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Del 1 kl. 1200: Lærdommer fra covid-19 pandemien  

Innledere 

Paneldiskusjon

En varslet mangel? Resultater fra Riksrevisjonens rapport om 
rekrutteringsutfordringer i spesialisthelsetjenesten med fokus 
på intensivsykepleiere. Børre Fylling, underdirektør og 
prosjektleder, siviløkonom.

Hvordan følge med på tilgang på og behov for intensivsyke-
pleiere?  Helsedirektoratets arbeid med monitorering av 
intensivsykepleiere. Erik Sirnes, seniorrådgiver og statsviter.

Kompetanse, kompetansesammensetning og ledelse; 
Resultater av en studie av sykepleiere, leger og lederes 
erfaringer med Covid-19 pasienter på intensivavdelinger 
i Norge. Irene Lie, intensivsykepleier og forsker ved OUS, 
førsteamanuensis ved NTNU.

Mobilisering i krise. Intensivsykepleiernes erfaringer under 
pandemien. NSF Landsgruppe av intensivsykepleiere: Paula 
Lykke, intensivsykepleier og leder, Anniken Maamoen, 
intensivsykepleier. 

Hva har pandemien lært oss om intensivkapasitet i hver-
dag og kriser?

Øyvind Skraastad, klinikksjef ved OUS Akuttklinikken, 
barneanestesilege, og overlege luftambulansetjenesten. 

Magne Flatlandsmo, klinikkleder for anestesi og kirurgi, 
ved Diakonhjemmet sykehus, intensivsykepleier, master-
grad i ledelse. 

Børre Fylling, underdirektør ved Riksrevisjonen.

Paula Lykke, leder NSF landsgruppe av intensivsyke-
pleiere, intensivsykepleier ved OUS Akuttklinikken.  
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Del 2 kl. 1310: Flaskehalsen er kompetanse: 
Hvordan skape økt kapasitet for intensivsykepleie?

Innledinger

Paneldiskusjon

Kan intensivkapasiteten økes ved å avlaste intensivsyke-
pleiere for ikke-direkte pasientrettede oppgaver? Eller 
gjelder det bare å utdanne flere spesialsykepleiere? Lars 
Mathisen, spesialsykepleier ph.d, rektor ved Lovisenberg 
diakonale høgskole.

Hva fremmer rekruttering og varig kompetanseutvikling? 
Mulige løsninger i utdanningssamarbeidet mellom univer-
sitet og helseforetak.  Mariann Fossum, professor og insti-
tuttleder ved Universitetet i Agder, og Vivi Haavik Tønnessen, 
spesialrådgiver og tidligere intensivsykepleier, master i helse- 
og sosialinformatikk, Sørlandet sykehus HF. 

Hva skaper de gode fagmiljøene? Utdanne, rekruttere og 
beholde. Paula Lykke, leder av NSF landsgruppe av 
intensivsykepleiere.

Hva har pandemien lært oss? Nye løsninger for økt in-
tensivkapasitet i hverdag og krise

Lars-Petter Jelsness Jørgensen, sykepleier ph.d., rektor 
ved Høgskolen i Østfold

Øyvind Skraastad, klinikksjef ved OUS Akuttklinikken, 
barneanestesilege, og overlege luftambulansetjenesten.
 
Paula Lykke, leder NSF landsgruppe av intensivsyke-
pleiere, intensivsykepleier ved OUS Akuttklinikken. 

Anniken Maamoen, intensivsykepleier ved OUS 
Akuttklinikken.


