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IVinteren lar vente på seg, da jeg reiste på jobb i dag 
var det åtte plussgrader hele veien, men det er i skriv-
ende stund fortsatt noen uker til jul, slik at mulighe-
tene for et værskifte er absolutt til stede.

Vi har feiret NSF 100 år, og 21. november fylte vår for-
bundsleder Eli Gunhild By 50 år, halvparten så gammel 
som NSF, men like tydelig, modig og stolt! Gaven hun 
ønsket seg fra gjestene var penger hun ville gi videre 
til jordmoren Charity Salima i Malawi, som utøver et 
imponerende arbeid for å trygge kvinner og barn i 
fødselssituasjonen. Dere finner jordmoren omtalt på 
NSFs hjemmesider www.sykepleierforbundet.no , legg 
navnet hennes inn i søkerfeltet.

Snart er jubileumsåret over, og vi går inn i 2013. Da står 
vi også foran et år med store begivenheter. 9. septem-
ber skal vi gå til valgurnene og avgjøre hvem som skal 
styre landet vårt de neste fire årene. Norsk Sykepleierfor-
bund er som kjent partipolitisk uavhengig, men vi har 
sterke politiske meninger om hvordan landets helse- og 
omsorgstjenester kan forbedres til beste for brukere og 
pasienter. Vårt mandat er også å påvirke til av syke-
pleiere har gode lønns- og arbeidsforhold.

NSF ved Helsepolitisk avdeling sendte allerede på 
forsommeren innspill til alle partier, i forbindelse med 
partiprogrammene for neste stortingsperiode.  Notatet 
tar for seg ”Forebyggende og helsefremmende arbeid”, 
”Utvikling av helsetjenesten”, ”Investeringsbehov i 
helsetjenesten” og ”Lønns- og arbeidsvilkår”. Forordet 
til innspillene, ført i pennen av vår forbundsleder, er 
gjengitt i bladet.

En annen stor begivenhet neste år kommer allerede 
i februar/mars; NSFs fylkeskontor skal flytte fra Grev 
Wedelsgate 12 og til torvet i Tønsberg! Adressen vil bli 
Storgaten 35/37, ved siden av Pasient- og brukerombu-
det. Det pågår et prosjekt i NSF, som ser på oppussing 
av lokaler og arbeidsmetoder, og nå var turen kommet 
til Vestfold. Vi vurderte derfor muligheten for å flytte inn 
i nyoppussede lokaler. Det nye i vårt fremtidige lokale er 
at vi nå skal ha et møterom, med mulighet for kurs og 
møter med opp til 30 deltakere. Det betyr at fylkesstyret, 
alle hovedtillitsvalgte, faggrupper, pensjonistforum osv. 
kan avholde sine møter gratis hos oss. Jeg ønsker et 
pulserende sykepleiermiljø i lokalene, et ”Sykepleiernes 
hus” i Vestfold! Norsk Sykepleierforbund vil på denne 
måten også bli mer synlig i Tønsberg og Vestfold.

Vi ønsker å arrangere ”Åpent hus” og innflyttingsfest når 
alt er på plass. Dato for dette vil bli annonsert på vår 
Facebook- og vår hjemmeside.

Jeg vil benytte anledningen til å ønske riktig god vakt til 
dere som skal jobbe i jule- og nyttårshelgen, sykepleiere 
innehar en kompetanse som er nødvendig 24/7/365!

God jul og et riktig godt nytt år til dere alle!

Lisbeth Rudlang
Hilsen

Lisbeth Rudlang
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Samhandlingsreformen legger opp til at kommunene skal bygge 
ut tilbud som kan gi behandling og hjelp for, etter eller istedenfor 
innleggelse i sykehus. I Kommunebarometeret for april 2012 svarer 
35 % av kommunene at de ikke har en tilstrekkelig fagkompetanse 
til å lykkes med Samhandlingsreformen. 44 % av disse oppgir 
mangel på sykepleiere som det største problemet. Videre utvikling 
av sykepleierutdanningen, ny finansieringsmodell og tydelige 
kvalitetskrav må på plass for å møte fremtidens utfordringer. Kapa-
siteten innenfor videreutdanningene for sykepleiere må økes for 
å møte behovet for spesialisert kompetanse både i kommunene 
og spesialisthelsetjenesten. Forekomsten av livsstilsykdommer 
øker, og det ventes en kraftig vekst i antall kronikere med behov 
for langvarig hjelp. Dette tilsier en økt satsing på forebyggende 
og helsefremmende arbeid fremover. Grunnlaget for god helse 
legges i barne- og ungdomsårene. Helsefremmende og fore-
byggende tiltak for barn og unge er viktig for å sikre flere og 
friskere leveår og utjevne sosial ulikhet i helse. Helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten er en unik arena i dette arbeidet, og bør være 
et tydelig politisk satsningsområde.

Helse- og omsorgssektoren er preget av høyt sykefravær og stort 
frafall. Altfor mange ansatte går av med tidlig pensjon eller velger 
redusert arbeidstid av helsemessige årsaker. Dette er bekymrings-
fullt med tanke på de rekrutteringsutforringene helsesektoren står 
ovenfor. Det må sikres lønns- og arbeidsvilkår som virker rekrutter-
ende og som bidrar til at ansatte blir værende i sektoren.

NSF mener det er et offentlig ansvar å sørge for gode helsetjenes-
ter til befolkningen. Helsetjenesten må derfor være underlagt 
politisk styring og kontroll. Konkurranseutsetting i form av profitt-
basert privatisering er ikke forenlig med prinsippet om god res-
sursutnyttelse, lik tilgang til helsetjenester, forsvarlig arbeidsmiljø 
og tariffestede rettigheter for de ansatte.

Oslo, 15.6. 2012

Eli Gunhild By
Forbundsleder

Innspill til 
partiprogram for 2013

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.

Helse- og omsorgstjenestene er i endring. en generell befolkningsvekst, kraftig vekst 
i den eldre delen av befolkningen og økte muligheter for behandling, vil føre til en 
økning i etterspørselen etter helse og omsorgstjenester i årene fremover. dette vil 
stille samfunnet overfor store utfordringer både når det gjelder økte kostnader og 
tilgang til arbeidskraft. fremskrivninger viser at tilgangen på helsepersonell ikke vil 
øke i takt med befolkningens behov for tjenester i årene fremover.
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Nsf 100 ÅR – 
feIRING I Vestfold

Vi fortsetter vår lille kavalkade over feiringen av 
nsfs 100 års-jubileum i denne utgaven av medlemskontakten

100-års Feiring i sandeFjord. 
Vi er en kommune med svært mange avdelinger spredt utover 
hele byen. Det ble derfor vanskelig å nå ut til hver en liten krok 
med kake. Vi ønsket selvsagt og nå så mange som mulig, og planen 
ble derfor at vi skulle ha kake-servering på fire steder; På Nygård 
Sykehjem, Kamfjordhjemmet, Hvidtgården og Lunden senter for 
demens. Etter en liten anbudsrunde på pris på kake landet vi på at 
kjøkkenet på Forsmannsenteret skulle få lage kake til oss. De kunne 
ikke ta på logo, men de laget kjempefine kaker med 100 år på! Og 
kakene var kjempegode også!  På forhånd hadde vi sendt ut e-post 
til medlemmene og hengt opp plakater med invitasjon til kake-
selskap 24. september klokken 11.00. I tillegg sendte jeg e-post til 
lederne og ba om forståelse for litt lang pause denne dagen. Det 
var en svært hyggelig måte å treffe medlemmer på. Og jeg håper at 
alle som ønsket det fikk seg en liten bit av jubileumskaken!

Janne Nakken Egtvedt 
Hovedtillitsvalgt i Sandefjord

Feiring i tønsBerg
I Tønsberg kommune ble 100-årsjubiléet feiret ute i virksomhetene 
med jubileumskaker. De tillitsvalgte arrangerte medlemsmøter hvor 
kakene ble servert. Dette ble satt pris på av medlemmene. Vedlagte 
bilde er fra møtet Berit Stokstad arrangerte i virksomhet barn og 
unge. Hun hadde i tillegg invitert medlemmer fra forvaltningen og 
fra Rådhuset.

Lise Gulliksen 
Hovedtillitsvalgt i Tønsberg

Feiring i stokke
Ordføreren overrakte en blomsterbukett og sa noen pene ord om 
oss som jobber med mennesker. Det kom 27 stykker i løpet av de 
to timene. Da er ordfører, rådmann, personalsjef, kommunalsjef og 
seksjonssjef inkludert + to studentmedlemmer i praksis medregnet. 
Det ble igjen noen snitter og litt kake som kveldsvaktene fikk, så 
slik sett var det enda flere som fikk glede av det:) Vi loddet ut fem 
gevinster + blomsterbuketten vi fikk ved å gi alle deltakerne et lodd.

Ingfrid Bjørnstad Grøv 
Tillitsvalgt i Stokke

og i lardal
Vi koste oss med kake og kaffe på jubileumsdagen! Alle ble 
overrasket og veldig fornøyd. Kaken ble spist på sykehjemmet 
av alle sykepleierne som var på jobb den dagen og vi holdt av 
stykker til kveldsvaktene. Kaka var ikke bare veldig fin, den var 
god også. Alle syntes det var en hyggelig oppmerksomhet å få i 
forbindelse med 100 års markeringen.

Unni Iren Torås 
Hovedtillitsvalgt i Lardal
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PRosjekt Akutt syke eldRe 
Hva kjennetegner helsesituasjon og behovet for helsehjelp 
ved innleggelse i sykehus og det påfølgende året?

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset i Vestfold, 
Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Vestfold i Sandefjord, 
Horten, Tønsberg, Nøtterøy, Re og Holmestand kommuner.

Bakgrunn For Prosjektet:
Hjemmeboende syke eldre med helsehjelp fra hjemmesykepleie og 
fastlege og pasienter som er i korttidsplass i sykehjem, vil ofte frem-
stå med et symptombilde preget av tap av dagliglivets ferdigheter 
og evne til å klare seg selv når ytterligere somatisk sykdom eller syk-
domsforverring inntreffer. Det er foreslått å bruke betegnelsen akutt 
funksjonssvikt når ferdighetstapet har utviklet seg over en periode 
på inntil én uke, kronisk funksjonssvikt når det har vært et jevnt 
tap av ferdigheter og selvhjelpsevne over mer enn tre måneder, 
og subakutt funksjonssvikt når forløpet ligger i mellomgruppen. 
Distinksjonen har betydning for hvilke helsetiltak som bør settes 
inn. Ved akutt funksjonssvikt er den underliggende sykdommen 
ofte akutt og alvorlig, slik at innleggelse i sykehus er påkrevet. Ved 
subakutt og kronisk funksjonssvikt er ikke behovet for diagnostikk 
mindre, men bør ofte kunne ivaretas uten innleggelse. Pasienter 
med akutt og subakutt funksjonssvikt har ofte en underliggende 
kronisk funksjonssvikt fra før. Ofte er dette gamle over 75 år som 
kjennetegnes ved multisykdom og polyfarmasi.
En kartlegging av 100 syke hjemmeboende eldre i Vestfold viste 
at pasientene i gjennomsnitt hadde 6,4 diagnoser og brukte 
10 legemidler (Næss G. mfl. 2011). Oppfølging og vurdering av 
helsetilstand hos disse pasientene ser ut til å være mangelfull i kom-
munehelsetjenesten, og det er lite kjent hvorvidt helsehjelpen de 
får ved innleggelse i sykehus er adekvat ut fra deres sammensatte 
problemer. Kommunikasjonen mellom primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten blir ofte beskrevet som mangelfull. Vi har 
imidlertid begrenset kunnskap om pasientforløpene for denne 
pasientgruppen i forbindelse med sykehusinnleggelser, og dermed 
om potensialet for eventuell forbedring.

Hensikt:
Studien gjennomføres for å registrere pasientforløpet hos multi-
syke eldre med akutt og subakutt funksjonssvikt fra innleggelse 
i Sykehuset i Vestfold og tilbake til kommunehelsetjenesten. Vi 
trenger kunnskap om hvordan multisyke eldres behov for helse-
hjelp må ivaretas på tvers av forvaltingsnivå etter innføring av 
samhandlingsreformen.  Studiet samler data om funksjonsnivå forut 
for innleggelsen og gjennom forløpet, årsak til sykehusinnleggelse, 
hvilken utredning og behandling pasienten får, liggetid i sykehus og 
hvilken oppfølging og helsehjelp pasienten får i kommunene det 
påfølgende året. Et annet viktig element i denne studien vil være å 
beskrive det faktiske samarbeidet som finner sted mellom 
nivåene i helsetjenesten. 

ForskningssPørsMål:
•   Hva kjennetegner akutt syke eldres helsesituasjon, og hva er den  
    utløsende årsaken til innleggelsen?
•   Hvordan overføres kunnskap om pasienten til sykehuset ved  
    innleggelse fra kommunehelsetjenesten?
•   Hvilke behov for helsehjelp identifiseres under innleggelsen og  
    hvordan blir disse ivaretatt under innleggelsen?
•   Hvordan formidles gjennomført helsehjelp i sykehus og behovet  
    for videre oppfølging til kommunen?
•   Hvordan videreføres vurderinger og iverksatt behandling når 
    pasienten kommer til kommunen?
•   Hva kjennetegner pasientens funksjonsnivå tre uker etter utskrivelse? 
•   Hva kjennetegner helsehjelpen pasienten får det påfølgende året?

Metodisk tilnærMing:
Studien vil baseres på både kvalitative og kvantitative data som in-
nhentes fra tilgjengelige registre og eksisterende pasientdokumen-
tasjon, samt på data om pasienten innhentet spesielt for studien. 

inklusjonskriterier:
Pasienter som er over 75 år som mottar hjemmesykepleie eller har 
korttids institusjonsplass. 

utValg:
250 pasienter som kommer til akuttmottaket fra de seks deltakende 
kommunene. 

Målinger som skal gjennomføres:
•   Funksjonsnivå med Barthel ADL Index i sykehus og etter tre uker.
•   Ernæringsstatus med KMI under innleggelse og etter tre uker.
•   Gangfunksjon TUG (”Timed up and go”) under innleggelse i 
    sykehus og etter tre uker i kommunen.
•   Gripestyrke med hånddynamometer i sykehus og etter tre uker.
•   MMSE og IQCODE (kognisjon) i sykehus og MMSE etter tre uker.
•   Legemiddel-relaterte problem og endring i legemiddel-
    behandling under innleggelse. 
•   Antall reinnleggelser i løpet av en måned etter utskrivelse.
•   Innhold i vedtak i kommunen det påfølgende år.
•   Antall sykehusopphold i løpet av påfølgende år.

etiske Vurderinger
Studien er godkjent av regional etisk komité (REK) og Norsk 
Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD). Det innhentes skriftlig 
samtykke fra deltakende pasienter. 

Marit Dahl Mikkelsen
Prosjektleder
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oMsoRG I lIVets 
sluttfAse

lCP Består aV tre deler: 
1.   Første vurdering når pasienten vurderes/diagnostiseres som  
      døende. Dette er en tverrfaglig vurdering, som innbefatter at  
      legen vurderer at pasientens tilstand ikke skyldes årsaker som  
      kan behandles
2.   Fortløpende vurderinger av de ulike aspekter i livets sluttfase
3.   Ved/ etter dødsfallet

Liverpool Care Pathway blir brukt i mange land både i Europa og 
USA. I Norge er LCP tatt i bruk i de fleste fylker, hyppigst i kommune-
helsetjenesten, men etter hvert også i spesialisthelsetjenesten.

LCP er et copyright-beskyttet produkt, og alle steder i Norge der 
LCP brukes må registreres i Helse Vest RHF, som er Norges samar-
beidspart med Central Team i England.

I Vestfold pågår et prosjekt som innbefatter implementering av LCP i 
alle fylkets 14 kommuner, samt ved onkologisk-palliativ seksjon ved 
SiV HF. Prosjektets varighet er fra november 2011 til april 2013. Pros-
jektet finansieres delvis ved hjelp av tilskuddsmidler fra Helsedirek-
toratet, og prosjekteier er ”Utviklingssenter for sykehjem og hjem-
metjenester i Vestfold” (USHT-V), lokalisert ved Nygård sykehjem i 
Sandefjord. I tillegg til prosjektleder i 50 % stilling har prosjektet en 
prosjektgruppe og en styringsgruppe, som sikrer representasjon fra 
flere kommuner, samt SiV HF og Høgskolen i Vestfold.

Prosjektet LCP er et implementeringsprosjekt. Alle 14 kommunene 
i Vestfold implementerer LCP på institusjoner, og ca. halvparten 
av kommunene tar i bruk LCP også i hjemmebaserte tjenester. På 
alle steder der LCP implementeres er det en LCP-ansvarlig ressur-
sperson, som i nært samarbeid med prosjektleder har ansvar for 
undervisning og oppfølging av implementeringen.

Undervisning i bruk av LCP-planen er en forutsetning for å ta planen 
i bruk. Undervisningen inkluderer også medikamentanbefalinger til 
bruk i livets siste fase. 

I undervisningen vektlegges viktigheten av å se hver pasient som et 
unikt individ, og tilpasse informasjon og omsorg etter den enkel-
tes behov. Dette er spesielt viktig når det gjelder medikamentell 
behandling – at de medikamentene som nevnes kun er forslag/an-
befalinger. Som ellers er det av største betydning at pasientens lege 
forordner type medikament og dose nøye tilpasset den enkelte 
pasients behov.

Prosjektet er godt mottatt av både administrativ ledelse og 
fagpersoner i alle kommunene. Erkjennelsen av behov for bedret 
dokumentasjon, samt en mer helhetlig tilnærming til pasient og 
pårørende i denne fasen av livet, synes å være felles. Å ta i bruk et 
kvalitetssikret verktøy som LCP, vil medføre en mer felles standard 
på omsorgen til døende og deres pårørende. Det er viktig å være 
bevisste på at LCP kun er et hjelpemiddel, ikke et fasitsvar. Om-
sorgen for døende blir ikke automatisk bedret ved bruk av LCP-
planen, ettersom behandling, pleie og omsorg til døende og deres 
pårørende krever kunnskap, kompetanse og empati for å være 
optimal.

Prosjektet oppfattes som relativt lite ressurskrevende, fordi in-
nholdet er kjent og brukt i praksis allerede. Tilbakemeldingene er 
at prosjektet innebærer at tiltakene blir satt i system og sikrer en 
mer ensartet måte å imøtekomme behovene til døende og deres 
pårørende. Dessuten avdekker brukerstedene selv områder det 
trengs kompetanseheving på innen dette temaet, og gjør tiltak for å 
heve kompetansen.

Prosjektleder har jevnlig kontakt med nasjonal LCP-koordinator 
i Helse Vest RHF, slik at kunnskap og erfaringer fra andre deler av 
landet kan utveksles.

Sidsel Riisberg Paulsen
Kreftsykepleier/prosjektleder LCP i Vestfold

liVerPool Care PatHWay, - god Pleie, oMsorg og dokuMentasjon satt i systeM.
Liverpool Care Pathway er en internasjonalt anerkjent tiltaksplan for å kvalitetssikre omsorgen til døende og deres pårørende. LCP er 
utviklet i Liverpool på midten av 1990-tallet, for å overføre den helhetlige omsorgen som den døende og familien blir møtt med på en 
lindrende (palliativ) enhet, til andre deler av helsetjenesten der hvor palliasjon ikke er hovedfokus. Liverpool Care Pathway gir kunnskapsba-
sert veiledning i forhold til ulike aspekter ved livets avslutning. Målet er å tilstrebe lindring av både fysisk, psykisk, åndelig og sosial smerte 
hos den døende, samt ivaretakelse av de pårørende.

Når LCP tas i bruk for en døende pasient, erstatter tiltaksplanen all annen dokumentasjon og blir eneste form for rapport som brukes. LCP 
kan brukes til døende pasienter både i sykehus, palliative enheter, sykehjem og i hjemmet. Bruken av LCP er uavhengig av pasientens 
diagnose.
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lIVeRPool 
CARe PAtHwAy 
(lCP) I PRAksIs 

– en historie fra hverdagen

En tirsdag morgen denne høsten ble det min oppgave å innlemme 
en av våre pasienter i dette dokumentasjons- og oppfølgingssys-
temet. Pasienten min, som jeg her vil kalle Anna hadde vært svært 
syk over lang tid. Hun var min primærpasient og jeg kjente henne 
godt. Vi hadde snakket alvorlig både om livet og om døden. Hun var 
personlig kristen og sa hun var ferdig med livet, men at det likevel var 
vanskelig å skulle dø. Anna var svært bestemt på at hun ikke skulle 
mer på sykehus uansett hva som skjedde. Hun hadde oppnådd en 
høy alder og visste også godt at hun hadde en alvorlig nyresvikt.

Den siste tiden ble Anna mer og mer borte for oss. Hun ropte, men 
visste ikke selv hvorfor. Hun fikk mye smertestillende, men hadde 
likevel smerter i kroppen ved stell. Hun hadde også et kronisk sår 
som ble stelt annenhver dag. Anna ba stadig om å få vente med 
stell og ville helst ligge i fred. Maten måtte vi hjelpe henne med og 
det ble etter hvert lite hun fikk i seg. Vi visste hva hun likte å drikke 
og det ble prioritert.

Tilsynslegen var godt kjent med Annas situasjon. På siste visitt var 
alt avklart i forhold til videre behandling.

Mandag forverret situasjonen seg. Anna tok ikke medisinene og 
måtte ha Morfin mot smerter. Ansvarlig sykepleier på kveldsvakt 
syntes pasienten var så dårlig at det ble satt inn fastvakt. Da jeg kom 
på vakt tirsdag morgen, fikk jeg vite at Anna hadde vært urolig på 
natten, vært kvalm, ikke hatt vannlating og ikke fått i seg noe pr. os.

Jeg gikk rett inn til pasienten og vurderte situasjonen slik at vi burde 
ta i bruk LCP. Jeg ringte tilsynslegen som var enig i vurderingen. 

Han skulle komme på visitt dagen etter og ville da fylle ut sin del av 
papirene. Han ga meg fullmakt til å følge LCP og gi de medikamen-
tene pasienten hadde behov for.

Jeg fant frem medikamentene som er spesielt beregnet til bruk i 
livets siste fase, tok med papirene og gikk inn til pasienten. Samtidig 
fikk jeg ordnet ekstrahjelp i avdelingen slik at jeg ble frigjort til 
denne ene pasienten.

I det jeg kom inn til Anna kastet hun opp og jeg oppfattet at hun 
fortsatt var kvalm. Hun fikk en liten dose Haldol mot kvalmen med 
god effekt. Jeg spurte om hun hadde vondt, og ja, hun hadde 
vondt i hele kroppen. Anna fikk Morfin mot smertene, men var 
likevel veldig urolig, ropte selv om jeg var der og lå hele tiden med 
vidt åpne øyne, og klarte ikke å slappe av. Det var vondt å se på.

Det var vanskelig å få kontakt. Anna hørte svært dårlig og jeg visste 
ikke om hun klarte å oppfatte det jeg sa. Jeg snakket beroligende til 
henne, strøk henne over hånden, fortalte at hun nå var svært dårlig, 
at jeg var der for å hjelpe henne og at jeg ikke skulle gå i fra. Jeg 
spurte om hun var redd og fikk etter hvert et ja. Det var ikke mulig 
å kommunisere mer enn det, hun orket ikke mer. Det at jeg var til 
stede var ikke nok til at Anna klarte å slappe av. Hun slet. 

Jeg var uvant med middelet Midazolam, et medikament først og 
fremst brukt som sedativ ved anestesi, men i denne forbindelse mot 
angst og uro. Jeg vurderte at dette var medikamentet som kunne 
hjelpe pasienten. Jeg ga middelet som foreskrevet, ventet på virk-
ningen som ikke kom, og ga deretter mer. Da klokka var 11.30 roet 

Våren 2012 hørte jeg for første gang om lCp da sykepleierne på sykehjemmet fikk 
innføring i hensikten med og bruken av lCp. Jeg har siden vært på erfaringskonfer-
anse i regi av undervisningssenteret og vi har diskutert temaet i sykepleiemøter og fått 
utveksle erfaringer.
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Anna seg og sovnet. Hun ble ikke stelt denne formiddagen, men 
rommet var ryddig og blomstene hun var så glad i, sto på bordet 
foran henne.

Anna hadde ikke egne barn, men annen familie som var flittige 
til å besøke. Jeg hadde hatt mye kontakt med hennes nærmeste 
pårørende den siste tiden og ga nå beskjed om at tilstanden var 
forverret, og at jeg mente Anna ville dø i løpet av de nærmeste 
dagene. Pårørende ville komme samme ettermiddag, men tok seg 
fri og kom kl. 12.00 og satt ved siden av Anna en lang stund. De fikk 
oppleve hvor rolig og godt hun hadde det.

Pårørende fortalte at presten hadde vært hos Anna sist lørdag. Anna 
hadde nok et avklart forhold til sin tro, men var likevel engstelig for 
at hun ikke hadde vært god nok. Anna trengte ikke mer medika-
menter, men fikk fred frem til hun døde stille klokka 1530.

Mens jeg var hos Anna fylte jeg ut LCP-dokumentasjonen og sørget 
for å gjøre og tenke gjennom de tingene jeg skulle, men hadde 
hele tiden størst fokus på pasienten. Papirene er bare et verktøy. Det 
å kunne fylle ut et skjema for hva jeg skulle være oppmerksom på, 
hvilke observasjoner, vurderinger og tiltak jeg gjorde, satte meg i 
stand til å gi god terminal-pleie, særlig fordi jeg fikk så kort tid.

I ettertid kunne vi tenke at LCP burde vært tatt i bruk et døgn 
tidligere, men den klokskapen er til liten nytte. Den siste tiden til 
pasienten kunne med god erfaring vært gjort like bra uten LCP, 
men med dette verktøyet fikk jeg en ro og trygghet for å ha gjort 
de riktige valgene og hjulpet pasienten så godt det var mulig. Jeg 
fikk også tilbakemelding fra pårørende som satt igjen med en god 
følelse og kunne formidle denne videre til resten av familien.

Takk til prosjektet og for at sykehjemmet er innlemmet i LCP!

En sykepleier

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 22043100.

Meld fra om endringer
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deMoCRACy IN ClINICAl 

PRACtICe, MAlAwI
Å bidra til anvendelse av demokratiske verdier i sykepleierstu-
dentenes praksisstudier var oppdraget denne gangen. Dette er siste 
post i fase to av det omfattende samarbeidsprosjektet mellom seks 
sykepleierhøyskoler i Norge og 14 Nursing colleges: ”Improving 
health education in Malawi”. Det Malawiske og det norske sykeplei-
erforbundet er samarbeidende parter i dette prosjektet, og vi har 
siden 2005 arrangert workshops for ledere, lærere, tillitsvalgte og 
medlemmer. 

Prosjektet har tilført sykepleierskolene her bl.a. klasserom, kjøkken, 
sovesaler, lærerboliger, skill labs etc., og det har vært lærerutveksling 
begge veier i disse årene. Prosjektet er finansiert av NORAD og 
koordinert av Kirkens Nødhjelp (KN) i Oslo og her i Malawi.

Når det gjelder vårt oppdrag denne gangen var det i utgang-
spunktet slik at vi skulle skolere 700 studenter, sykepleierlærere og 
”clinical instructors”. På vei fra flyplassen fikk jeg vite at lærerne ikke 
ønsket undervisning sammen med studentene. Malawi er et land 
med lange hierarkitradisjoner og har i tillegg arvet militære titler i 
helsevesenet. Som sykepleierorganisasjoner er vi jo demokratiske, 

så da lyttet vi til budskapet fra lærerne.
Det har vært svært spennende møter der tradisjonelle verdier er 
gjennomgått og sammenlignet med demokratiske verdier; noen 
kaller seminarene våre ”an eye opener”.  Vi fant sammen ut at det 
de lærer studentene om ”empowering patients” faktisk også gjelder 
når man som lærer skal ”empower a student”. I rollespill fikk de selv 
kjenne på hvordan det var å få kjeft i kollegers og pasienters påhør. 
Når de etterpå byttet roller var de svært overrasket hvor vondt det 
var å være redd og hvor lite kreativ og motivert man blir av en slik 
behandling. De som hadde kjefterollen for deretter å spille rollen 
på en konstruktiv og positiv måte, likte seg selv mye bedre når de 
kunne vise omtanke og bidra til vekst hos studenten.

Deltagerne setter voldsomt pris på at jeg forteller at det har vært 
slik en gang i Norge, også. I 70-åra kunne man observere en del 
overordnede fra opp til flere yrkesgrupper som ikke akkurat fremsto 
som demokratitilhengere….
I dette prosjektet antas det at den Malawiske sykepleierutdan-
ningen og kvaliteten på pleien vil tjene på å innføre demokratiske 
verdier. På slutten av seminaret ble de bedt om anonymt å skrive 
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ned det de ønsket å huske når de kom tilbake på jobb, og det ble 
spennende lesning. En skriver at nå forsto hun eller han at selv om 
en lærer har mye mer kunnskap enn en student, er det fullt mulig 
å ha lik verdi som mennesker og behandle hverandre som det. 
Respekt og verdighet har blitt grundig behandlet.

I avisene kan man få med seg hva som rører seg i deler av den 
yngre befolkningen. Det er leserinnlegg om hvordan barn, når de 
gjennom oppveksten ser mor og far slår hverandre, tror at det er 
slik det skal være. Et Malawisk uttrykk er: ”Beating is medicine for 
marriage”.

Deltakerne ble bedt om tenke litt over respekt og verdighet i 
en familie. De hadde problemer med å sette en verdi på andre i 
familien enn onkel og far. Her i landet betyr alder og kjønn mye, ikke 
nødvendigvis at man har gjort seg fortjent til respekt. 
Livsverdenbegrepet er brukelig også her, og følgende uttrykk gikk 
også hjem: ” Det er den som har hatten på som vet om den passer.” 
Begge deler fikk vi tilbake som noe de ønsket å huske.
Den siste sykepleierskolen vi var på heter Nkhoma. Der har de ikke 
hatt strøm på over 6 måneder. Staten har ikke overført det de skal 
til denne skolen, og dermed er strømmen skrudd av på ubestemt 
tid. Dette er selvsagt deprimerende, men en må jo ta av seg hatten 
for at både studenter, lærere og sykehusansatte ikke bare forlater 
stedet. Det var dette med alternativer, da…

Oktober er den varmeste måneden i Malawi, og de to siste dagene 
før regntiden satte inn, var jeg så våt døgnet rundt at måling av 
timeurin ville vært fånyttes. Den herlige opplevelsen når regnet 
begynner å hølje ned på et bølgeblikktak eller en bil uten AC, er da 
usannsynlig befriende. Denne gangen fikk jeg virkelig oppleve å 
bo som en Malawier, riktignok i et hus, men uten vifte. Min kollega 
Harriet la en madrass på gulvet til seg selv for at gjesten skulle få en 
seng. På badet bodde en kakerlakk jeg aldri fikk noe godt forhold til, 

men jeg fikk husets eneste myggnett dog med hull. Sammen lagde 
vi frokost og middag; lunsj er fortsatt kjeks og vann. Min kollega sier 
at jeg ikke kan bo alene som eneste hvit på en ”lodge”; det er jeg 
glad for at hun mener.

Også denne gangen har jeg møtt mange dedikerte mennesker som 
har en usannsynlig tålmodighet, arbeidskapasitet og fremtidstro til 
tross for svært harde vilkår. Lokal valuta er nylig devaluert to ganger 
med de utfordringer det fører med seg. Nå legges det siste hånd 
på maisåkerne; de prepareres med hakker i snorrette render, og 
selv om dette tradisjonelt har vært et kvinneansvar, ser man mange 
menn som trår til, også. Ellers er de hovedtransportører av ulike 
salgsobjekter til markedene. Det er kun fantasien som setter grenser 
for hva man kan selge. 

Malawierne liker godt bruk av bilder og metaforer. På seminarene 
har vi blitt enige om at deltakerne har gått om bord på demokra-
tibussen. Den er gratis, men det som koster er å endre holdninger 
og handlinger. De vet hvor den skal; så nå gjelder det å få med flere 
passasjerer og ikke minst sjåfører som kan skifte på å styre bussen 
som må gå kontinuerlig. Både kvinner og menn kan med litt trening 
og opplæring også mestre en buss.

Holdnings- og adferdsendringer er vanskelig å måle, og å endre en 
holdning skal kunne ta 15 år, sies det. Det blir spennende å se hvor-
vidt NORAD / KN ønsker å videreføre dette arbeidet i neste fase, og 
i tilfelle på hvilken måte.  Bilde fra venstre: Solveig Osland Sandvik, 
HiVe, Rigmor Føske Johnsen, NSF, Jan-Haakon Olsson, den Norske 
Ambassade i Malawi, Inger Kraver, HiVe, Anne Lyberg, HiVe, Merethe 
Solum, HiVe.

Med hilsen 
Rigmor Føske Johnsen

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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Nsf – med-arrangør av 
internasjonal sykepleier-

konferanse i Malawi

Prosjektet hadde også som hovedintens-
jon å bidra til å rekruttere og beholde flest 
mulig sykepleiere i landet. Prosjektet 
avsluttes nå etter syv års arbeid.  Prosjektets 
mål er innfridd, det utdannes nå dobbelt 
så mange sykepleiere som i 2005 og antall 
medlemmer i det malawiske sykepleierfor-
bundet har steget fra 50 til 8000 medlemmer.  
De er stolte over at sykepleiere nå har fått 
både en “voice and a vote”. 
 
Dette markeres med en internasjonal 
forskningskonferanse om sykepleierutdan-
ning. Konferansen har fått stor deltakelse 
med 200 deltakere fra 17 forskjellige 
land. Konferansen har fått stor oppmerk-
somhet i Malawi og sykepleie er satt på 
kartet.  Det henger “banner” over gatene 
i hovedstaden Lillongwe som annonserer 
konferansen. Det går også reklame for 
prosjektet på TV. Konferansen ble åpnet av 
landets visepresident med pump og prakt 
i et gigantbygg som kineserne nettopp har 
bygget i landet. Ved åpningen ble prosjek-
tresultatene presentert med framvisning 
av bilder av arbeid og resultater.  Der var 
også innsatsen til NSF – Vestfolds fylkesled-
er Lisbeth Rudlang og nestleder Asbjørg 
Tåtøy foreviget.

Konferansens innhold har fokusert på både 
globale, nasjonale og lokale utfordringer 
når det gjelder sykepleierutdanning. Det 

har vært presentasjoner fra flere andre 
afrikanske land, USA, Australia og flere 
europeiske land.  Blant annet også flere 
fra Norge.  Samarbeidsprosjektet mellom 
NONM (det malawiske sykepleierfor-
bundet) og NSF ble også presentert der. 
NONM har hatt en viktig rolle sammen 
med sykepleierutdanningene for å 
sette demokrati i praksis på dagsorden. 
Forbundsstyremedlem Rigmor Føske 
Johnsen har i seks år samarbeidet med 
Harriet Chiomba fra NONM. Høgskolen i 
Vestfold har deltatt i prosjektet og flere derfra 
presenterte også sine arbeider. Eva Merethe 
Solum har i samarbeid med hospital matron 
Veronika Maluwa utført en studie angående 
utfordringer / konflikter sykepleiestudentene 
erfarer i klinisk praksis. Flere av høgskolens 
ansatte har involvert seg i prosjektet i disse 

årene og fem av disse var til stede på kon-
feransen. De har deltatt i planleggingen og 
gjennomføringen av konferansen.  Både 
Eva Merethe Solum og Anne Lyberg har 
deltatt i konferansens akademiske komité.

Initiativtakerne til hele prosjektet i sin 
tid var Jan Håkon Olsson fra Høgskolen 
i Vestfold.  Han hadde med seg Anne 
Lyberg, Inger Johanne Kraver og Solveig 
Osland Sandvik.  Disse var alle til stede på 
konferansen.

Solveig Osland Sandvik

nsf Vestfold gikk i 2005 inn i et prosjekt sammen med seks norske sykepleierutdan-
ninger som skulle bidra til å bedre både kvalitet og kvantitet i utdanningen av ma-
lawiske sykepleiere.
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HoVedtIllItsVAlGts-
koNfeRANse 31.oktobeR

31.oktober var Hovedtillitsvalgte og Foretaks-
tillitsvalgte i Vestfold samlet i Tønsberg til 
en spennende konferanse. I tillegg til å 
gjennomgå årets lønnsoppgjør, hadde vi 
varierte temaer med gode forelesere som 
alle er sykepleiere! Hensikten med samar-
beidet er å styrke samhandling både på 
strategiske nivå og i operativ drift mellom 
kommunene og 2.linjetjenesten, mellom 
kommunene, og internt i Sykehuset i Vest-
fold. Samhandlingsreformens mål er:
•   En friskere befolkning og
•   Et bedre helsevesen
Hun orienterte om utfordringer knyttet 

til reformen, blant annet om økonomi, 
henvisningsrutiner og mottak av utskrivn-
ingsklare pasienter fra sykehuset. Hun 
fortalte bl.a. at de fleste henvisningene til 
innleggelser kommer fra legevaktene og 
poliklinikkene, mens fastlegene henviser i 
mindre grad. Hun fortalte også at kom-
munene har anledning til å være uenige i 

vurderingen av om pasienter er uskrivning-
sklare eller ikke, men at svært få kommuner 
benytter seg av denne muligheten.
Av utfordringer i forbindelsen med 
reformen nevnte hun faktorer som: usik-
kerhet rundt dimensjonering av tiltak, 
befolkningsgrunnlag, sykdomsutvikling, 
økonomi og tilgang på personal og kom-
petanse. Ved å gå inn på vår hjemmeside 
www.sykepleierforbundet.no/vestfold 
under fanen ”fagsider”, kan du lese foilene 
fra foredraget. Du kan også finne mer infor-
masjon ved å gå inn på 12ks hjemmeside: 
www.12k.no. Videre i konferansen hadde 

vi besøk av Marit Dahl Mikkelsen fra 
Sykehuset i Vestfold, som orienterte om et 
interessant og spennende samarbeidspros-
jekt rundt ”Den akutt syke eldre”.
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom 
Sykehuset i Vestfold og fem av Vestfolds 
kommuner. Målsettingen er å inkludere 
250 pasienter i prosjektet og dette målet 

er snart nådd. Pasientene følges opp i ett 
år etter utskrivelsen og det stilles spørsmål 
om årsaken til innleggelsen, hvor lenge 
de var innlagt, hvilken behandling og 
oppfølging som ble gitt og eventuell re-
innleggelse. Alle prøver og undersøkelser 
registreres. Det største arbeidet ligger i å 
kartlegge alle endringer av legemidler for-
talte hun. Hennes budskap til sykepleiere 
både i kommunene og på sykehus er å ha 
fokus på faget og på dokumentasjon!
Målet med prosjektet er å bli bedre! Les 
mer om prosjektet i artikkel tidligere i 
denne utgaven av Medlemskontakten!

Vi hadde også besøk av Sissel Weik 
(nederst til venstre) fra pasient- og 
brukerombudet i Vestfold. Hun orienterte 
om det viktige arbeidet som gjøres her 
og oppfordret sykepleiere til å ta kontakt. 
Presentasjon av kontoret og arbeidet som 
gjøres her, finner du også i denne utgaven 
av Medlemskontakten.

Cecilia Haglind, kommunal samhandlingskoordinator (p.t. konstituert 
daglig leder) i 12k orienterte om samarbeidet mellom de 12 Vestfold-
kommunene i 12k og Sykehuset i Vestfold om samhandlingsreformen. 
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ARbeIdstIdskuRs foR tIllItsVAlGte
norsk sykepleierforbund i Vestfold
arrangerer hvert år kurs for tillitsvalgte 
med tema arbeidstid.

Dette gjør vi i samarbeid med Telemark. Kurset går over tre dager og 
er en del av NSFs opplæring av tillitsvalgte. Gjennom disse dagene, 
lærer de tillitsvalgte å bruke bestemmelsene i lov- og avtaleverket slik 
at de kan delta i arbeidet med utarbeiding av turnusplan/arbeidsplan 
slik det er lovfestet i Arbeidsmiljølovens § 10-3 hvor det står: 

Dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, skal det 
utarbeides en arbeidsplan som viser til hvilke uker, dager og tider 
den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides 
i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte. (vår understreking)

I år ble kurset holdt i Kongsberg på Quality Grand hotell med ca. 20 
engasjerte og aktive tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte som nå er godt 
rustet til å arbeide sammen med arbeidsgiver om gode turnuser 
som har fokus på faglig forsvarlighet, helse og velferd.

Vi gratulerer med gjennomført kurs og 
ønsker lykke til i arbeidet videre!

Nytt fRA HtV- 
oMRÅdeNe

skiFte aV HoVedtillitsValgt i Horten
Etter 8 år trer Carol Josie Semb ut av vervet som hovedtillitsvalgt i Horten kommune. Hun 
ble takket av med hilsener og fikk overrakt gave av fylkesleder Lisbeth Rudlang på fylkets 
HTV-konferanse i oktober. Vi ønsker Carol lykke til i arbeidet videre og takker for flott innsats 
i vervet gjennom mange år. Vi vil samtidig ønske Ulla-Isabell Raastad velkommen som ny 
hovedtillitsvalgt og ønske henne lykke til i vervet!

takk For Meg Fra Carol:
Jeg takker for meg etter 8 år som HTV i Horten Kommune. Det har vært veldig lærerike og 
spennende år. Tillitsvalgtarbeidet har bidratt til at jeg har fått en personlig og faglig utvikling. 
Å jobbe for NSFs medlemmer og som sparringspartner for arbeidsgiver har gjort meg stolt 
av å være sykepleier! Tusen hjertelig takk til NSF som har gitt meg alle mulighetene – de 
faglige og sosiale samlingene  for å innhente kunnskap og erfaringer. Jeg oppfordrer derfor 
medlemmene til å være aktive og stille til verv. Det er det verdt!

Med vennlig hilsen
Carol Josie Semb
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Presentasjon aV ny HtV i Horten
Jeg er utdannet sykepleier på Høgskolen i Buskerud august 2007 - juni 2010. Jeg jobber på 
Åsgårdstrand sykehjem på en somatisk avdeling med 18 pasienter. Der har jeg jobbet siden 
juni 2010 i 100 % stilling. I mars 2011 ble jeg valgt til plasstillitsvalgt. I november 2012 ble jeg 
nyvalgt hovedtillitsvalgt i Horten kommune for perioden november 2012 - mars 2013. Er nå 
50 % HTV og 50 % på Åsgårdstrand sykehjem. Jeg beholder tillitsvalgtvervet samtidig med 
hovedtillitsvalgtvervet frem til valget i mars 2013.

Jeg har kontortid klokken 08:00 -16:00 onsdag, fredag og annenhver torsdag på Rådhuset 
i Horten. Telefonnummer: 33 08 50 72. Mailadresse: ullaisabell.hansen@horten.kommune.
no Jeg gleder meg til å lære mer, ta fatt på nye utfordringer og bli bedre kjent med våre 
medlemmer i Horten kommune.

Alle medlemmer er selvfølgelig velkomne til å ta kontakt med meg ved behov.

Vennlig hilsen
Ulla-Isabell Raastad

lardal
Hovedtillitsvalg i Lardal, Unni Iren Torsås, fratrer vervet på grunn av overgang til ny stilling 
hos ny arbeidsgiver. Unni har vært tillitsvalgt siden 2010 og HTV siden mai 2011. Vi ønsker 
Unni lykke til i ny jobb og takker for innsatsen for medlemmene i Lardal
Ny hovedtillitsvalgt i Lardal er Bente Kongself. Vi ønsker henne velkommen og lykke til i 
vervet!

takk For Meg Fra unni:
Jeg slutter som HTV i Lardal da jeg har fått meg ny jobb på palliativ enhet på sykehuset i 
Skien. Det har vært spennende, utfordrende, frustrerende, irriterende, engasjerende og vel-
dig morsomt å være både plasstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt i Lardal kommune. Vi har vært 
igjennom flere rådmenn og enhetsledere de siste årene som vi tillitsvalgte har samarbeidet 
og diskutert med. Det å ha fått vært tillitsvalgt er utrolig lærerikt og er bare å anbefale. Jeg vil 
benytte anledningen å takke Lisbeth, Morten og Inger. Jobben dere gjør er helt avgjørende 
for oss NSF-sykepleiere i Vestfold. Dere stiller alltid opp og jeg har aldri kjent meg alene. 
Tusen takk for meg og lykke til videre alle sammen. 

Hilsen fra Unni IR. Thorsås
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nsfs faggruppe av lungesykepleiere, nsf flu, er en landsomfattende 
sykepleiergruppe som arbeider for mennesker med lungesykdom. 
Vi er i dag ca. 450 medlemmer. i Vestfold er vi en aktiv gjeng som ønsker 
å nå ut med et tilbud til alle interesserte i fylket!

Faggruppene
orienterer

Sentralt tilbyr NSF FLU ”Fagbladet for lungesykepleiere” tre gang-
er i året. De deler ut støtte til kurs, hospitering og videreutdan-
ning, og medlemmer får rimeligere deltakeravgift på nasjonale 
og lokale faglige arrangementer. NSF FLU har ulike stipendord-
ninger og det er lokallag i alle fylker! Hvert år arrangeres det 
fagmøte av en lokalgruppe i landet. Da samles lungeinteresserte 
sykepleiere fra hele landet til faglig og kulturelt påfyll og ikke 
minst sosiale festligheter. Fra Vestfold er vi alltid mange som re-
iser av gårde. Alle er stort sett fra lungeavdelingen på sykehuset, 
men fagmøtet er et godt tilbud til ansatte i kommunen som 
ønsker å lære litt mer om lungesyke og være en del av et større 
fagnettverk. Ikke minst i 2014 håper vi på deltakelse fra hele 
fylket da reisen ikke blir så lang. Da er det oss i NSF FLU Vestfold 
som skal arrangere fagmøtet, og planleggingen er allerede i 
gang! I år var vi mange som dro av gårde til et flott fagmøte i 
Trondheim, og i 2013 går turen til Harstad. Meld deg inn i NSF 
FLU, så kan du søke støtte til å reise! 

I Vestfold er vi ca 25 medlemmer i NSF FLU. Hvert år arrangerer 
vi to fagkvelder med varierende tema. Nå i september hadde vi 
en veldig bra fagkveld med tema ”palliasjon”. Både til KOLS- og 
Kreftpasienter. Kreftkoordinatorene Nina Ulfstein fra Nøtterøy 
kommune, og Tina Haugen fra Sandefjord kommune fortalte 
om deres arbeid med kreftpasienter. I tillegg hadde Lunge-
koordi-nator ved SiV, Margrete Klemmetsby, et lite innlegg 
om palliasjon og KOLS-pasienter. Vi var ca 20 sykepleiere fra 
lungeavdelingen og overvåkningen ved sykehuset og fra inter-
mediærenhet og hjemmesykepleien i Sandefjord kommune, 
som koste oss med fag, ost, kjeks og noe i glasset på Braun 
Medical sine lokaler i Vestskogen på Nøtterøy. Det blir fagkveld 
igjen til vinteren/våren. Vi prøver å nå ut til alle sykepleiere i 
Vestfold, og alle er alltid hjertelig velkommen til fagkveldene 
våre! Vi har også deltatt med stand på den internasjonale syke-
pleierdagen i mai, som blir markert hvert år av NSF på sykehuset 
i Vestfold med fagdag og stands fra faggruppene. I skrivende 

stund nærmer det seg Verdens KOLS-dag. Den markeres den 
21. november, og NSF FLU Vestfold skal da ha stand i foajeen 
på sykehuset sammen med Norsk Astma og Allergiforbund og 
LHL, hvor vi tilbyr enkel spirometri til alle som ønsker det, og kan 
svare på det meste som har med KOLS å gjøre!
Bilde: Stand Sykepleierdagen. Emma og Ingrid svarer på Quiz
Dersom du vil sikre deg å få med deg hva som skjer i NSF FLU 
Vestfold, kan du sende oss en mail (maklem@siv.no), så får du 
all info direkte. Ellers får mange NSF-medlemmer info om våre 
fagkvelder på mail via de hovedtillitsvalgte.

Hilsen styret i NSF FLU Vestfold
Jeanette Nordal, Anette Hotvedt, Stine Merete Larsen 
og Margrete Klemmetsby
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Vær Med På å FreMMe kandidater til årets 
sykePleier og årets leder i VestFold 2013!
På de ulike arbeidsstedene i fylket har vi flotte, dyktige sykepleiere 
og ledere som gjør en fantastisk jobb og som er med på å heve 
faget, motivere kollegaer og som bidrar til å vise at sykepleiere 
gjør en forskjell!

Nå kan du være med på å bidra til at en av disse får en påskjøn-
nelse ved å foreslå kandidater til prisene!

Prisen Består aV: 
•   Diplom med juryens begrunnelse 
    for tildelingen
•   Dekning av kostnader ved seminar/
    konferanse eller
•   Gavekort med verdi kr. 5000,- etter 
    eget valg
•   Gavekort med en verdi kr. 500,- tildeles 
    en forslagsstiller

Send inn forslag på kandidater til NSF Vestfolds sykepleierpris og 
Lederpris med begrunnelse innen 31.mars 2013 til:

Juryen for sykepleierprisen og Lederprisen,
Norsk Sykepleierforbund, Vestfold
Grev Wedelsgate 12, 3111 Tønsberg

Prisene deles ut på NSF-Vestfolds årlige fagdag for medlemmer 
i forbindelse med den internasjonale sykepleierdagen 12.mai. I 
Vestfold vil dette foregå tirsdag 14.mai i 2013.
Eller skannet/elektronisk til vestfold@sykepleierforbundet.
no. 

Forslagsskjema for prisene finner du på NSF-Vestfolds hjemme-
side www.sykepleierforbundet.no/vestfold under fanen ”Sykeplei-
erprisene”. 

Eller du kan henvende deg til fylkeskontoret. 

sykePleIeRPRIseN oG ledeRPRIseN 2013Faggruppene
orienterer

Vi er fem medarbeidere ved kontoret, enten med juridisk eller helsefaglig bakgrunn. 
Vi er fra venstre på bildet: Gunn-Tove Havn, Cecilie Johnsrud, 

Kari Reine, Torunn Grinvoll og Sissel Weik

Presentasjon av Pasient- og brukerombudet i Vestfold
Pasient- og brukerombudets (PBO) virksom-
het er hjemlet i lov av 2. juli 1999 om pasient- 
og brukerrettigheter (tidligere pasientretti-
ghetsloven), kapittel 8. Ombudet skal arbeide 
for å ivareta pasientenes og brukernes behov, 
interesser og rettsikkerhet overfor 

den statlige spesialisthelsetjenesten og den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten, og 
for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. Pasient- 
og brukerombudene er administrativt knyttet 
til Helsedirektoratet, som har det formelle 
arbeidsgiveransvaret for ombudsordningen. 

Ombudet har taushetsplikt utøver sitt 
faglige virke selvstendig og uavhengig.

Enhver, også helsepersonell, kan henvende 
seg til vårt kontor. Vi ønsker å være et ubyrå-
kratisk lavterskeltilbud, til hjelp og nytte 
for den enkelte. Gjennom vår kjennskap til 
hvordan folk opplever tjenestetilbudene, 
arbeider vi for å bedre kvaliteten på disse 
tjenestene. Pasient- og brukerombudet kan:
•   gi informasjon om pasient- og bruker   
    rettigheter
•   gi råd og veiledning om klage- og 
    erstatningsordninger
•   bistå med å formulere og videreformidle  
    spørsmål og klager
•   bistå i dialog med tjenestestedene

Vi viser for øvrig til vårt nettsted 
www.pasientogbrukerombudet.no/
fylke/18/Vestfold/

Etter å ha hatt kontor i Statens Park i Tøns-
berg i flere år, har Pasient- og brukerombu-
det nå flyttet inn i nye lokaler i Storgt. 35/37, 
nederst på torget i Tønsberg. Vi kan treffes 
på telefonnummer 33 34 77 90, eller e-post: 
vestfold@pasientogbrukerombudet.no
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Studentenes 
hjorne

Hogskolens 
hjorne

Lokallagsetablering 
for NSF Student 
i Vestfold
Torsdag 1.november var det et møte for 
sykepleierstudenter i Vestfold hvor det 
ble etablert et lokallag. Det var sendt ut 
invitasjon til alle NSF studentmedlemmer 
og av disse kom det 17 studenter. Vi var 
samlet på Jernet (studentkroa i Tønsberg). 
Der fikk de informasjon om NSF student og 
studenpolitisk plattform, samt informasjon 
om hva et lokallag er. Med et lokallag øn-
sker vi å vise oss for studentene, engasjere 
studentene og at det skal være en hyggelig 
arena for medlemmene i alle tre studieår. 
Her kan man utveksle erfaringer, meninger 
og hva annet studentene måtte ønske. Det 
kom mange gode forslag om hva NSF kan 
arrangere for studentmedlemmene sine, og 

det var bl.a. quiz, rammeplansopplæring, 
temakvelder, fagdager og motivasjonskurs 
de ønsker at vi skal arrangere. Dette skal 
min vara Mette Vedvik og jeg jobbe med 
videre, og håper virkelig at så mange som 
mulig ønsker og har mulighet til å delta på 
kommende arrangementer. NSF student i 
Vestfold er kommet for å bli! Håper å se så 
mange som mulig på kommende arrange-
menter. Om det skulle være noe, smått eller 
stort, så ta kontakt med meg på telefon 928 
65 465 eller mail kajaemilie@hotmail.com.

Varme hilsener fra Kaja Emilie Schrøder
Fylkesrepresentant NSF

Høgskolen i Vestfold tilbyr en videreutdanning i Geriatrisk vur-
deringskompetanse, et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to 
semestre.  Behovet for styrket kompetanse i forhold til økende 
kompleksitet i hjelpebehov hos eldre skrøpelige ble tydelig i stu-
dien om «Bedre samhandling om multisyke eldre. Kvalitetssikring av 
medikamentell behandling og vurdering av helsetilstand i primær-
helsetjenesten» utført av Gro Næss, Pia Bing-Jonsson og Kari Anne 
Østby Gyltnes. Som en følge av det som kom frem i intervjuene der, 
ble dette videreutdanningstilbudet utviklet. Studiet er etablert som 
et tilbud i forhold til samhandlingsreformen.

Hovedmålet med videreutdanningen er å utvikle avansert kompe-
tanse hos sykepleiere i vurdering av helsetjenestebehov hos multi-
syke eldre. Geriatrisk vurderingskompetanse omfatter observasjon, 
kartlegging og analyse av pasient-situasjoner for å definere behov 
for helsehjelp, iverksetting og koordinering av nødvendige tiltak 
som bygger på kunnskapsbasert praksis.

Deltidsstudiet har to og tredagers samlinger på dagtid en gang 
i måneden. Studentene er i arbeid ved siden av studiet. Mellom 
hver studiesamling arbeider studentene med oppgaver og studiet 
avsluttes med en skoleeksamen.

Studiet ble etablert i et samarbeid mellom Fylkesmannen i Vestfold, 
Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og 
Høgskolen i Vestfold. Studiet ble første gang gjennomført i 2011 – 
2012. For tiden er kull nr. 2 i full gang med studiet.

Det jobbes for at studiet skal kunne inngå i en fremtidig master.
Det planlegges også nytt opptak til studiet høsten 2013.

Se for øvrig: http://www.hive.no/studietilbud/helsefaglige-stu-
dier/geriatrisk-vurderingskompetanse-article18051-348.html

Solveig Osland Sandvik

Videreutdanning i 
Geriatrisk vurderings-
kompetanse



19     medlemskontakten Vestfold

Studentenes 
hjorne

Hogskolens 
hjorne

Pensjonist-forum i Vestfold 
 

referat fra møte i nsf`s pensjonistforum, torsdag 1 nov.2012
 

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 nesten 140 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 nedenfor og returner til: 
 
Norsk Sykepleierforbund, Vestfold 
Grev Wedelsgt.12, 3111 Tønsberg  

 evt. e-post: vestfold@sykepleierforbundet.no

JEG ØNSKER Å FÅ INVITASJON TIL MØTER I NSF VESTFOLDS PENSJONISTFORUM  
 

Navn:____________________________________________________Medl.nr__________________ _____________________ 

 

Adresse:________________________________________________________________________________________________

 

Postnr.:___________________   Postadresse:__________________________________________________________________

E-post:________________________________________________________________________________________________

Grete Karlsson ønsket 24 personer velkommen, og spesielt velkom-
men til tidligere overlege på barneavdelingen ved Sykehuset i 
Vestfold, K.W. Wefring og fylkesleder i NSF Vestfold, Lisbeth Rudlang.

Lisbeth viste filmen «Hjertetru» og fortalte litt fra 100 års jubileet. 
Samtidig orienterte hun om at fylkeskontoret flytter til nye lokaler 
på torget i Tønsberg på nyåret (over Vivikes).

Deretter fikk Wefring ordet. Han fortalte fra «gamle dager» og 
om medisinens utvikling.

•   Behandling av TBC kom i 1952.
•   Warfarin, første koaguleringshemmer, kom for 50 år siden.
•   På 1960 tallet begynte lungefunksjonsmåling og utredning av allergier.
•   1970 fikk SiV første overvåking av prematur og nyfødte. Inn i vår  
    tid kom `Klocken`, tidligere overlege på anestesien, Alf Klock 
    Andreassen, og tidligere overlege på laboratoriet, Harald Hansen.  
    Det var to banebrytende leger som gjorde utrolig mye for sykehuset.
•   SABA begynte å produsere papirbleier i 1962. Papir og tøybleier  
    var like dyrt til å begynne med.

Etter en meget interessant `mimring`, var det kaffe og smørbrød. 
Det var stemning for at vi fortsetter med karbonadesmørbrød på 
møtene. Utlodning var det også. 

Berit Elvenes

NB!  Møtene i Pensjonistforum er flyttet fra Arbeidersamfun-
nets 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.

Styret tar gjerne imot innspill og forslag til temaer og foredrag-
sholdere 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
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ÅRets lØNNs-
foRHANdlINGeR

Årets lønnsforhandlinger gikk i hovedsak av stabelen før som-
meren, og et skjema med oversikt over resultatet av de sentrale 
forhandlingene i KS, Spekter og Virke kan du finne på våre 
nettsider www.sykepleierforbundet.no/vestfold, og klikke på 
”Lønn” i venstre marg.¨

I bl.a. Staten, KS, Virke og KA har det i høst i tillegg vært lokale 
lønnsforhandlinger. Resultatet av disse er for omfattende å ta 
for seg her. NSFs hovedtillitsvalgte har gjort en stor og viktig 
jobb når de har forhandlet på vegne av våre medlemmer. Vi på 

fylkeskontoret har inntrykk av at resultatene rundt om har vært 
variable. Lederen av KS, Sigrun Vågeng, sa før de lokale forhand-
lingene startet at kompetanse skal lønne seg, og at det lå en 
hensikt bak de ”skjevheter” det sentrale oppgjøret skapte. Det er 
det noen kommunale arbeidsgivere som har fått med seg, men 
dessverre ikke alle.

Har du spørsmål etter de lokale forhandlingene, så ta kontakt 
med din arbeidsgiver. Hvis du fortsatt har spørsmål, så ta kon-
takt med din hovedtillitsvalgt.

Har du et Bilde aV 
sykePleierHistorisk Verdi?

I fjor fikk vi fra historiegruppa på sykehuset låne et flott bilde. Det 
er av sykepleiere som marsjerer i borgertoget i Tønsberg en 17.mai 
på 50-tallet. Vi har også fått låne et bilde av bl.a. NSF Vestfolds æres-
medlem Ruth Torbjørnsen, hvor hun står sammen med kolleger i 
landets første hjemmesykepleie. Disse bildene preger jubileums-
”roll-up’en” vår som du ser sammen med Marit Dahl Mikkelsen på 
side 13. Vi ønsker oss flere slike bilder med historisk sus. Bildet bør 
være skarpt/tydelig, og vise sykepleiere i datidens uniform. Det er 
ikke helt nødvendig, men det er fint om bildet kan relateres til et 

geografisk sted (også arbeidssted) i Vestfold.
Bildet/bildene er tenkt brukt bl.a. til utsmykking av våre nye kontor-
lokaler som nå pusses opp. Det betyr at vi ønsker bildene rimelig 
snart. Dersom du har et eller flere slike bilder, og vil dele dem med 
oss, så trenger vi også brukerrettigheter til bildene.

Ta kontakt med oss på telefon 33331842, 
eller vestfold@sykepleierforbundet.no.

Etterlysning:
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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 
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HTv-oMråDe NAvN ArbeiDSSTeD TeleFoN Mobil

KS

Andebu Nina Skarsholt Hjemmesykepleien 33 43 96 32 920 97 989

Horten Ulla Isabell Raastad Åsgårdstrand sykehjem 988 52 926

Hof Anette Kalager Hof kommune, sykehjemmet 932 13 116

Holmestrand Hilde Næss Hjemmesykepleien 33 09 84 00 995 95 902

Lardal Bente Kongself 913 52 353

Larvik Johnny Nevland Sentrum omsorgstjeneste, psyk. team 982 31 248 928 27 163

Nøtterøy Cecilie Hansen Kjølberg Hjemmesykepleien, Sjølyst 91304515

Re Hege Sørensen Ramberg Re sykehjem 33 06 13 00 913 12 739

Sande Solveig Russell-Roberts Avd. for hjemmetjenester 916 09 112

Sandefjord Janne Nakken Egtvedt Helseseksjonen 913 13 172 952 19 779

Stokke Camilla Søvik Botne Hjemmetjenesten 33 29 55 54 908 84 970

Svelvik Kristin Fulsaas Bonden Svelvik helsestasjon 33 78 01 96 477 59 076

Tjøme May-Lisbeth Solheim 
Hansen

456 05 696

Tønsberg Lise Gulliksen PLO-sone 4 33 35 48 54 994 64 150

Videregående skoler Elin Øvrum Rivrud Sandefjord videregående skole 33 48 85 68 473 15 804

SpeKTer

Sykehuset i Vestfold HF Foretakstillitsvalgt 
Tone Woll Buer

SiV 906 82 441

Hovedtillitsvalgt KPR
Torgeir Bøe

SiV 934 52 303

Hovedtillitsvalgt Kirurgi
Kari Merete Saltvik

SiV 911 45 116

Hovedtillitsvalgt Medisin
Lise Nordahl

SiV 97796769

STATeN

Høgskolen i Vestfold Aud Jorunn Førsund HiVe 33 03 12 69 472 53 882

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



23     medlemskontakten Vestfold
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FAGGrUppe leDer ADreSSe TeleFoN e-poST

Leder lokalt fagforum Andreas Forwald Seljeveien 14A
3151 Tolvsrød

412 02 873 skrivebordskuff@gmail.com

NSF`s faglige smsl. av  
spl. i urologi

Anne Thorine Litherland Lyngveien 32 A 
3118 Tønsberg

907 26 819 litheann@hotmail.com

ALNSF Andreas Forwald Seljeveien 14A
3151 Tolvsrød

412 02 873 skrivebordskuff@gmail.com

NSFLIS Haakon Hovde Bekketjønnveien 3
3114 Tønsberg

906 68 096 haahov@siv.no

NSFLOS Martha Ingeborg Andersen Travbaneveien 2
3280 Tjodalyng

marthaia@online.no

Bedrifts sykepleierne Brita Helgerød Strandvn. 44
3132 Husøysund

408 72 386 Brita.helgerod@siv.no

Helsesøstrene Bente Julie Prydz Ollebakken 5
Sandefjord

416 06 008 prydz@online.no

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

414 15 386 somarian@online.no

NSF FLU
Lunge-spl

Margrete Klemmetsby Rektangelveien 2
3114 Tønsberg

932 54 262 maklem@siv.no

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

480 42 034 Karin.sjue@siv.no

Faggruppe av slagsykepleie Kari Klægstad Hårkollveien 16, 
3138 Skallestad

33 40 11 14 kari.klegstad@siv.no

Faggruppe av Videregående 
opplæring 

Tove Log Gärtner Lindgaardsgate 65
3213 Sandefjord

993 68 740 tovel@vfk.no

Faggruppe Kardiologi-
sykepleiere

Monika Lefsaker Grettestien 9
3178 Våle

970 22 473 Monika.reppesgard@siv.no

Faggruppe geriatri og demens Veslemøy Bakke Hunsrødgrenda 7
3241 Sandefjord

918 63 933 vesbakke@gmail.com

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

452 30 511 aberthef@online.no
Anne-berthe.fougner@siv.no

NSFs Faggruppe for syke-
pleiere innen psykiatri og rus

Faggruppen av Syke-
pleieledere

Marit Karlsnes (kontaktperson) 911 29 752 marit.karlsnes@siv.no

HTv-oMråDe NAvN ArbeiDSSTeD TeleFoN Mobil

KS

Andebu Nina Skarsholt Hjemmesykepleien 33 43 96 32 920 97 989

Horten Ulla Isabell Raastad Åsgårdstrand sykehjem 988 52 926

Hof Anette Kalager Hof kommune, sykehjemmet 932 13 116

Holmestrand Hilde Næss Hjemmesykepleien 33 09 84 00 995 95 902

Lardal Bente Kongself 913 52 353

Larvik Johnny Nevland Sentrum omsorgstjeneste, psyk. team 982 31 248 928 27 163

Nøtterøy Cecilie Hansen Kjølberg Hjemmesykepleien, Sjølyst 91304515

Re Hege Sørensen Ramberg Re sykehjem 33 06 13 00 913 12 739

Sande Solveig Russell-Roberts Avd. for hjemmetjenester 916 09 112

Sandefjord Janne Nakken Egtvedt Helseseksjonen 913 13 172 952 19 779

Stokke Camilla Søvik Botne Hjemmetjenesten 33 29 55 54 908 84 970

Svelvik Kristin Fulsaas Bonden Svelvik helsestasjon 33 78 01 96 477 59 076

Tjøme May-Lisbeth Solheim 
Hansen

456 05 696

Tønsberg Lise Gulliksen PLO-sone 4 33 35 48 54 994 64 150

Videregående skoler Elin Øvrum Rivrud Sandefjord videregående skole 33 48 85 68 473 15 804

SpeKTer

Sykehuset i Vestfold HF Foretakstillitsvalgt 
Tone Woll Buer

SiV 906 82 441

Hovedtillitsvalgt KPR
Torgeir Bøe

SiV 934 52 303

Hovedtillitsvalgt Kirurgi
Kari Merete Saltvik

SiV 911 45 116

Hovedtillitsvalgt Medisin
Lise Nordahl

SiV 97796769

STATeN
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returadresse: 
Norsk Sykepleier-
forbund Vestfold 
Grev Wedelsgt. 12
3111 Tønsberg

tydelig
Modig
stolt


