanning i prehospital psykisk 
helsearbeid, og bachelor paramedisin. 



  

Jarbel Brevik Sykepleier og ambulansearbeider, kollegastøtte ambulanse St. 
Olavs HF Midt- Norge. 

 

Jarbel Brevik har jobbet som sykepleier siden 2004 (psykiatri, 
ortopedi og bedriftshelsetjeneste), og ambulanse fra 2012. Han har 
også jobbet som førstehjelpsinstruktør.  
Jarbel Brevik har vært VIVAT-instruktør de siste 6 år. 
 

  

Julia Kristina Elvenes Medisinsk operatør og fagutvikler ved AMK Oslo 

 

Julia Kristina Elvenes er sykepleier ved Oslo universitetssykehus. 
Hun jobber som medisinsk operatør og fagutvikler ved AMK Oslo. 
Julia Kristina Elvenes har tidligere jobbet innen rus og psykiatri på 
rusakuttmottak og avrusningsenhet. 

  

Ane Fjeldsæter Psykologspesialist i klinisk samfunnspsykologi 

 

Ane Bjøru Fjeldsæter er psykologspesialist i klinisk 
samfunnspsykologi, forfatter og tidligere feltarbeider for Leger uten 
grenser. Hun har selv blitt konfrontert med betydningen av å ivareta 
seg selv som hjelper i sitt arbeid med kriser og konflikt. Som 
feltarbeider har Fjeldsæter jobbet i flyktningeleirer, i en krigssone og 
på ebola-sykehus under epidemien i 2014. Ane Fjeldsæter jobber nå 
som kommunepsykolog i Trondheim kommune og har bred erfaring 
med å veilede andre faggrupper om slitasje i hjelperrollen. 
 

 

  

Astrid Karina 
Harring 

Ambulansearbeider, AMK operatør og universitetslektor ved 
avdeling for paramedisin OsloMet 

 

Astrid Karina Harring har jobbet 13 år i ambulansetjenesten. Hun har 
et pågående forskningsprosjekt som kartlegger den delen av 
befolkningen som har hyppig kontakt med 113 og 116117, samt at 
hun intervjuer telefonoperatører om hvilke utfordringer de opplever i 
møtet med denne gruppen. Formålet er at økt kunnskap vil kunne 
føre til bedre helsehjelp. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Anna Louise 
Hermansen 

Psykiatrisk sykepleier ved psykiatriambulansen i Bergen og ved 
Sikkerhetsavdelingen Sandviken sykehus Helse Bergen 

 

Anna Louise Hermansen er utdannet sykepleier fra Høgskulen på 
Vestlandet i 2015. Deretter var hun trainee- sykepleier hos Helse 
Bergen i 2 år før hun tok utdanning som psykiatrisk sykepleier i 2018. 
Hermansen har innehatt stillingen som sykepleier ved Avdeling for 
sikkerhetspsykiatri i Helse Bergen siden 2016 og som psykiatrisk 
sykepleier siden 2018. I 2019 fikk hun stilling som psykiatrisk 
sykepleier på psykiatriambulansen i Helse Bergen. Anna Louise 
Hermansen har dermed en kombistilling på sikkerhetsavdelingen og 
på psykiatriambulansen. 

  

Magnus Hjortdahl Overlege på AMK Oslo og førsteamanuensis ved OsloMet, 
prehospitalt arbeid 

 

Magnus Hjortdahl er lege og spesialist i allmennmedisin. Hans 
interesse er legevaktmedisin, prehospital akuttmedisin og 
samhandling. Han arbeider som overlege ved AMK Oslo, er 
førsteamanuensis i prehospitalt arbeid ved OsloMet, samt at han tar 
vakter ved Oslo legevakt. Magnus Hjortdal er opptatt av hvordan vi 
kan skape gode prehospitale pasientløp. 

  

Maren Ranhoff Hov Førsteamanuensis ved bachelor i prehospitalt arbeid ved 
OsloMet 

 

Maren Ranhoff Hov er førsteamanuensis ved bachelorstudiet i 
prehospitalt arbeid ved OsloMet, og seniorforsker og lege ved 
nevrologisk avdeling på Oslo Universitetssykehus. Hun har tidligere 
jobbet som ambulansearbeider. Maren Ranhoff Hov har gjennom de 
siste årene forsket på pasienter rammet av akutt hjerneslag og 
hvordan vi kan møte denne pasientgruppen med økt kompetanse, 
trygg kommunikasjon og avansert diagnostikk og behandling i den 
prehospitale tjenesten. 

  

Vegard Kristiansen Avsnittsleder ved politioperativt avsnitt, Nordland politidistrikt, 
fellesoperative funksjoner i Bodø 

 

Vegard Kristiansen har jobbet i politiet siden 2009. Han har tidligere 
erfaring fra vekterbransjen og Forsvaret, hvor han blant annet har 
tjenestegjort i utenlandstjeneste. Han har i sin karriere i politiet jobbet 
mye med tverretatlig samarbeid. 
Kristiansen er i dag avsnittsleder ved politioperativt avsnitt som 
ivaretar fellesoperative funksjoner i Bodø. Kristiansen har fra tiden 
som instruktør og tjeneste i UEH, bred og inngående kompetanse på 
hvordan politiet trener på og håndterer personer med psykiske 
helseutfordringer. Han har den siste tiden jobben som vaktsjef ved 
Bodø politistasjon der de håndterer innsatte i arrest, og samarbeid 
med helse for ivaretakelse av disse. Som aksjonsleder i UEH har 
Vegard Kristiansen bred erfaring med håndtering av skarpe 
hendelser der personer med psykiske helseutfordringer ofte er 
involvert. 

 
 
 
 

 



Rune Nilsen Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og 
selvmordsforebygging (RVTS-Helse Midt) 

 

Rune Nilsen har jobbet 40 år i Luftforsvaret, hvor 35 av disse årene 
var på Luftkrigsskolen. Der jobbet han på lederskapsavdelingen og 
var med på opplæring av offiserer i Luftforsvaret både fysisk og 
psykisk. Nilsen ble pensjonert fra Luftforsvaret i 2011. Da begynte 
han som kurskoordinator og kursleder for Vivat ved RVTS-Midt, og 
deretter som veileder for 30 kursledere.  
Rune Nilsen har jobbet aktivt med selvmordsforebygging siden 2003, 
og er nå tilknyttet RVTS-Midt. 

  

Inge Nordhaug Fagleg ansvar for studiet "støtte etter krise" ved Høgskolen 
Innlandet 

 

Inge Nordhaug er klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatri, har 
jobba 30 år i BUP Førde og 15-16 år på RVTS Vest, mellom anna med 
oppbygging av kriseteam i kommunane.  
Nordhaug er forfatter og har skrive bok for skular og barnehagar, og 
andre som har ansvar for barn om deira ansvar kring omsorgssvikt, 
vald og seksuelle overgrep. Han er no i gang med ei bok saman med 
ein kollega om barn i konfliktsonen. Han har undervist mykje om 
traumer også for innsatspersonell, og han skal skrive eit kapittel i bok 
som er meint for paramedic-utdanninga. 
Inge Nordhaug er no pensjonist og har faglig ansvar for studiet 
"støtte etter krise" ved Høgskolen Innlandet.  

  

Ewa Ness Lege, spesialist i psykiatri 

 

Ewa Ness er lege, spesialist i psykiatri. Hun har vært fagsjef ved 
psykiatrisk klinikk Ullevål i mange år, jobbet i Helsedirektoratet og 
Helsetilsynet. Hun holder mye kurs. Ness har utviklet to kurs for 
legevakt og AMK: «Grunnkurs i selvmordsproblematikk» og «Akutt- 
behandling av psykisk ustabile». Ewa Ness jobber nå i direktørens 
stab ved OUS med tilsynssaker og gjør hendelsesanalyser. 

  

Pål - Erik Ruud Gründer/daglig leder av Verge opplæring as 

 

Pål - Erik Ruud er gründer og daglig leder av Verge opplæring AS 
siden oppstarten i 1992. Han har jobbet med utdanning av 
instruktører for politi i Norge, USA, England og Belgia, forsvaret, stat- 
og kommune, psykiatri, rus- og psykiatri, barnevern, omsorgsboliger, 
skole, barnehage, parkeringsvakter, ambulanse, vektere, 
ordensvakter mf. Ruud har videreutdanning i voldsrisikovurdering- og 
håndtering, opplæring som sakkyndig fra politiet i England, to Hall of 
Fame- tildelinger fra USA som instruktør for politi og Martial-Arts. Pål 
Erik Ruud utviklet SIPA-kurset for ambulansetjenesten ved OUS i 
2012. 

  

Anders Sigerstad Flysykepleier 

  

 
 
 
 
 
 

 



 

Kai Spurkland Politiadvokat Oslo politidistrikt 

 

Kai Spurkland er politiadvokat i Oslo politidistrikt og forsker ph.d. ved 
Politihøgskolen. Han har spesialisert seg innen politiets ordens- og 
beredskapsoppgaver, herunder samarbeid med andre offentlige 
organer. Spurklands doktoravhandling handlet om samarbeid mellom 
politiet og Forsvaret. Han arbeider for tiden på et bokprosjekt om 
politiets bistand til andre offentlige etater, herunder helsevesenet. 
Han har skrevet flere bøker og artikler innenfor disse temaene. Kai 
Spurkland er en del av politimesterens operative stab (sk. krisestab). 

  

Hild Sødal Nevrolog og klinisk stipendiat, nevrologisk avdeling Oslo 
Universitetssykehus / Universitetet i Oslo 

 

Hild Sødal er nevrolog og klinisk stipendiat ved nevrologisk avdeling 
ved Oslo Universitetssykehus / Universitetet i Oslo. Hun har tidligere 
jobbet ved Spesialsykehuset for epilepsi i Sandvika, og har lang 
erfaring med utredning og behandling av epilepsi og andre 
anfallslidelser. Sødal holder på med en doktorgrad om post-
traumatisk epilepsi. 

  

Vibecke Ulvær 
Vallesverd 

Fagrådgiver og assisterende leder i BarnsBeste 

 

Vibecke Ulvær Vallesverd er fagrådgiver og assisterende leder i 
BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. 
Her jobber hun med kunnskapsarbeid, nettverksarbeid, fagutvikling, 
formidling og rådgivning knyttet til barn som pårørende. Vallesverd 
har en mastergrad i barnevern og har også arbeidserfaring fra 
barneverntjenesten. De siste årene har Vibecke Ulvær Vallesverd  
bidratt i utviklingen av Barn under radaren som handler om alvorlig 
bekymring for pasienters barn. 

  

  

WORSKSHOP OG MØT EKSPERTEN ALFABETISK: 
  

Tom Bakken Paramedic 

 

Tom Bakken er paramedic ved Sykehuset Innlandet med mange års 
erfaring innen fagområdet. Han har også jobbet med data. Tom 
Bakken er veldig opptatt av å utvikle den prehospitale tjenesten, blant 
annet ved bruk av mobile videoløsninger i Sykehuset Innlandet 

  

Martin Borander Customer Success Manager i Attensi 

 

Martin Borander jobber nå som Customer Success Manager med 
ansvar for offentlig sektor i Attensi. Han har tidligere bakgrunn som 
medgrunder av læringsteknologiselskapet Learnlink. Martin Borander 
har arbeidet som konsulent i prosjekter for offentlig og privat sektor 
de siste 5 årene. 



  

Knut Anders Brevig Se over 

  

  

Jørgen Dahlberg Advokat og anestesilege 

 

Jørgen Dahlberg er overlege ved anestesiavdelingen på AHUS og 
forsker ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo (UiO). Han 
er Cand. jur. høst 1997 og Cand. med. vår 2009, begge ved UiO. 
Dahlberg sitter i klinisk Etikkomité for Oslo Universitetssykehus, og 
har i tillegg undervisningsoppgaver både i det juridiske og medisinske 
fagfeltet. Jørgen Dahlberg har tidligere også jobbet som advokat og i 
domstolene. 

  

Nils Halvor Gryting Paramedic 

 

Nils Halvor Gryting er paramedic og områdeinstruktør og jobber i 
kompetanseavdelingen i Sykehuset Innlandet. Han har ansvar for å 
følge opp opplæringen, og bruk av hodekamera i ambulansetjenesten 
i Innlandet 
 
 

  

Mona Guterud PhD-stipendiat, Stiftelsen Norsk Luftambulanse 

 

Mona Guterudd er ambulansearbeider, MSc i Prehospital Critical 
Care og PhD-stipendiat ved Oslo Universitetssykehus og i Stiftelsen 
Norsk Luftambulanse 

  

Bent Hellum Aksjonsleder i Røde Kors Hjelpekorps 

 

Bent Hellum har vært frivillig i Røde Kors Hjelpekorps i over 20 år, 
med en spesiell interesse for aksjonsledelse og ettersøkning de siste 
ti årene. Han er mye involvert i kursing i disse fagområdene, og også 
innen operativ veiledning. På «fritida» jobber Bent Hellum med å 
utvikle rusmiddelanalyser på Sykehuset Innlandet, underviser i 
medisinsk toksikologi på Fakultetet for medisin og helsevitenskap på 
NTNU, og er også tilknyttet Forsvarets Sanitet. 

  

Øyvind Holst  

 
 

 

  

Maren Ranhof Hov Se over 

  

  



Geir André 
Pettersen 

Fagkonsulent i kompetanseseksjonen, Vestre Viken HF 

 

Geir André Pettersen er prosjektleder VR og psykiatri og paramedic 
på legebil 626 på Drammen Ambulansestasjon, Vestre Viken HF. 
Han er fagkonsulent i kompetanseseksjonen i Vestre Viken og i en 
rotasjonsstilling ambulanse/ paramedic på legebil 626. 
Pettersen deltok på prosjektet «Transport av psykisk syke». Han har 
før dette og i ettertid vært engasjert i kompetanseheving på feltet. 
Geir André Pettersen har tidligere vært faglærer på Lier VGS. 

  

Christina Robudal Ambulansearbeider og sosionom 

 

Christina Robudal har 12 års erfaring fra ambulansetjenesten i 
Kristiansand og 2 års erfaring fra barnevernsinstitusjon. Hun er i dag 
ressursperson for barn under radaren ved område Kristiansand 
ambulanse. 

  

Inge Snippen Account Director - Public Sector i Attensi 

 

Inge Snippen er Accont Director innenfor Public Sector og kom da fra 
stillingen som Account Manager i Atea, hvor han de siste 9 årene har 
hatt ansvaret for noen av de største offentlige kundene, deriblant 
HSØ, Sykehuspartner og Oslo kommune.  
Snippen har fra før bred salgs- og forvaltningserfaring innenfor 
offentlig sektor.  
Inge Snippen brenner for maksimere den menneskelig kapitalen og 
mener virksomhetens ansatte er grunnfjellet i enhver organisasjon og 
deres kompetanse er en kritisk suksessfaktor.  

  

  

Geir Steen-Tveit Paramedic/prosjektleder Bliksund 

 

Geir Steen-Tveit har fagbrev som ambulansearbeider, og har jobbet i 
prehospitale tjenester ved Sørlandets sykehus i over 10 år. Han har 
også jobbet i AMK. Steen-Tveit er nå prosjektleder for Bliksund med 
ansvar for blant annet innføringsprosjekter for elektronisk 
pasientjournal, EWA, og innovasjonsprosjekter.  
Geir Steen-Tveit har også en mastergrad i organisasjon og ledelse 
fra Universitetet i Agder.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Peder Andreas 
Stokke 

Innovasjonsrådgiver, Sykehuset Innlandet 

 

Peder Andreas Stokke jobber nå på Sykehuset Innlandet HF, både i 
Avdeling for helseteknologi og ved forskning- og utviklingsavdelingen 
som innovasjonsrådgiver. Han har de siste 4 årene jobbet spesielt 
opp mot utvikling av løsninger innenfor prehospitale tjenester. 
Stokke samarbeider nært med helseforetak rundt om i hele Norge, 
samt med akademia og bedrifter i inn og utland. 
Han har bakgrunn som offiser fra Luftforsvaret, EDB- ingeniør, 
spesialpedagog og har jobbet i Norges Bank som prosjektleder og 
utvikler av sentralbanksystemer.Peder Andreas Stokke sitter i styret 
for NH2 som er en såkalt hub/node-samarbeid mellom Helseinn, 
Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster. 

  

Nina Ø Thorvaldsen Universitetslektor, OsloMet 

 

Nina Thorvaldsen har 20 års erfaring fra ambulansetjenesten i OUS, 
og en master i Prehospital Critical Care fra UiS.  
Etter å ha skrevet masteroppgave om bruk av tvang i 
ambulansetjenesten har hun gjennom jobben som universitetslektor 
ved OsloMet fått anledning til å arbeide tverrfaglig rundt tema som 
anvendelse av lovverket prehospitalt, og det prehospitale møtet med 
pasienter med psykiske helselidelser. Vurdering av 
samtykkekompetanse står sentralt i møte med pasienter som 
motsetter seg helsehjelp og anvendelse av lovverket, et tema Nina 
Thorvaldsen skal jobbe videre med som stipendiat fom høsten 2022. 

  

Vibecke Ulvær 
Vallesverd 

Se over 

  

Patrick Wilberg Ambulansearbeider/fagutvikler Vestre Viken HF 

 

Patrick Wilberg er ambulansearbeider og fagutvikler i Vestre Viken 
HF, ambulansestasjon Eiker. 
Han har jobbet fast i 100% stilling fra han tok fagbrevet i 2014, og 
som ambulansearbeider/fagutvikler siden våren 2021.  
Wilberg sin interesse for rus og psykiatri har økt i løpet av hans 
fartstid som ambulansearbeider. Han har opplevd utfordringer ved 
oppdrag knyttet til rus og psykiatri, og ønsker å bidra med utviklingen 
av å finne verktøy som kan gjøre løsningen av slike oppdrag bedre 
for våre pasienter og kollegaer. Patrick Wilberg viser til at VR er et av 
de verktøyene tjenesten har benyttet. 
 

  

Jan Wilhelm 
Willasen 

Prosjektleder for Sykehuset Innlandet sitt prosjekt «Prehospital 
beslutningsstøtte og samhandling» 

 

Jan Wilhelm Willassen er prosjektleder for Sykehuset Innlandet sitt 
prosjekt: «Prehospital beslutningsstøtte og samhandling». Prosjektet 
fokuserer på bruk og video som beslutningsstøtte og samhandling. 
Willassen har en Master of management og bachelor med hovedvekt 
på krisehåndteringsfag. Han ledet tidligere prosjekter som 
innfasingen av de private ambulansetjenestene inn i Sykehuset 
Innlandet, og innføringen av nødnett i Innlandet. 

  

 


