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Lisbeth Rudlang
Hilsen

Lisbeth Rudlang

Vi skriver snart første oktober og året går inn i sitt 
siste kvartal. Høstfargene har spredd seg fra fjellet 
og ned til kysten, selv om vi til nå har hatt gode 
temperaturer.

Det betyr at NSFs jubileumsår snart er på hell, og 
Medlemskontakten er preget av  store minnerike 
øyeblikk i vår i historie, som vi som er medlem-
mer i dag, har vært med på å skape. Med  99 543 
medlemmer totalt, og 4043 medlemmer i Vestfold 
på selve jubileumsdagen.

NSFs 100 årsdag ble en stor opplevelse for en 
fylkesleder. Vi startet kvelden 23. september  med 
jubileumsfeiring sammen med våre internasjonale 
gjester, på Folkemuseet, Bygdøy.  Et av høy- 
depunktene for meg var tildelingen av NSFs   
æresmedlemsskap til Per Gotland Kristensen. 

Selve dagen 24. september opprant med nydelig 
vær og vi toget til Vestre Gravlund i Oslo, hvor 
forbundsleder Eli Gunhild By holdt tale og la ned 
krans på vår grunnlegger Bergljot Larssons grav, en 
sterk opplevelse.

Det var stor aktivitet i ”Spikersuppa” hele dagen, 
hvor alle faggruppene profilerte seg godt med 
NSFs fine telt. Her holdt Eli Gunhild en tale og over-
rakte til statssekretær Kjell Erik Øie en ryggsekk. 
Den inneholdt utstyr som sykepleiere i Oslo bærer 
med seg rundt på besøk hos hjemmeboende. Sek-
ken inneholdt også morgendagens løsninger som 
en IPad med prosedyreverktøyet PPS og GPS-utstyr 
som gjør pasienter og deres pårørende trygge.
-”Sykepleiere bærer alltid på en ryggsekk. Vi er 
praktiske: Vi skal ha hendene fri, for å være klar for 
å handle. Men ryggsekken er også et symbol i seg 
selv på all den historien Sykepleierforbundet bærer 
med seg. Den er et symbol på all den kompetans-
en sykepleierne bærer på. Og den er et symbol på 
det vi skal bære med oss inn i fremtiden! Den er 
nemlig fullstappet av nytenkning”.

På festforestillingen i Operaen var vi ca. 40 
medlemmer fra Vestfold, en stor opplevelse, med 
tale av Statsministeren og dronningen til stede. 
Stoltenberg sa bl.a. ” - Det som særpreger NSF er 

at dere ikke bare stiller krav, men  dere tar også 
ansvar. Derfor oppnår dere makt, dere er en verdig 
og viktig organisasjon”.

25. – 26. september gikk jubileumsåret over i 
Sykepleierkongressen. To dager spekket med fag 
og forskning i Oslo Spektrum. Antallet deltakere fra 
Vestfold steg, og det var flere av våre medlemmer 
som bidro svært godt som foredragsholdere.
Den nyutnevnte helseministeren Jonas Gahr Støres 
første oppdrag var å åpne kongressen, og tale til 
en sal med 2000 sykepleiere. De var fornøyde med 
hans utsagn om deltid og likelønn, to av Sykeplei-
erforbundets viktigste kampsaker. Han gikk nemlig 
langt i å innrømme at kompetanse skal lønne 
seg, og at likelønn er et forståelig krav. Så får vi se 
hvordan det blir synliggjort i praksis. Det er i alle 
fall slik at NSF har alt regjeringens representanter 
sa på ”tape”, og vi glemmer ikke så lett.

Mitt hovedinntrykk etter disse dagene er at vi er en 
stor, sterk og enestående organisasjon for syke-
pleiere. Godt forankret i historien, og med viktige 
bidrag innen fag- , samfunns-  og interessepolitisk. 
Derfor kan vi utmerket godt i større grad ”ta han-
dlingsrommet”, der hvor hver og en av oss arbeider 
som sykepleier.
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Norsk Sykepleierforbund 
har utnevnt to nye
æresmedlemmer

eli Gunhild Bys tale til Per 
Gotland kristensen:
“Du avsluttet din sykepleierutdanning i 
1979. Du var aktiv allerede som student og 
har siden det hatt verv som hovedtillitsval-
gt, vært medlem av NSFs forbundsstyre og 
har siden 1985 vært ansatt i NSF. Hele tiden 
har du hatt krevende stillinger som leder og 
rådgiver.

Det som har særpreget alt ditt arbeid er 
kompetanse, evne til nytenkning, på-
gangsmot og gjennomføringskraft. Det 
er ditt sterke engasjement i Europeisk 

og internasjonalt organisasjonsarbeid 
og i bistandsarbeid som lyser sterkest 
når vi ser tilbake på ditt arbeid i NSF.

I din stilling som organisasjonssjef etablerte 
du et stort internasjonalt nettverk og et 
sterkt engasjement for å styrke betydningen 
av sykepleiernes nordiske, europeiske og 
internasjonale organisasjoner. Gjennom 
din organisasjonskunnskap, engasjement 
for sykepleietjenesten og evne til målrettet 
og systematisk arbeid, bidro du sterkt til 
utvikling av både ICN og ENG.

For å lykkes med dette arbeidet, knyttet du 
kontakter og etablerte nært samarbeid med 
andre europeiske sykepleierorganisasjoner. 
Kontakter som NSF vil kunne ha stor nytte 
av også framover. Ditt aller sterkeste engas-
jement hadde du i bistandsarbeidet.
Allerede i 1988 startet du arbeidet for å 
etablere bistandsprosjekter i utviklingsland.
Ditt engasjement og din kunnskap gjorde 
det mulig for NSF i samarbeid med NORAD 
å starte opp dette viktige arbeidet.  Per, jeg 
tror ikke noen av oss fatter fullt ut hva din 
innsats har betydd for våre hardt prøvde og 
flotte kollegaer i Afrika, Midt-Østen og Asia.

de utnevnte er den zambiske sykepleieren olive ng`andu og den norske per gotland  
kristensen. under et høytidelig arrangement på norsk folkemuseum i oslo, i anledning nsfs 
100 års-markering, fikk begge overrakt utmerkelsen av nsfs forbundsleder eli gunhild by.

Per Gotland Kristensen og 

forbundsleder eli Gunhild By
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Det startet med å etablere jordmorskole i 
Palestina. Palestinske sykepleiere fikk jord-
morutdanning og jordmødre fikk utdan-
ning som satte dem i stand til å undervise. 
Prosjektet som startet i Jerusalem i 1989, ble 
flyttet til Betlehem i 1990. Prosjektperioden 
hvor NSF/NORAD var inne med bistand ble 
avsluttet i 1997. Norske, høyt kvalifiserte jord-
mødre var prosjektledere og fagansvarlige.

Parallelt med Palestina startet NSF prosjekt 
i Zambia, også i 1988. NSF/NORAD, med 
deg som initiativtager og drivkraft, har hatt 
meget viktige prosjekter i Zambia.
I perioden 1988-1995 var prosjektets formål 
å bistå med å utvikle den zambiske sykeplei-
erorganisasjonen (ZNA). I et nært samarbeid 
mellom PGK og ZNAs ledelse, representert 
ved daværende visepresident Mrs.Olive 
Ng`andu ble det  utviklet vedtekter, bygd 
opp et sentralt kontor og et lokalt organ-
isasjonsapparat, gitt omfattende opplæring 
av valgte i organisasjonen og kjøpt eget 
kontorbygg og bil. Dette arbeidet bidro til 
en utvikling av ZNA som i dag er en sterk 
fagforening med forhandlingsrett. Navnet 
er i dag ZUNO.

I 2000 startet NSF prosjektet «Caring for the 
caregivers» i Zambia. HIV/AIDS epidemien 
rammet sykepleierne svært hardt og 
kunnskapen om sykdommen var ikke god.
Med mrs Olive Ng`andu som fulltidstilsatt 
prosjektleder, ble ZNAs lokale organisasjon-
sapparat brukt til å bygge en handlekraftig 
struktur for dette prosjektet. Det ble etablert 
støttegrupper over hele landet. Disse skulle 
bistå kollegaer som ble syke og deres fami-

lier når de døde. Alle skulle drive informas-
jonsarbeid og forbygge stigmatisering.

Du Per, var meget sentral både i etablering, 
kontinuerlig rådgivning, opplæring av støt-
tegrupper og drift av prosjektet sammen 
med den lokale prosjektleder.

Prosjektet «Caring for the Caregivers» ble 
avsluttet i 2009. Da var det allerede også 
etablert bistand til ZNA for at de skulle 
kunne få godkjenning som en fagforen-
ing, med forhandlingsrett for sykepleierne. 
Dette har de også lykkes med under dyktig 
zambisk lederskap og med god bistand fra 
NSF/NORAD.

Erfaringene fra det første prosjektet i Zam-
bia, med organisasjonsbygging, ble brukt 
når det ble etablert tilsvarende prosjekter i 
Mozambique og Tanzania i første halvdel av 
90-tallet. Rådgivning, opplæring, utvikling 
av vedtekter og kjøp av eget kontorbygg 
var en del av fellesnevnerne. Etter samme 
mal ble tilsvarende prosjekt gjennomført i 
Nepal i perioden 1989-95.

I Tanga provinsen i Tanzania ble det også 
etablert og gjennomført et omfattende 
prosjekt med formål å forebygge HIV/AIDS 
blant barn og ungdom.  MEUSTA prosjektet 
ble startet i 1995 og avsluttet 2004. Det ble 
ledet av den norske sykepleieren Ruth Nesje 
i et nært samarbeid med deg. Gjennom 
samarbeid med lokale myndigheter, skoler, 
foreldre, etablering av barne- og ungdom-
saktiviteter, informasjon og undervisning 
om forbygging av HIV/AIDS, ble dette et 

prosjekt med store positive ringvirkninger.
Det siste store prosjektet som du var med 
å etablere var i Malawi.  Her ble det valgt å 
kjøre både organisasjonsutvikling og «Car-
ing for the Caregivers» parallelt. Dette pros-
jektet er fortsatt i full drift. Den malawiske 
sykepleierorganisasjonen(NANM) har lykkes 
meget bra. De har utviklet organisasjonen, 
har forhandlingsrett, har etablert en egen 
flott eiendom som gir dem inntekter og 
som huser kontor og helsestasjon for 
sykepleiere.

Den største innsatsen, for at våre søsteror-
ganisasjoner har lykkes i disse prosjektene, 
har lokale organisasjonsledere, prosjektleder 
og sykepleiere stått for. Det at en ikke har 
gjort arbeidet for disse, men har bidratt 
med kunnskap, rådgivning og økonomi, 
har bidratt til at mye av utviklingen synes å 
være bærekraftig.

NSFs satsing på dette arbeidet må vi gi 
deg Per, æren for. Det var du som gjennom 
ditt nettverk og kunnskap så behovene og 
mulighetene. Det var du som tente gnisten i 
NSF til å ville satse.  Det er du som gjennom 
mer enn 25 år har arbeidet målrettet for at 
våre søsterorganisasjoner skulle lykkes i sitt 
arbeid under meget vanskelige forhold.”

NSF Vestfold er svært stolte og glade for denne 
utnevnelse av Per, som er bosatt i Larvik, og 
vi føyer oss inn i rekken av gratulanter,

Gratulerer!
Lisbeth Rudlang

Fylkesleder

BiBliotek PÅ Fylkeskontoret
NSF-Vestfold har et utvalg av aktuell litteratur som det er anledning til å låne gratis for 
medlemmer. Vi har litteratur innen sykepleiefag, lov- og avtaleverk, etikk, psykologi,  
administrasjon og ledelse, veiledning og under-visning, økonomi, jus, historie med mer.
Fullstendig liste over bøker du kan låne finner du på NSF-Vestfolds hjemmeside:  
www.sykepleierforbundet.no/vestfold under fanen ”Fagstoff”.

Vi tar også imot forslag til ny aktuell litteratur. Ta gjerne kontakt med en av oss på  
kontoret for nærmere informasjon.
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Gullnål for 30 års 
medlemskap i NSf!

I Vestfold gjøres dette ved at tillitsvalgt på arbeidsplassen over-
rekker hederstegnet på arbeidet i for eksempel lunchen, eller 
på et medlemsmøte. Avdelingssykepleier på Operasjonsseksjon 

3H (dagkirurgen 3.etg) Tove Kjærås Dahl fikk utdelt NSF’s gullnål, 
diplom og blomster torsdag 21. juni. Tillitsvalgt Svein Tore Pettersen 
sto for overrekkelsen.
Tove mottok også NSF-Vestfolds lederpris i 2011!

Lita Tobiassen, jordmor i Tjøme og Nøtterøy kommune mottok 
NSFs gullnål av hovedtillitsvalgt May-Lisbeth Solheim Hansen. Gull-
nålsmottakeren bor på Tjøme og både mann og barn er sykepleiere. 
Hun er medlem av NSF i Tjøme og har aldri engang vurdert å skifte 
over fra NSF til jordmorforbundet. 

Medlemmer som er ute av arbeid har tidligere fått tilsendt nålen 
pr. post, men i år valgte vi å invitere disse medlemmene til en enkel 
markering med lunch på fylkeskontoret. To medlemmer takket ja til 

invitasjonen og det ble en vellykket og hyggelig formiddag så dette 
ønsker vi å gjenta ved en senere anledning!

Hvert år hedres medlemmer som har vært medlem i nsf i 30 år med gullnål og diplom.

Vi gratulerer alle de 26 medlemmene 
i Vestfold som har mottatt hedersnålen i 2012!
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MaSter I jOrdMOrfaG
NSF har vært en sterk pådriver for å 

få i gang master i jordmorfag ved 
Høgskolen i Vestfold. Fram til nå har 

jordmorutdanning kun vært en videreut-
danning i sykepleie. En del av studentene 
vil bygge på sin jordmorutdanning for å 
oppnå mastergrad mens resterende tar fullt 
mastergradsløp. Master i jordmorfag er ene-
stående både i Norge og Norden. Ikke rart 
mange av studentene stråle av forventning!

Rektor Petter Aasen roste faglig ansatte for 
arbeidet med å bygge opp masteren. Det 
har vært tidkrevende! Det meste av pioner-
arbeid er det.

Det var flere hilsningstaler, bl.a. fra fylkes-
ordfører og ordfører i vertskommunen 
Horten. Leder i jordmorforeningen ønsket til 
lykke og vår egen, Solveig K Bratseth hilste 
både studenter og faglig ansatte. Norsk 
Sykepleierforbund har støttet arbeidet med 
å etablere studiet, både faglig og økono-
misk. Solveig argumenterte for NSFs bidrag 
med at akademisk kvalifisering i tillegg til 
profesjonskvalifisering både er viktig og 
nødvendig for å utvikle jordmorfaget.

Etter talene delte fagansvarlig, Mari 
Hagtvedt ut stetoskop til alle studentene, 
en gave fra Norsk Sykepleierforbund. 
Stetoskopet er et av jordmorens viktigste 
hjelpemidler, det sies å være symbolet på 
jordmoryrket.

Hvilke tanker hadde så studentene om utdan-

ningen de har begynt på?

Sandra sier: «Tenk å få ta del i det største 
som skjer i livet! Håper på to lærerike, gode, 
travle og morsomme år. Eg er heldig!!»
Carina sier at dette har vært en drøm for 
henne i mange år, «en drøm som endelig 
har blitt virkelig. Jeg gleder meg til å bli del 
av et så spennende fag med lange og stolte 
tradisjoner.»

Siri tenker at det blir to krevende år. Hun 
føler seg også heldig som har kommet inn 
på studiet.

Cecilie sier: «Jeg har ventet på å starte 
studiet siden jeg ble kjent med at det ble en 
mastergrad i jordmorfag. Føler meg heldig 

som er her i dag, og ser fram 
til to spennende år».

Gjertrud ønsker å kunne utøve jordmoryr-
ket på en trygg, god og kunnskapsbasert 
måte. Hun vil videreutvikle sin kunnskap 
som er rettet mot mor og hennes helse. Til 
sist vil hun lære å gi trygghet til kvinner i 
graviditet, fødsel og barseltid

Oppstart av dette studiet er en milepæl for 
Høgskolen i Vestfold, og for jordmorutdan-
ningen i Norge og Norden. 
 
Det er en bragd NSF har vært med på i dette 
fantastiske jubileumsåret, en innsats som vel 
kan sies å være i Bergliot Larssons ånd. 

Aud Jorunn Førsund

Nå også fotograf og skriver

Vi gratulerer alle de 26 medlemmene 
i Vestfold som har mottatt hedersnålen i 2012!
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REGIONAL 100-ÅRS MARKERING I KRISTIANSAND 7. SEPTEMBER

Våre busser var fremme i Kristiansand kl. 11.00 og her ble vi 
tatt i mot av bunadskledde fylkesledere fra de 5 fylkene. 

Konferansen ble ledet av fylkesleder for vertsfylket Vest-Agder, Anne 
Britt Jahnsen. Forbundsleder Eli Gunhild By holdt en engasje-
rende åpningstale hvor hun blant annet trakk frem SO-teamet i 
Sandefjord under ledelse av sykepleier Linda Møllgaard, som et 
foregangsprosjekt og et eksempel på hvordan sykepleiere kan gjøre 
en forskjell. Hun hadde også fokus på fremtiden og utdanningen 
– hva skal til for å rekruttere og beholde sykepleiere, hvordan heve 
statusen på yrket og hvordan legge til rette for å redusere sykefra-
været.

Høgskolelektor Kristin Heggen fortsatte med et glitrende og 
tankevekkende foredrag om fremtidens sykepleiere og om utdan-
ningen. Hun snakket om ”Makt på nye måter”, om ”omsorgsmakt” 

og om at makten er endret til å bli det hun kalte snillere og mer 
tilforlatelig. Kontroll har skiftet navn til tilsyn og dokumentasjon 
hevdet hun. Hun stilte seg videre kritisk til at forskning tilsynela-
tende gav høyere status enn utdanning og mente at dette hadde 
ødelagt mye for sykepleierutdanningen. Et foredrag som fenget og 
inspirerte til refleksjon!

Spennende og utfordrene var også paneldebatten mellom direk-
tøren ved Sykehuset i Vestfold Stein Kinserdal, regional direktør 
i KS Agder Jan Inge Tungesvik og NSFs nestleder Solveig P. K. 
Bratseth. Ikke alle Kinserdals innspill i debatten ble tatt like godt i 
mot av forsamlingen på 350 sykepleiere, mens Bratseths svar fikk 
desto større applaus.

Et annet høydepunkt i konferansen var Safia Y. Abdi Haase fra 
Stiftelsen Amathea sitt foredrag ”Jeg er mer enn hva du ser”. Hun 

fra Vestfold startet feiringen på 2 busser 
gjennom Vestfold med start i Holmestrand 
kl. 06.30. underveis ble medlemmer 
hentet i kopstadkrysset ved Horten, i 
tønsberg, sandefjord og larvik. Ca 60 
medlemmer fra Vestfold deltok og vi 
hadde hatt plass til flere!  på bussene 
ble det servert frokost og det var stor 
aktivitet med både sanger og konkurranser. 
”Hjertetru” ble sunget underveis! Fra venstre: Anne-Britt Jahnsen, Lisbeth Rudlang, Kirsten Stensrud, 

Sigrun Øygarden Gundersen og Linda Lavik.

her er noen tilBakeMeldinGer Fra MedleMMer i VestFold: 

”Tusen takk for en flott og lærerik jubileumstur. Det var en av de 
bedre konferanser jeg har vært med på både faglig og sosialt.”

”Tusen takk for ein framifrå, flott, super dag”

”Jeg koste meg også i hele går.. Så glad for bok-gaven også.  
Takk til reiseteamet.”
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REGIONAL 100-ÅRS MARKERING I KRISTIANSAND 7. SEPTEMBER
tok oss med på en på alle måter fargerik og levende fremført reise 
gjennom tiden fra hun kom som flyktning til Norge og frem til i dag. 
Jeg tror ingen i salen var upåvirket etter å ha hørt hennes budskap 
og sunget ”Jo mere vi er sammen”!

Avslutningsvis fikk vi en fantastisk konsert av ”Tre tenorer” som  
fremførte et knippe av sanger basert på tekster skrevet av syke- 
pleiere. Den stående applausen de mottok, var så absolutt fortjent!

Det ble også servert nydelig middag som ble avsluttet med  
jubileumskake!

På returen tilbake til Vestfold fortsatte kvelden med underholdning, 
mat og konkurranser på bussen! En stor takk til alle medlemmene 
som deltok på turen og var med på å gjøre dagen til en stor opplevelse!

Inger Stulen, rådgiver

husk at det er du soM MedleM soM er ansVarliG For Å Melde Fra til nsF 
oM endrinGer – sÅ Fort soM MuliG.

Meld fra dersom du
•	 har	nytt	arbeidssted	eller	endret	stilling
•	 har	overgang	til/fra	ulønnet	permisjon
•	 har	overgang	til	ikke-yrkesaktiv
•	 har	avsluttet	studiene

nyutdannede MedleMMer
Dersom du er medlem i NSF Student og har avsluttet studiene må du melde overgang til ordinært 
medlemskap, med opplysninger om navn på arbeidsplass. Husk at du betaler halv kontingent de to 
første årene etter studiet.

slik GÅr du FreM For Å Melde endrinGer:
Alle endringer skal meldes til administrasjon av medlemskap.  Dette gjøres enklest ved å gå inn på 
www.sykepleierforbundet.no og klikke på fanen ”Min side” oppe til høyre. Hvis det er første gang du 
besøker din side må du ha medlemsnummeret klart. Når du kommer inn klikker du på ”Mitt medlem-
skap” på menyen til venstre. Du kan også melde endringer på telefon 02409, og tast 1 når du blir 
bedt om det.

Meld fra om endringer
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nsfs 100 årsdag ble feiret over hele fylket i alle kommunene og på  
sykehuset med kaffe, jubileumskake, stands, utlodning med mer.  
nedenfor ser dere et lite utsnitt av aktiviteter de hovedtillitsvalgte  
hadde arrangert for medlemmene!

sykehuset i VestFold
Ved SiV ble feiringen gjennomført i flere omganger med kickoff 11. 
mai. En hel dag med fag blant annet med filosofen Einar Øverenget, 
gratis lunsj og kake til alle 180 som hadde meldt seg på. 
Så var det en flott regional samling en hel dag i Kristiansand 7. septem-
ber spekket med program, lunsj, trerettes middag og kake. To busser, 
men flere kunne meldt seg på.
Den 24. september feiret vi med stand i foajeen på SiV Tønsberg med 
marsipankake og utlodning.  I Larvik, på Kysthospitalet og i KPR avd. 
PFA på Granli og i Tønsberg ble det også servert marsipankake.

Tone Woll Buer, Foretakstillitsvalgt

MosserødhjeMMet  
i sandeFjord
Jeg hadde innkalt til Medlemsmøte, og bestilt flott marsipankake for å feire 
dagen. På grunn av at det var mye sykdom, ble det dessverre ikke så stort 
oppmøte. Vi var kun 6 medlemmer, men vi hadde det hyggelig!! Pga at jeg 
visste at det ikke var noen som kunne komme på kvelden, ble møtet ar-
rangert på dagtid, men medlemmene fill informasjon om at de  kunne følge 
overføringen fra Operaen på PC hjemme!!

Kjersti Viksand Brunotte, illitsvalgt

hoF
Dagen ble hos oss markert 20.09 med medlemsmøte med valg av 
hovedtillitsvalgt og tillitsvalgt på grunn av at undertegnede slutter i Hof 
kommune og derved trer ut av vervet. Det ble servert kaffe og kaker. Ca. 15 
medlemmer deltok på møtet hvor også fylkesleder Lisbeth Rudlang deltok. 
Plakater om NSF-100 år ble distribuert rundt på Veset og hos helsesøster og 
hengt opp før den store feiringen nasjonalt som jo var 24.09.

Hilsen Kari, HTV i Hof

re
NSF RE valgte å ha feiringer på 2 steder den 24/9 
kl 1130. Hjemmesykepleien: det kom 10 stk den 
dagen, pluss at det ble servert kake til seinvakter og 
nattevakter. Sykepleiere og ledere fra Hjemmesyke-
pleien, Psykiatrien ute og i boliger og Tiltaksteam 
deltok. Til Re Sykehjem kom det 4 stk den dagen, 
pluss at det ble servert kake til seinvakter og natte-
vakter. Sykepleiere, sykepleierstudent og ledere fra 
Sykehjemmet, Vestjordet og Omsorgsbolig fikk kake 
og feiret NSF 100 år!

Helsesøstrene skal få kake en annen dag da de var 
borte på kurs hele denne dagen. 

Med vennlig hilsen Hege S Ramberg,

Hovedtillitsvalgt

nsF 100 År
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– FeirinG i VestFold

andeBu
Feiring av 100 års jubileum i Andebu! De fineste står rundt kaka;) 
de andre er festbordet dekket til. Vi hadde også levende musikk 
for anledningen trekkspill og sang! Gratulerer med dagen!

Hovedtillitsvalgt Nina Skarsholt serverer jubileumskake til 
Brit Lønmo og Gina Urheim Hotvedt

sVelVik
Vi inviterte til kaffe og kake(med logo)  
i lunsjen. Inviterte rådmann, ordfører  
og HTV i de andre forbundene i tillegg  
til medlemmene. Rådmannen kunne 
dessverre ikke komme, men ordføreren 
kom og overrakte blomster. Svelviks-
posten kom og lagde reportasje.  
Se svelviksposten.no .

Med vennlig hilsen Kristin Fulsaas Bonden, 

Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund, 

Svelvik

holMestrand
- Mail var sendt ut på forhånd til alle medlemmene.
- Det ble en hyggelig 100 års feiring på sykehjemmet 
for vår del. Dette skjedde mellom kl 12 og kl 13.  
 Der ble det servert kaker og kaffe, og gitt ut noen 
give-aways fra NSF.  Medlemmene sang Jubileums-
sangen “hjertetru” også. 
- HTV hadde vært i kontakt med Jarlsberg Avis på 
forhånd, så de dukket opp også.
Da fikk vi en hyggelig artikkel + noen bilder i avisen 
dagen etterpå. 
- Det var ca 30 medlemmer av 55 medlemmer som 
dukket opp på arrangementet. Stemningen var god, 
og medlemmene syntes det var et fint arrangement. 
- Da hovedtillitsvalgt var i Oslo på operaen, var det de 
plasstillitvalgte som gjennomførte arrangementet. 
- Ellers oppfordret vi alle medlemmene til å følge med 
på NSF sine hjemmesider for Jubileumsforestillingen i 
Operaen. 

MVH Hilde Næss

HTV/NSF Holmestrand Kommune

sjøMannshjeMMet i staVern
Ved Det Nasjonale aldershjem for Sjømenn i Stavern markerte vi dagen nydelig 
kake til alle som var på jobb. Pga stor aktivitet måtte vi dele oss i grupper. 
Forsøkte å samle medlemmene til møte kveldstid for å følge feiringen i operaen, 
men det var ikke stemning for det.

Anne Marit Hansen, Tillitsvalgt

horten
I Horten ble dagen  
markert med en kake på 
hver arbeidsplass. Vi fikk 
også ett flott avisoppslag i 
Gjengangeren fra feiringen 
på Indre Havn sykehjem 
hvor mange av sykepleierne 
hadde samlet seg.

Carol Josie Semb

Hovedtillitsvalgt

tjøMe
På Tjøme ble dagen markert ved at 
samlet vi oss i kantina og spiste kake 
for å feire dagen! Det  var ca. 15 per-
soner som møtte opp til markeringen.

May-Lisbeth, HTV på Tjøme
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Medlemsmøte og sommeravslutning i re kommune
Rapport fra sommermøte vårt den 
12. juni kl 16 på kommunehuset. 
10 hadde meldt seg på inkl HTV 
selv. Det kom 8 totalt, 2 hadde ved 
en feil dessverre glemt oss. 
Møtet startet selvsagt med sangen 
”Hjertetru”. Det var ikke alle som 
hadde sett videoen.
Tema var årets lønnsoppgjør og 
hva det betyr for hver og en.
Snakket også litt om det var viktig 

at man møtte opp til høsten  
på medlemsmøte før de lokale 
forhandlingene starter opp, for  
å diskutere prioriteringer i for-
handlingene.
Et annet tema var regionsamlin-
gen med feiring av NSF 100 år i 
Kristiansand den 7.september.
Viste frem og orienterte om  
programmet denne dagen og 
håper at medlemmer fra Re  

deltar på feiringen.
Ellers var det sosialt samvær med 
spekemat og frukt. Medlemmene 
fikk hver sin lille ”sommergave” og 
det var gratis loddtrekning av 1 
håndkle og 1 sekk.
Alle koste og hygget seg.

Med vennlig hilsen
Hege S Ramberg, HTV NSF
Re kommune

høGskolen i VestFold
Lokallaget på høgskolen inviterte alle ansatte 
på helsefakultetet, studentene, lederne i alle 
organisasjonene samt rektor og direktører til  
lunsjforedrag for å feire dagen. Selveste for-
fatteren av bind 1 av «Norsk Sykepleierforbund 
gjennom 100 år (1912-2012), professor i his-
torie, Ole Georg Moseng, delte noen linjer fra 
arbeidet sitt med oss.  Boka han har ansvar for 
har tittelen «Framvekst og profesjonalisering». 
 
Moseng innledet med å spørre oss hva syke- 
pleie egentlig er, hva som skiller det fra de 
andre yrkesgruppene i helsevesenet? Og når 
startet egentlig sykepleie? Moseng svarte selv 
ved å snakke om opprinnelsen og om Rikke 
Nissen ‘s »Lærebog i Sygepleje for Diakonisser» 
fra 1877. «En Sygeplejerskes Opgave er saavidt 
muligt at lindre den Syges Lidelser, at udføre 
Lægens Anordninger og at give Lægen 
Beretning om den Syges Tilstand.» (s.21). 
Nissen mener utdannelse er viktig, sygeple-
jerskene trenger både øvelse og teoretisk 
kunnskap. »Og dog er ikke Øvelsen alene 
tilstrækkelig, da der mangler Betingelsen for 
en ret Forstaaelse og en frugtbar Anvendelse.» 
Moseng oppfordret oss til å lese boken, det 
er mye som fortsatt er aktuelt i den i dag.

Sykepleie oppsto innenfor sykehuset, mener 
Moseng. Utenfor sykehusene var omsorg og 
omtanke for medmenneskene tilstrekkelig. 
Sykehusene sendte sykeplejersker til  

Tyskland for at de skulle få utdanning. 

Bergliot Larsson hadde også utdanning fra 
Tyskland. Hun deltok på den internasjonale 
kongressen for sykepleiersker i Köln i august 
1912. Tanken om å samle og organisere 
sykepleierskene i Norge hadde nok ligget 
hos henne, men etter kongressen i Köln 
skjøt ideen fart. Til sammen var de 44 søstre 
som møttes til stiftelsesmøte 24.september. 
I oppropet der de inviterte utdannede syke-
pleiersker til å slutte seg til landsforeningen 
beskrives tre hovedmål: 

a) «At danne et centralpunkt for den norske  
 sykepleierskestand og vinde større sammen- 
 slutning blant utdannede sykepleiersker
b) At verne om deres økonomiske og  
 kollegiale interesser
c) At virke for sykepleierskestandens  
 utvikling og sykepleiens fremskridt»

Forskerforbundet på Høgskolen ønsket NSF 
til lykke med dagen ved Hovedtillitsvalgt 
Berit Bratholm. Hun overrakte bok om deres 
50-årige historie som kom ut for noen år 
siden. En hyggelig gest fra en god samar-
beidspartner ved høgskolen!

Dekan Inger Johanne Kraver holdt en varm 
tale om et godt samarbeid og et ønske om 
at dette skulle utvikle seg videre i årene 

framover. Den vakre orkideen hun overrakte 
(se bildet) står på personalrommet til alle 
medlemmenes glede.

Jubileumskake hentet vi hos Baker Nilsen i 
Åsgårdstrand. Den var pyntet med ny logo 
og gratulasjonsroser i nydelige farger, alt i 
marsipan. Kaken smakte fortreffelig! Takk 
til Kristine, hun må ha brukt både gode 
hender, klokt hode og varmt hjerte for å få 
til dette mesterverket av ei kake.

Vi ser fram til en større fagdag, et samarbeids- 
arrangement mellom studentene og oss lærerne 
der tema skal være historie. Moseng har takket 
ja til invitasjonen, det samme har Sigrun 
Hvalvik som har skrevet sin doktorgrad om 
Bergliot Larsson og den moderne sykepleien.

Aud, HTV 

Professor Ole Georg Moseng

nsF 100 År – FeirinG i VestFold

NYTT  
FRA HTV- 

OMRÅDENE
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Fylkesstyremøte september 2012

Høstens 2-dagers fylkesstyremøte ble etter ønske fra oss i 
fylkesstyret lagt til Oslo. Selve møtet hadde vi i de flotte 
nyoppussede kontorene til Sykepleierforbundet i Toll-

bugata 22. Vi var så heldige å få låne Bergljotstuene i 8. etasje. 
Jeg tror vi var de første som tok i bruk disse flotte møteloka-
lene etter oppussingen. Tema for dette møtet var å utarbeide 
handlingsplan for 2013. Et 2-dagers møte gir oss mulighet til 
å arbeide grundig med handlingsplanen. Satsningsområdene 
som ble vedtatt på landsmøte i høst og de sentrale føringene 
skal omarbeides til gode, lokale aktiviteter for NSF i Vestfold. 
Fylkesleder Lisbeth Rudlang ledet oss gjennom både gruppe-
arbeid og plenumsdiskusjoner. Den endelige handlingsplanen 
skal vedtas på fylkesstyremøtet i november.

Vi var så heldige å få en innholdsrik omvisning av 2. nestleder 
Karen Bjøro. Hun tok oss rundt i de ulike avdelingene. Der fikk 
vi høre om deres ulike arbeidsoppgaver og hva de opptatt av 
akkurat nå. Vi ble presentert for ansatte vi traff underveis, det 

er fint å få mulighet å sette ansikter til navn vi ofte støter på i 
fylkesstyresammenheng. Det sydet av aktivitet i Sykepleiernes 
hus, og NSF sitt 100 års jubileum og sykepleierkongressen ble 
det arbeidet med i alle avdelingene. Rundturen ble avsluttet 
med fotografering av fylkesstyret og fylkeskontorets rådgivere i 
møterommet til forbundsstyret.

Kristina Tørnvall, medlem av fylkesstyret

Temakonferanser 
i KS, Virke, Staten og Spekter
I løpet av høsten har Norsk Sykepleierforbund 
arrangert temakonferanser for alle hoved-
tillitsvalgte i de ulike tariffområdene. For  
tariffområdene KS og Virke samlet konferansen 
ca 400 tillitsvalgte fra hele landet og tilsvarende 
ca  350 for områdene Staten og Spekter. 
Høstens temakonferanser ble åpnet av 
forbundsleder Eli Gunhild By og nestleder 
Solveig Bratseth

Hovedtemaene for konferansene har vært 
det sentrale lønnsoppgjøret og høstens 
lokale forhandlinger, i de områdene det 
skjer. I tillegg var temaer som arbeidstid, rett 
til heltid, samhandlingsreformen og bruk av 
innleid arbeidskraft på programmet

På konferansen for tillitsvalgte i kommune-
sektoren (KS), hadde leder for KS, Sigrun 
Vågeng et engasjerende foredrag om 
”Utfordringer i kommunesektoren –  
arbeidsgivers tanker om sykepleiernes rolle 
og posisjon fremover”. Hun påpekte spesielt 
KS sitt store behov for sykepleiere i frem-
tiden og poengterte nødvendigheten av å 
prioritere kompetanse – særlig i forbindelse 
med samhandlingsreformen.

På konferansen for tillitsvalgte i Spekter- 
området og Staten stilte Anne Kari Bratten fra 
arbeidsgiverforeningen Spekter opp. Tittelen 
på hennes innlegg var ”Utfordringer for 
spesialisthelsetjenesten – i samme båt”.  Og 

det var samarbeid hun inviterte til. – Hvis 
det er slik at bemanningen ved sykehusene 
er for lav i forhold til behovet, må grunn- 
bemanningen økes. Jeg håper vi sammen 
kan få fakta på bordet, sa hun, til stor applaus.
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Sykepleierkongressen 2012
sterk representasjon av foredragsholdere fra Vestfold under kongressen

Vil helsePersonell  
hVerandre Vel?

Marit Karlsnes innrømmet at det som 
sykepleier til tider kan være vanskelig å lede 
andre sykepleiere. I sitt foredrag slo hun fast 
at helsepersonell ikke alltid ser ut til å ville 
hverandre vel.

Marit Karlsnes, avdelingssjef ved kirurgisk 
sykepleieavdeling på Sykehuset i Vestfold 
HF, snakket i sitt foredrag med tittelen ”Pro-
fesjon og identitet” om hvordan det er som 
sykepleier å lede andre sykepleiere. Hun var 
ærlig i sin beskrivelse av hvordan helse-
personell motarbeider hverandre, uten at le-
dere griper inn. Hun la vekt på betydningen 
av å spille på de positive kreftene, og la de 
positive personene nedkjempe de negative.

- Jeg frykter hvorvidt spørsmålet om opp-
gaveglidning vil kunne bringe profesjons-
kampen tilbake, sa hun blant annet.
Karlsnes understreket videre hvor uhel-
dig det er at profesjonsnøytrale titler har 
skjøvet de gamle titlene som for eksempel 
avdelingssykepleier, ut.

- Som leder er min sykepleierrolle en driv-
kraft. Den er min identitet, sa hun.

Gro næss
Gro Næss, som er sykepleier og Høgskole-
lektor ved HiVe, hold sitt foredrag  ”Syke-
pleierens observasjoner og vurderinger 
– en nøkkel for  å lykkes i morgendagens 
helsehjelp”. Foredraget er bl.a. baser på 
hennes praksisnære forskning knyttet til 
helsehjelp til de sykeste eldre, på tvers av 
forvaltningsnivå.

anders VeGe
Anders Vege er sykepleier og seksjonsleder 
i Seksjon for kvalitetsutvikling, Nasjonalt 
kunnskapssenter for helsetjenester. Han 
deltok med foredraget: ”Brukeren med nøk-
kelen til morgendagens tjenesteutvikling. Et 
nasjonalt gjennombrudd”. 

Han minnet oss blant annet på at hvis vi 
fortsetter å tenke som vi alltid har gjort, vil 
vi også få tilnærmet de resultatene vi alltid 
har fått!

 

Marit Karlsnes i forgrunnen. Bak fra venstre: Tone Moan Harald Kjerstad og 
Solveig Kopperstad Bratseth.

GrO NÆSS aNderS VeGe
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Sykepleierkongressen 2012
Mastersykepleiere fra SiV 
med poster på sykepleiekongressen

Margrete har utført en kvantitativ 
studie med tittelen; ”Depresjon, 
dyspné, lungefunksjonsmål og fe-

notyper – en eksplorativ studie på søken etter 
varianter av KOLS”. Et utdrag fra oppgaven ble 
presentert på posterutstillingen med tittelen 
“Predikeres depresjon bedre av dyspné enn av 
lungefunksjonen hos KOLS- pasienter?”.

Emma har utført en kvalitativ studie med 
dybdeintervjuer i et beskrivende og 
fortolkende design. Tittelen på posteren 
er “Sykepleieres håndtering av cytostatika- 
kunnskaper og holdninger”

Det var spennende å få presentere sitt 
vitenskapelige arbeid på denne måten 
og vi ser tilbake på en minneverdig og 
fremtidsrettet sykepleiekongress med 
100-årsjubilanten NSF. Da posterutstillingen 
var rigget ned var det tid for festmiddag i 
Sonja Henie Ballroom på Plaza Hotell  De 
stolte mastersykepleierne jobber til daglig 
ved Sykehuset i Vestfold, medisinsk klinikk, 
avdeling for sykepleie, ved henholdsvis 
lunge- og hjerteseksjonen.

Fra sykehuset i Vestfold, onkologisk og pal-
liativ poliklinikk, deltok også Randi Vindegg 
og medforfattere Anne Pedersen, Sidsel Ris-
berg Paulsen, Anita Nilo, Rebekka I. Lund og 
Ragnhild Thygesen med posteren: ”Hvilken 
behandling gir best resultat på stråleskadet 
hud hos voksne som mottar stråleterapi?”

God rePresentasjon Fra Vest-
Fold oG Vi Gratulerer Med 
Flott oG ViktiG arBeid!

Margrete klemmetsby og emma simonsen lund tok turen til oslo spektrum for å 
bidra med hver sin poster på sykepleiekongressen 25.-26.september.
posterne presenterer det vitenskapelige arbeidet i forbindelse med sykepleiernes 
masteroppgaver.

emma simonsen lund randi Vindegg og anne pedersenMargrete klemmetsby
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Faggruppene
orienterer

soMMeraVslutninG For nsFlis  
Onsdag  6. juni arrangerte NSFLIS (Norsk Sykepleieforbunds 
landsgruppe av intensivsykepleiere) avdeling Vestfold tradisjon-
stro kurs og rekekveld. Det var 30 påmeldte fra intensiavdelin-
gen og medisinsk overvåkning ved Sykehuset i Vestfold.
Vi begynte kvelden med at Siv Stavseth, fagutviklingssyke-
pleirer OUS og doktorgradsstipendiat, kom og underviste om 
Nursing Activities Score (NAS).  
Med stadig større forventninger til hva en sykepleier skal 
gjøre i løpet av en arbeidsdag, trenger man gode verktøy for 
å registrere hva man faktisk gjør. Ikke bare for å synliggjøre 
arbeidet, men også for å finne en bemanningsnorm for arbeid 
tilsvarende èn sykepleier. 
NSFLIS anbefalte på generalforsamlingen i 2009, alle intensi-
vavdelinger i Norge å innføre NAS som scoringsverktøy for reg-
istrering av intensivsykepleie. Dette var basert på et ønske om 
å bedre vise virksomhet og sykepleieaktivitet til intensivavde-
linger enn det NEMS (Nine Equivalents of Nursing Manpower 
Score), som brukes mest i dag, gjør. Anbefalingene kom etter 
prosjektet «Aktivitetsregistrering i Intensivavdelingen» fra 2009. 
NEMS brukes i dag til å sammenligne og beskrive virksomheten 
i norske intensivavdelinger, og til å utarbeide faglige kvalitet-
sindikatorer for virksomheten i norske intensivenheter.
Svakheten ved NEMS er at den ikke viser  pleietrengende aktiv-
iteter eller pasientens behov for pleie, og det er store varias-

joner i hvordan scoringen gjøres mellom ulike avdelinger. NAS 
er et validert verktøy som kan brukes til å beregne bemanning-
sressurser og måler sykepleieraktivitet ved intensivavdelinger 
og inkluderer bl.a. stell av pasient og ressursbruk til pårørende. 
NAS og NEMS er laget av samme forskergruppe, og NAS og 
NEMS registreres i dag i Norsk Intensivregister.
NSFLIS sentralt har nå et pågående prosjekt som jobber med 
å finne anbefalinger for en bemanningsnorm for intensivs-
ykepleiere i Norge, og NAS blir sannsynligvis en sentral del av 
dette. NAS og NEMS er laget av samme forskergruppe, og NAS 
og NEMS registreres i dag i Norsk Intensivregister.
Det er også flere medisinske overvåkningsavdelinger som har 
valgt innføre dette verktøyet. Det finnes egne scoringssystemer 
tilpasset sengeposter.
Etter forelesningen møttes vi rundt langbord og spiste reker 
med god drikke, og fortsatte de faglige diskusjonene.

Haakon Hovde
Leder NSFLIS Vestfold

Rapport aktivitetsregistrering i Intensivavdelingen fra 2009: 
Se www.nsflis.no og trykk på nursing activities score. 
Norsk Intensivregister: www.norskintensivregister.no Her ligger 
det forskningsartikler og annen informasjon om NAS.

nyetaBlert FaGGruPPe For 
kardioloGiske sykePleiere i VestFold
Nå har vi i den nytablerte lokalgruppa NSF-LKS Vestfold, hatt 
vårt første styremøte. Gruppa er registrert i Brønnøysundregis-
trene, og styret består nå av 5 medlemmer: 
Bilde fra venstre:
Ingrid Phil (styremedlem) Toril Liodden (styremedlem)
Cecilie Ellingsen (nestleder)
Ingunn Gårdsvoll (kasserer) Monika Lefsaker (leder)
 
Agendaen på møtet vårt 7. juni kl 18.00-20.00, var temakvelden 
vi skal arrangere i september. Alle hadde med seg ideer om 
eventuelle temaer vi ønsker temakvelden skal dreie seg om. 
Mange gode forslag og bra engasjement, gjorde at vi lett kom 
fram til et tema som vi tror vil inspirere mange sykepleiere til 
å komme til denne temakvelden. Temaet ønsker vi skal være 
aortastenose og TAVI, og vi tenker å ha denne temakvelden 
i september. Nå jobber vi med å få inn foredragsholdere, og 
datoen setter vi ut i fra hva som passer dem. 
Vi fordelte oppgaver som å booke lokale, bake til temakvelden, 

innkalle foredragsholdere, hvem som registrerer fremmøtte og 
hvem vi skal invitere til temakvelden.

Vi gleder oss!
 
Monika Lefsaker

lokalgruppeleder NSF-LKS Vestfold
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Faggruppene
orienterer

Studentenes 
hjorne

Hogskolens 
hjorne

Presentasjon av ny 
studentrepresentant 
i Vestfold
Mitt navn er Kaja Emilie Schrøder, jeg er 
22 år og bor i Holmestrand. Jeg ble opp-
nevnt til studentrepresentant i Vestfold av 
NSF studentstyret på årsmøtet i juni. Dette 
medfører blant annet at jeg er studentenes 
representant i NSF Vestfolds fylkesstyre.
Jeg går andre året på bachelor i sykepleie, 
og stortrives med det. 

Å få være engasjert i NSF er for meg utrolig 
spennende, givende og lærerikt. Jeg ser 
frem til å få ytre meninger som angår oss 
studentene, og til å møte likesinnede og 
engasjerte sykepleiere og sykepleierstu-
denter på ulike arrangementer. Dette året 
er selvfølgelig ekstra begivenhetsrikt, da 
NSF er 100 år i år. NSF fremmer mange 

gode saker, og jeg brenner spesielt for at vi 
studenter skal gå ut med lik kompetanse 
hvor enn i landet vi bor, og at vi får en god 
overgang fra studenttilværelsen til vi etter 
hvert er nyutdannede sykepleiere. Lønn og 
arbeidsvilkår er selvfølgelig også en sak jeg 
brenner for. Ellers jobber jeg som instruktør 
i babymassasje, spinning og styrketrening, 
og på våren er jeg konfirmantleder, noe jeg 
elsker å gjøre.

Som ferdigutdannet sykepleier håper jeg å 
få jobb innen helsefremmende arbeid, og 
drømmen min på lang sikt er å bli jordmor. 
Ta gjerne kontakt med meg hvis det er noe 
dere ønsker vi skal ta opp. Tlf: 92865465

HiVe + HiBu = sant
Ja så hjertelig har det vært og er det for NSF ved de to institusjo-
nene. I separate styremøter har Høgskolen i Buskerud og Høgskolen 
i Vestfold blitt enige om å fusjonere. Søknad sendes Kunnskapsde-
partementet i løpet av september. Fusjonen vil gjelde fra 1.1.2014. 
Fram til da vil vi være selvstendige institusjoner som fram til da 
arbeider seg nærmere hverandre både faglig og administrativt.

Det har vært en lang prosess med mange skjær i sjøen for å komme 
hit vi er nå. I utgangspunktet ønsket en et forpliktende samarbeid 
mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap(UMB) på Ås, Vete-
rinærhøgskolen i Oslo (som nylig er fusjonert med UMB), Høg-
skolene i Østfold, Buskerud og Vestfold. UMB ønsker fortsatt faglig 
samarbeid uten fusjon. Høgskolen i Østfold forlot fusjonsprosessen 
i slutten av mars i år. De ønsker også å opprettholde det faglige 
samarbeidet. 

Mye av grunnlagsarbeidet var gjort i utredningsarbeidet mellom 
de tre høgskolene. Derfor var det mulig, allerede i ekstraordinært 
styremøte 27. august, å vedta fusjon mellom de to institusjonene. 
Rektorene Kristin Ørmen Johnsen, Buskerud og vår Petter Aasen 
uttalte kort etter styremøtet:

“.- Hele hensikten med fusjon er å videreutvikle fag -
og forskningsaktiviteten for å styrke internasjonalt 
orienterte profesjons- og arbeidslivsorienterte studier med regional 
forankring. En større og mer robust institusjon vil stå sterkere regio-
nalt, nasjonalt og internasjonalt både med hensyn til rekruttering av 
medarbeidere og studenter, og i konkurransen om ressurser.

- En større institusjon kan i større grad opprettholde faglig bredde 
samtidig som studieprogrammene og forskningsvirksomheten spis-
ses og styrkes. Og 
- Solide fagmiljø sikrer kvalitet, samarbeid med offentlig og privat 
sektor sikrer relevans. Sammenslåingen vil styrke høgskolens posi-
sjon innenfor praksisnær og profesjonsorientert forskning, utdan-
ningsprogrammene og høgskolens bidrag til kunnskapsbasert 
nyskapning.”

Den nye høgskolen skal hete Høgskolen i Buskerud og Vestfold 
(HiBV). Fakultet for helsevitenskap blir ett av fem fakultet. Det er 
besluttet av fakultetenes ledelse skal sitte på det studiestedet som 



18     MedleMskontakten Vestfold

er det forskningsmessige tyngdepunktet. Derfor skal vårt fakultets 
ledelse sitte i Drammen. Hele intervjuet kan leses på følgende 
adresse: http://www.hibu.no/nyheter/hoyskolene/

Det er bestemt at ansatte ikke skal måtte flytte som følge av fusjo-
nen. Arbeidsoppgavene skal kunne utføres på nåværende arbeids-
plass. Fusjonen skal i seg selv ikke medføre oppsigelser og ingen 
skal gå ned i lønn. Dette har vært viktig for organisasjonene!

Hva syns NSF på høgskolen om denne endringen; fra en selvstendig 
og stolt skole i Tønsberg, med egne lokaler og eget internat, nært 
knyttet opp til praksis, via samlokaliserte høgskoleutdanninger her 
på Bakkenteigen til en del av helsefagutdanning i en stor høgskole 
som er geografisk spredd. NSF har vært for denne fusjonen i lang 
tid. Vi har sett og følt at vi ikke er store nok her i Vestfold. Vi har 
kompetanse til å drive grunnutdanning og  videreutdanninger 
med høy kvalitet . Men helse-Norge trenger sykepleiere med mer 
kompetanse enn grunnutdanninger og videreutdanninger kan gi. Vi 
trenger mastergrader. Til å utvikle og drive slike utdanninger kreves 
lærere med forskerkompetanse, faktisk skal minst 50% av lærerne ha 
dr.grad eller førstelektorkompetanse. Sammen med Buskerud får vi 
til dette løftet. 

hVordan Vil den nye institusjonen se 
ut For oss? 
Vi skal fortsette med sykepleierutdanning i Vestfold, som i dag, med 
de videreutdanningene og mastertilbudene vi har. Vi skal utvikle 
videre de studietilbudene vi har, slik vi alltid har gjort, men nå i nært 
samarbeid med Buskerud.Det er inspirerende å løfte sammen, til 
å få til gode programmer sammen! Nytt for oss blir at ledelsen for 
fakultet (helsevitenskap) skal sitte i Drammen. Det kan høres skum-
melt ut med ledelsen så langt unna, men når vi tenker på at det tar 
45 min med tog fra Tønsberg til Drammen (35 fra Skoppum), så er 
det vrient å klage på akkurat avstanden. Institutt for sykepleieviten-
skap blir som sagt på Bakkenteigen. 

Vi går en spennende og arbeidskrevende framtid i møte. Sykeplei-
erutdanningen vår var 90 år for tre år siden, det er en sprek 93-åring 
som inngår partnerskap! 

Aud Jorunn Førsund

HTV

Kulltreff i Vesterålen
Kull -73-1 begynte sin sykepleierutdanning på Røde Kors syke-
pleieskole i Tønsberg januar 1973.
Det var 24 spente og forventningsfulle studenter som startet 
utdanningen. Kullet var også historisk, siden det for første 
gang i skolens historie ble opptatt to mannlige studenter. De 
fleste av oss bodde på ”Elevhjemmet” og det skapte stor grad 
av tilhørighet et sterkt samhold.
Menn hadde ikke adgang til ”Elevhjemmet” og dette ble så 
sterkt håndhevet at våre fedre ikke engang fikk lov til å følge 
oss opp på rommene med bagasjen. Vi kunne imidlertid motta 
”herrebesøk” i stua nede i 1.etage i gitte tidspunkt. Det må vel 
medgis at disse reglene ikke alltid ble fulgt!
Underveis i utdanningen sluttet noen, mens andre kom til fra 
andre skoler eller etter permisjon, men i januar 1976 var nye 
sykepleiere utdannet og kunne begynne i arbeidslivet.
I årene som har gått har vi møttes noen få ganger, men ikke 
så ofte som vi hadde tenkt.  I oktober 2011 døde en av våre 
kullinger brått og uventet. Dette førte til ett sterkt ønske om å 
treffes og en gruppe ildsjeler startet arbeidet med å organ-
isere kulltreff hos en av våre kullinger, Birgit Flåten som bor og 
arbeider i Myre i Vesterålen.
 Ikke alle hadde anledning til å delta dessverre, men 6.juli dro 
12 av oss nordover. Noen fra Torp og resten fra Gardermoen. 
Det ble en fantastisk tur full av opplevelse, gjensynsglede og 
latter. Mange av oss hadde ikke sett hverandre på mange år, 
men kontakten var som om vi aldri hadde vært fra hverandre.

I løpet av turen som varte fra fredag til mandag opplevde vi 
den fantastiske nordnorske naturen, var på båttur og fottur, 
besøkte kunstutstillinger, glassblåseri og håndtverksbedrifter 
og fiskevær. Med egen buss og en fantastisk sjåfør til disposis-
jon under hele oppholdet, fikk vi det maksimale ut av turen. 
Siden det ikke ble mørkt om natten, var det jo ikke lett å få lagt 
seg heller så tiden ble utnyttet til det fulle.
En del av ”kullingene” bor og arbeider fortsatt forskjellige 
steder i Vestfold, mens noen også bor og arbeider andre 
steder i landet. Takk og hilsen til dere alle!

Inger Stulen
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Pensjonist-forum i Vestfold 
 

Sommerfest på Pust Ut torsdag 07.06.12.

Ønsker du å bli invitert til 
Pensjonistforumets 4 årlig møter? 
 
Med jevne mellomrom blir det sendt ut et brev til alle pensjonister 
i Vestfold fylke med spørsmål om  hvem som ønsket å bli invitert til 
Pensjonistforumets møter. Det er vel 100 personer som har takket ja 
til å motta invitasjoner, men det er plass til flere. 
 
Er du blitt pensjonist og ønsker å motta invitasjon til møtene? 
 
Vennligst ring oss på tlf. 33 33 18 42, eller fyll ut slippen neden-
for og returner til: 
Norsk Sykepleierforbund, Vestfold 
Grev Wedelsgt.12, 3111 Tønsberg  
 evt. e-post: vestfold@sykepleierforbundet.no

Dagen opprant med strålende sol da 32 pensjonerte sykepleiere mø-
tes kl. 14. -Stemningen var på høyden, og ”skravla” gikk fra første glass 
Mozell. Det ble servert spekemat med tilbehør, til kaffen hadde vi 2 
flotte bløtkaker, som Guri hadde bakt, og fine brownies fra Svanhild.
Svanhild underholdt med ”Kjærringkjeft” av Alf Prøysen, hun hadde 
også flere gode historier. Pensjonist sang slo veldig godt an. I følge 
gjestene var det en hyggelig og fin sammenkomst med håp om 
gjentagelse neste år.

Vi er veldig takknemlige for at NSF fylket dekket leie av Pust Ut.
Berit Elvestad, referent 

referat fra møte i NSf`s pensjonistforum, 
torsdag 13. sept. 2012.

Dette var første møte etter ferien og nye lokaler.Tønsberg 
sjømannsforening. Grete ønsket 25 personer velkommen, og 
forklarte om den sene invitasjonen. Deretter fikk sykepleier Beate 
Lerøy,hun er ansatt på hjerteavd. og i ambulansetjenesten, ordet. 
Hun underviste i hjerte\lungeredning, og det var flere som prøvde 
hlr på dukken. Hun forklarte også om barn som kan ha fått noe i 
luftveiene,som har brent seg og som har skadet hode. Det var en 
lærerik time! 
Simuleringssenteret på SiV håper vi å besøke til våren -13.
Svanhild leste `5 friheter`. Hun anbefalte boken `Barndom i 1930-
1940 årene.
Som vanlig var det servering, vi fikk deilige karbonadesmørbrød, 
og utlodning.
 Berit Elvestad, referent

nB!  Møtene i PensjonistForuM er Flyttet Fra 
arBeidersaMFunnets lokaler til den GaMle 
tollBoden i tønsBerG, tollBoden sPiseri. De 
har inngang nederst i Møllegaten, nesten nede på brygga. Eller 
vis-a-vis parkeringsplassen utenfor Tønsberg kino. Tollboden eies 
av Tønsberg Sjømannsforening, men lokalene i både 1. og 2. etasje 
driftes av Gimle selskapslokaler. Våre møter avholdes i 2. etasje, og 
lokalene har heis.

Neste møte i Pensjonistforum er torsdag 1. november  
kl. 11.30. Da kommer Per Evtun og forteller fra historielaget 
og Sykehuset i Vestfolds historikk.

Styret tar gjerne imot innspill og forslag til temaer og foredragshol-
dere til møtene. Ta kontakt med:
Grete Karlsson (leder) på mobil tlf. 922 21 697 eller tlf. 33 32 59 82

styret BestÅr For øVriG aV:
Berit Elvenes
Guri Wold Berntsen og
Svanhild Toverud Olsen    

 

 

JEG ØNSKER Å FÅ INVITASJON TIL MØTER I NSF VESTFOLDS PENSJONISTFORUM  
 

Navn:____________________________________________________Medl.nr__________________ _____________________ 

 

Adresse:________________________________________________________________________________________________

 

Postnr.:___________________   Postadresse:__________________________________________________________________

E-post:________________________________________________________________________________________________
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Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort

Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves 
enfarget. f.eks: broderinger og brevark.

Ensfarget til Pins,brevark og andre små 
applikasjoner

Myriad Pro Regular:
Tekst til brødtekst og webadresser

nsF Vestfolds Pensjonistforum

Kjære pensjonistmedlemmer i Vestfold!

Invitasjon til 
tradisjonell julemiddag 

Også i år arrangerer Norsk Sykepleierforbund, Vestfold den årlige 
julemiddagen med påfølgende dessert. 

julemiddagen arrangeres 
torsdag 6. desember 2012 klokken 12.00 

i frimurerlogens lokaler i tønsberg
Pris: kr 250,-.

Ønsker du å melde deg på 
kan du ringe tlf. 33 33 18 42 innen mandag 26. november 2012 

eller sendte beskjed på e-post: vestfold@sykepleierforbundet.no
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NAvN AdreSSe TlF.Arb. Mobil e-poST

Fylkesleder 
Lisbeth Rudlang 

Løvalddalsvn. 16, 
3080 Holmestrand 

33331844 93052873 lisbeth.rudlang@sykepleierforbundet.no

Nestleder 
Asbjørg Tåtøy

Hystadstranda 31 
3209 Sandefjord

41626728 Asbjorg.tatoy@sandefjordbredband.net

Styremedlemmer

Tone Woll Buer Pålsvei 10, 3123 Tønsberg 33342153 90682441 Tone.woll.buer@siv.no

Aud Jorunn Førsund Jahn Ekenæsv. 27, 
3179 Åsgårdstrand 

33031269 47253882 aud.forsund@hive.no

Ketil Treidene Drillene 40, 3145 Tjøme 33402389 93226009 Ketil.treidene@notteroy.kommune.no 

Lise Gulliksen Tjøllinggata 41, 
3112 Tønsberg

33354854 99464150 Lise.gulliksen@tonsberg.kommune.no 

Kristina Tørnvall Briskebakken 8, 
3145 Tjøme

33067906 41610054 kto@tjome.kommune.no 

Faggrupperepr.

Andreas Forwald Seljeveien 14 A, 
3151 Tolvsrød

33342820 41202873 skrivebordskuff@gmail.com

1.varamedlem

Janne Nakken Egtvedt 3133 Duken 33415440 41610054 Janne.egtvedt@sandefjord.kommune.no 

Er du på facebook?
det er vi – og vi vil gjerne ha flere ”venner”!

NSF Vestfold har sin egen Facebook-side. Det er nå snart 100 som ”liker” 

siden vår. Hvis du ønsker å ”like” oss, så må du finne siden vår ved å skrive 

Norsk Sykepleierforbund – Vestfold i søkefeltet øverst på Facebook-siden 

din. Når du er inne på vår side, og ser logoen vår, må du klikke på ”liker” til 

høyre for navnet vårt i overskriften. Hvis du gjør det så blir du oppdatert på informasjon fra NSF Vestfolds fylkeskon-

tor som vi på kontoret mener våre medlemmer i Vestfold kan ha nytte av å være kjent med. Det kan være sykepleierelat-

erte medieinnslag eller informasjon om et medlemsmøte – eller streikeinformasjon. Eller link til informasjon på vår egen 

nettside www.sykepleierforbundet.no/vestfold. Hvis du er på Facebook vil vi sette pris på at du ”liker” oss.  Vi tar også 

gjerne imot innspill og kommentarer til siden vår!
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HTv-oMråde NAvN ArbeidSSTed TeleFoN Mobil

KS

Andebu Nina Skarsholt Hjemmesykepleien 33439632 92097989

Horten Carol Josie Semb Braarudåsen sykehjem 33086650 41355253

Hof Anette Kalager 93213116

Holmestrand Hilde Næss Hjemmesykepleien 33098400 99595902

Lardal Unni Iren Thorsås Lardal sykehjem 33155340 92095182

Larvik Johnny Nevland Sentrum omsorgstjeneste, psyk. team 98231248 92827163

Nøtterøy Cecilie Hansen Kjølberg Hjemmesykepleien, Sjølyst 91304515

Re Hege Sørensen Ramberg Re sykehjem 33061300 91312739

Sande Solveig Russell-Roberts Avd. for hjemmetjenester 91609112

Sandefjord Janne Nakken Egtvedt Helseseksjonen 91313172 95219779

Stokke Camilla Søvik Botne Hjemmetjenesten 33295554 90884970

Svelvik Kristin Fulsaas Bonden Svelvik helsestasjon 33780196 47759076

Tjøme May-Lisbeth Solheim 
Hansen

45605696

Tønsberg Lise Gulliksen PLO-sone 4 33354854 99464150

Videregående skoler Elin Øvrum Rivrud Sandefjord videregående skole 33488568 47315804

SpeKTer

Sykehuset i Vestfold HF Foretakstillitsvalgt 
Tone Woll Buer

SiV 90682441

Hovedtillitsvalgt KPR
Torgeir Bøe

SiV 93452303

Hovedtillitsvalgt Kirurgi
Kari Merete Saltvik

SiV 91145116

Hovedtillitsvalgt Medisin
Lise Nordahl

SiV 97796769

STATeN

Høgskolen i Vestfold Aud Jorunn Førsund HiVe 33031269 47253882

Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort

Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves 
enfarget. f.eks: broderinger og brevark.

Ensfarget til Pins,brevark og andre små 
applikasjoner

Myriad Pro Regular:
Tekst til brødtekst og webadresser

NORSK
SYKEPLEIER-
FORBUND
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FAGGrUppe leder AdreSSe TeleFoN e-poST

Leder lokalt fagforum Andreas Forwald Seljeveien 14A
3151 Tolvsrød

41202873 skrivebordskuff@gmail.com

NSF`s faglige smsl. av  
spl. i urologi

Anne Thorine Litherland Lyngveien 32 A 
3118 Tønsberg

90726819 litheann@hotmail.com

ALNSF Andreas Forwald Seljeveien 14A
3151 Tolvsrød

41202873 skrivebordskuff@gmail.com

NSFLIS Haakon Hovde Bekketjønnveien 3
3114 Tønsberg

90668096 haahov@siv.no

NSFLOS Martha Ingeborg Andersen Travbaneveien 2
3280 Tjodalyng

marthaia@online.no

Bedrifts sykepleierne Brita Helgerød Strandvn. 44
3132 Husøysund

40872386 Brita.helgerod@siv.no

Helsesøstrene Bente Julie Prydz Ollebakken 5
Sandefjord

41606008 prydz@online.no

Jordmorforbundet Sonja Marianne Hessling Svend Foyns gt 
1A,
3126 Tønsberg

41415386 somarian@online.no

NSF FLU
Lunge-spl

Margrete Klemmetsby Rektangelveien 2
3114 Tønsberg

93254262 maklem@siv.no

Forum for spl. i kreftomsorg Karin Sjue Sjueveien 84
3158 Andebu

48042034 Karin.sjue@siv.no

Faggruppe av slagsykepleie Kari Klægstad Hårkollveien 16, 
3138 Skallestad

33401114 kari.klegstad@siv.no

Faggruppe av Videregående 
opplæring 

Tove Log Gärtner Lindgaardsgate 65
3213 Sandefjord

99368740 tovel@vfk.no

Faggruppe Kardiologi-
sykepleiere

Monika Lefsaker Grettestien 9
3178 Våle

97022473 Monika.reppesgard@siv.no

Faggruppe geriatri og demens Veslemøy Bakke Hunsrødgrenda 7
3241 Sandefjord

918 63933 vesbakke@gmail.com

Barnesykepleier-forbundet Anne-Berthe Fougner Furumoveien 17a
3142 Vestskogen

45230511 aberthef@online.no
Anne-berthe.fougner@siv.no

NSFs Faggruppe for syke-
pleiere innen psykiatri og rus

Faggruppen av Syke-
pleieledere

Marit Karlsnes (kontaktperson) 91129752 marit.karlsnes@siv.no

HTv-oMråde NAvN ArbeidSSTed TeleFoN Mobil

KS

Andebu Nina Skarsholt Hjemmesykepleien 33439632 92097989

Horten Carol Josie Semb Braarudåsen sykehjem 33086650 41355253

Hof Anette Kalager 93213116

Holmestrand Hilde Næss Hjemmesykepleien 33098400 99595902

Lardal Unni Iren Thorsås Lardal sykehjem 33155340 92095182

Larvik Johnny Nevland Sentrum omsorgstjeneste, psyk. team 98231248 92827163

Nøtterøy Cecilie Hansen Kjølberg Hjemmesykepleien, Sjølyst 91304515

Re Hege Sørensen Ramberg Re sykehjem 33061300 91312739

Sande Solveig Russell-Roberts Avd. for hjemmetjenester 91609112

Sandefjord Janne Nakken Egtvedt Helseseksjonen 91313172 95219779

Stokke Camilla Søvik Botne Hjemmetjenesten 33295554 90884970

Svelvik Kristin Fulsaas Bonden Svelvik helsestasjon 33780196 47759076

Tjøme May-Lisbeth Solheim 
Hansen

45605696

Tønsberg Lise Gulliksen PLO-sone 4 33354854 99464150

Videregående skoler Elin Øvrum Rivrud Sandefjord videregående skole 33488568 47315804

SpeKTer

Sykehuset i Vestfold HF Foretakstillitsvalgt 
Tone Woll Buer

SiV 90682441

Hovedtillitsvalgt KPR
Torgeir Bøe

SiV 93452303

Hovedtillitsvalgt Kirurgi
Kari Merete Saltvik

SiV 91145116

Hovedtillitsvalgt Medisin
Lise Nordahl

SiV 97796769

STATeN

Høgskolen i Vestfold Aud Jorunn Førsund HiVe 33031269 47253882
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