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og til ettertanke.  For NSF har året vært preget av 
jubileumsarrangement. Gjennom lokale, regionale og 
sentrale arrangementer har vi satt fokus på sykepleie som 
fag og profesjon. Takk til alle dere som har bidratt og vært 
deltagere på de ulike arenaer og har vært med på å gjøre 
dette til en flott jubileumsfeiring!

Vi har feiret NSF 100 år, og 21. november fylte vår 
forbundsleder Eli Gunhild By 50 år, halvparten så gammel 
som NSF. Hun framsto som den profesjonelle og bevisste 
leder ved markeringen, ved å ønske seg en pengegave 
fra gjestene som hun ville gi videre til jordmoren Charity 
Salima i Malawi. Denne jordmoren utøver et imponerende 
arbeid for å trygge kvinner og barn i fødselssituasjonen. 
Dere finner henne omtalt på NSFs hjemmesider 
www.sykepleierforbundet.no (legg navnet hennes inn i 
søkerfeltet).

Høsten har også vært preget av lokale forhandlinger 
i kommunene. Resultater fra tidligere år har skapt 
forventninger, som i flere kommuner langt på vei har blitt 
innfridd. Slike resultater er et produkt av godt forberedte 
forhandlingsutvalg , det er TV som er strategiske og 
profesjonelle i sin arbeidsform. For å sikre kompetent 
personell i framtidens helsetjeneste er lønn et viktig 
konkurransefortrinn i arbeidsmarkedet. Det er derfor 
viktig at neste års valg av TV, både sikrer kontinuitet, men 
også kompetente og engasjerte sykepleiere til tillitsvalgt 
funksjonen.

Året 2013 er for NSF også et år med store begivenheter. 
9. september skal vi gå til valgurnene og avgjøre hvem 
som skal styre landet vårt de neste fire årene. Norsk 
Sykepleierforbund er partipolitisk uavhengig, men vi har 
sterke politiske meninger om hvordan landets helse- og 
omsorgstjenester kan forbedres til det beste for brukere 
og pasienter. Vårt mandat er bl.a. å påvirke til at sykepleiere 
har gode lønns- og arbeidsforhold, men også initiere at 
helsetjenesten blir en av de viktigste politiske sakene.

NSF ved Helsepolitisk avdeling sendte i sommer 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». Dere finner dette på vår hjemmeside.

En annen begivenhet neste år er at NSFs fylkeskontor i 
Lundegt. 4c i Skien står ferdig totalt renovert. Hele 4.etasje, 
hvor kontorene har vært, er nå under ombygging med 
bl.a. møterom i samme etasje. Renoveringen er initiert 
av et prosjekt i hele NSF, som gir felles utforming av NSF 
lokaler og arbeidsmetoder. Møterommet vil ta opp til 
40 deltakere som også er et gratis tilbud til aktiviteter for 
sykepleiere. Jeg ønsker at det skal bli et «Sykepleiernes 
hus» i Telemark. Lokaler som preges av et pulserende 
sykepleiermiljø. 

Vi ønsker å arrangere «Åpent hus» når lokalene står ferdige. 
Dato for dette vil bli annonsert på vår  hjemmeside og på 
Facebook.

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

Sigrunn Øygarden Gundersen

Året 2013 er for NSF også et år med store begivenheter. 
9. september skal vi gå til valgurnene og avgjøre hvem 
som skal styre landet vårt de neste fire årene. Norsk 
Sykepleierforbund er partipolitisk uavhengig, men vi har 
sterke politiske meninger om hvordan landets helse- og 
omsorgstjenester kan forbedres til det beste for brukere 
og pasienter. Vårt mandat er bl.a. å påvirke til at sykepleiere 
har gode lønns- og arbeidsforhold, men også initiere at 
helsetjenesten blir en av de viktigste politiske sakene.

Hilsen

Sigrunn Øygardem Gundersen
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Fra Telemark dro vi i buss fra Skien kl 8 med ca 45 NSF 
medlemmer.  På bussen ble det servert frokost, ka� e, vi 
hadde quiz og premieringer og «Hjertetru» ble sunget 
underveis. Konferansen i Kristiansand var et jubileumsar-
rangement der NSF dekket alle utgifter for våre medlem-
mer. Sammen med medlemmer fra Vestfold, Buskerud, 
Aust-Agder og Vest-Agder ble selve konferansen, 
underholdningen og middagen svært vellykket. Det har 
kommet mange hyggelige og positive tilbakemeldinger 
fra medlemmene etter turen. Alle � kk utdelt en goodie-
bag med blant annet to innholdsrike historiske bind av 
sykepleiens historie gjennom 100 år.

NSF 100 år 
noen tilbakeblikk

Regional festforestilling 7. september i Kristiansand

Jubileumsforestilling i Operaen 24. september og Sykepleier-
kongressen 25.–26. september i Oslo. Den røde løperen var 
rullet ut utenfor Den Norske Operaen da NSF feiret sitt 100 
års jubileum mandag 24. september. Fra NSF Telemark deltok 
ca 40 festpyntede gjester og medlemmer som sammen 
med Dronningen, statsminister Jens Stoltenberg, vår egen 
forbundsleder Eli Gunhild By og over 1000 andre gjester og 
medlemmer � kk en uforglemmelig aften. Festforestillingen 
ble en suksess. 

Under kongressen ble alle foredrag i plenum publisert på NSFs nettside. Det er gjort opptak av � ere foredrag og disse 
kan du se ved å klikke deg inn på link til opptakene. Gå inn på www.sykepleierkongressen.no og les mer.

Den 9. Sykepleierkongressen ble arrangert i Oslo 
Spektrum 25.–26. September og nær 2000 sykepleiere 
deltok i plenumsseksjoner, parallelle sesjoner, besøkte 
en stor og omfattende posterutstilling og brukte tid i 
utstillingsområdet med NSF-torget. Tema for årets Syke-
pleierkongress var «Sykepleie for fremtiden – erfaringer 
gjennom 100 år». Det faglige programmet var bygget 
opp rundt hovedtemaene «Profesjon og identitet» og 
«Faget og omgivelsene». Over 40 dyktige og inspirerende 
forelesere viste at kompetanse, kvalitet og kontinuitet er 
avgjørende for god sykepleie.

Willeke, Anita, Lillian 

Elise og Kathrin, 

fornøyde deltakere.
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Siri Sørli tar ikke gjenvalg som hovedtillitsvalgt i Porsgrunn etter 3 perioder. Nå venter en ny spen-
nende jobb. Sørli har markert seg, ikke bare lokalt i kommunen, men også nasjonalt for kampen 
om likelønn for sykepleierledere. I � or var alle virksomhetslederne på tvers i organisasjonen 
harmonisert iht. ansvar, kompetanse, anstrengelse og arbeidstid. Samtidig begynte arbeidet med 
å harmonisere avdelingssykepleierne på tvers i organisasjonen.

«Det er slutt på tida da sykepleiere lånte foldeskjørt når de skulle i lønnsforhandlinger. Nå er det 
saklige argumenter som gjelder», sa Siri Sørli i et portrettintervju med Sykepleien i 2010. Dette 
har gitt resultater! Hun har vært opptatt av avvik, nettopp for å ha dokumentasjon på uheldige 
hendelser og konsekvenser. Til tross for � ere tusen avvik og stadig økte oppgaver innen helse og 
omsorg, vil politikerne og rådmannen kutte millioner i budsjettet. Siri Sørli mener det er viktig å få 
fram de faglige konsekvensene av økonomiske kutt. Det innebærer at de ansatte må si fra når det 
ikke er mulig å få gjort alle ansvarsoppgavene. 

Mange medlemmer har blitt kjent med Sørli i avisene. Hun har vært førstesidesto�  i � ere aviser 
gjentatte ganger, med klar tale. I tillitsvalgsrollen har hun vært uredd og svært tydelig.

LENE HALVORSEN

 SIRI SØRLI 

Ny rådgiver ved fylkeskontoret

Siri Sørli – hovedtillitsvalgt i Porsgrunn de siste 6 årene

Det har vært et rådgiver skifte ved fylkeskontoret i Telemark. Sigrid Skarholt har sluttet og startet i ny 
jobb, en prosjektstilling i Skien kommune.  Fra 1. november ble Lene Halvorsen ansatt som ny rådgiver 
ved fylkeskontoret. Hun kommer fra Sykehuset Telemark, hvor hun har jobbet siden hun ble ferdig syke-
pleier i 1998. Sist som koordinator og sykepleier i ambulant slagteam.  Lene har erfaring som klinikktil-
litsvalgt, hovedtillitsvalgt og fylkesstyremedlem i NSF, har deltatt på Bergensstudiet og vært delegat på 
landsmøte 2011. Dette har gitt henne god kjennskap til NSF som organisasjon. 

Sigrunn Øygarden Gundersen spør hva det var som motiverte for å søke jobben: «Det startet med et vi-
kariat og etter å ha prøvd rådgiverstillingen i noen uker opplevde jeg at innholdet i stillingen var noe jeg 
hadde lyst til å fortsette med. Jeg har savnet mange av de utfordringene jeg � kk som hovedtillitsvalgt. 
Jeg synes jobben er utfordrende, variert og lærerik og det er spennende å være tilbake i NSF igjen».

«Jeg gleder meg til å ha kontakt med, samarbeide med og bistå medlemmer, tillitsvalgte og kollegaer. 
Jeg ønsker å gjøre en god jobb for NSF og ikke minst for Telemark», sier Halvorsen.

FAGKAFÉ 10. JANUAR
Tid og sted: Kl. 19.00–21.00, 
Høyskolen i Telemark, Porsgrunn
Tema: Sykepleierutdanningen, innlæring 
av praktiske ferdigheter
TURNUSKURS 11.–14. FEBRUAR
Sted: Skien 
Målgruppe: Ledere, tillitsvalgte og andre 
som arbeider med turnus
Foreleser: Svein Arne Thrana 
Temaer og problemstillinger: Arbeidstids-
bestemmelser og ferie i lov og avtaleverk, 
arbeidsmiljømessige konsekvenser av 
turnus for arbeidstaker og arbeidsplassen, 
turnusplaner - prosess - metodikk – utar-
beidelse, helge og høytidsturnus; hjelpe-
turnuser, utarbeide konkrete turnusplaner 
og turnusevaluering.

Invitasjon er sendt til alle arbeidssteder. 
Evt. ring fylkeskontoret på 02409.
 
FAG KAFÉ 7. FEBRUAR 
Tid og sted: Kl. 19.00–21.00, 
Fylkeskontoret i Skien, Lundegata 4c.
Tema: «Kampen om kreftpasientene»

FAGKAFÉ 7. MARS
Tid og sted: Kl. 19.00–21.00, Fylkes-
kontoret i Skien, Lundegata 4c.
Tema: Annonseres senere

FAGKAFÉ 4. APRIL
Tid og sted: Kl. 19.00–21.00, 
Fylkeskontoret i Skien, Lundegata 4c.
Tema: Metabolsk syndrom- livsstilsykdom. 
Om bl.a. fedme, høyt BT, diabetes.

FAGKONFERANSE 13. MAI 
Sted: Ibsenhuset, Skien
Konferansen skal ha parallell sesjon, varig-
het hele dagen med utdeling av sykeplei-
erprisene. Temaer: Sykepleierens ansvar og 
yrkesrolle og hvordan lede når vi leder de 
med høyeste sykefraværet?

SENIORMØTE MAI/JUNI
Invitasjon sendes til hver og en.

FAGKAFÉ 6. JUNI
Tid og sted: Kl. 19.00–21.00, 
Jernalderhuset, Århusveien 191, Skien
Tema: Lønnsoppgjøret 2013.

Medlemsarrangementer vår 2013
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anerkjennelse for sykepleiekompetanse

KRITERIER FOR TILDELING: 
Prisen tildeles medlem(mer) av Norsk Sykepleierforbund som utmerker seg ved:
• tar ansvar for å opprettholde og utvikle en sykepleietjeneste og et læringsmiljø som preges av kvalitet
• styrker og utvikler det faglige nivået, som modell og inspirator 
• deltar aktivt i veiledning av kollegaer og studenter 
• tar initiativ til og iverksetter forbedringer av tjenester til pasienter og pårørende 
• sørger for at tjenestene ikke går på akkord med faglige etiske normer 
• skaper en kultur som fremmer samarbeid
Dersom det er vanskelig å skille ut den beste kandidaten, skal den som arbeider innenfor NSF’s 
satsingsområder blir foretrukket

Formålet med prisen er at den skal være en motivasjonsfaktor i arbeidet med å fremme sykepleiekvalitet i praksis og/el-
ler i teoretisk utvikling, samt stimulere til et godt og inspirerende læringsmiljø for sykepleiere/og evt. sykepleiestudenter.
Prisen består av: Gavesjekk verdi kr. 5000, et litogra�  og én diplom med begrunnelse for tildelingen. 
Forslagstillere kan være sykepleiere, studenter, lærere, ledere og andre med god kjennskap til sykepleieren(-e) og utøv-
elsen. Det er ikke krav om at forslagsstilleren(e) må være medlem av Norsk Sykepleierforbund. 
Frist for innsending av forslag er 2. april 2013. Forslaget skal sendes inn på egen mal som sendes ut elektronisk og 
ligger på vår hjemmeside. Annonseringen blir elektronisk, oppslag og lagt ut på vår hjemmeside 
www.sykepleierforbundet.no/telemark 
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• skaper en kultur som fremmer samarbeid
Dersom det er vanskelig å skille ut den beste kandidaten, skal den som arbeider innenfor NSF’s 
satsingsområder blir foretrukket
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13 Lederprisen skal fremme anerkjennelse for 

sykepleiere som gjennom sin ledelse har et 
helhetlig ansvar innen det administrative, 
faglige, juridiske og etiske området 

KRITERIER FOR TILDELING: 
Prisen tildeles leder som medlem av Norsk Sykepleierforbund og viser lederansvar og er en viktig 
premissleverandør for kvalitet i helsetjenesten. Lederens arbeidsmiljø er preget av:
• Helhetsperspektiv (tverrfaglig samarbeid / samhandling mellom nivåer / sektorer)
• Fokus på pasientens behov (kompetanse / kontinuitet / observasjon)
• Ansvar for faglig kvalitet (prioritering / koordinering)
• Kultur med fokus på læring (arbeidsmiljø / god avvikshåndtering)
• Fremme kunnskapsbasert praksis og forskning

Prisen består av: Gavesjekk verdi kr. 5000, et litogra� , én diplom med begrunnelse for tildelingen. 
Forslagstillere: Kan være sykepleiere, ledere og andre med god kjennskap til den nominertes ledelse. Det skal 
oppgis 2 referanser. Det er ikke krav om at forslagsstilleren(e) må være medlem av Norsk Sykepleierforbund. 
Frist for innsending av forslag er 2. april 2013. Forslaget skal sendes inn på egen mal som sendes ut elekt-
ronisk og ligger på vår hjemmeside.
Annonseringen blir elektronisk, oppslag og lagt ut på vår hjemmeside
www.sykepleierforbundet.no/telemark 
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Sykepleier 0 år 4 år 8 år 10år 16 år Kompetansetillegg 

      Studiepoeng:

      60/30/15: 20000/10000/5000

KS pr. 6.06. 2012 350 900 357 900 369 900 402 000  Sett inn veil. norm for virksomheten

Bamble   Nyansatte gis  402000 410 000 60/30/15 20000/10000/5000
   8 års lønnsans.
   369 900

Bø 402 000 408 000 414 000 422 000 30 år 60/30:

     424 000 16000/8000

Hjartdal 379 000 379 000 379 000 417 000 427 000 Individuell vurdering. Ingen fastsatt sum. 

Kragerø 408 500 408 500 408 500 408 500 415 000 60/30/15: 20000/10000/5000

    Nyansa 402 000

Nome     20 år
     8 500 60/45/30/15: 20 000/15 000/10 000/5000

      Spl. i respiratorteam: 4 000

Notodden 362 900 369 900 381 9000 414 000  60/30/15: 20 000/10 000/5 000

Porsgrunn 360 900 367 900 379 600 412 000  60/30/15: 20 000/ 10 000/5 000

«Alltid på topp» tillegg  

Sauherad  350 900 357 900 369 900 402 000  60/30: 20 000/10 000

Skien 362 900 369 000 381 900 414 000  60/45/30/15: 20 000/15 000/10 000/5 000

Tokke 369 000 371 000 379 000 402 000 414 000 60  20 000

Vinje 360 000 370 000 380 000 402 000 421 000 60/30/15:

      20 000/10 000/5 000

      Spl. natt + 20 000 etter stillingsprosent

 

Spesialsykepleier 
helsesøstre/ 
jordmødre 0 år 4 år 8 år 10 år 16 år Kompetansetillegg, studiepoeng:

      20 000/15 000/10 000/5 000

KS pr. 6.06. 2010 369 500 376 000 382 200 430 000  Sett inn veil. norm for virksomheten

Bø   402 000 435 000  60/30/ 16 000/8000

Hjartdal    439 000  

Kragerø 369 500 376 000 382 200 430 000  60: 20 000

Nissedal 373 500 380 000 386 200 434 000  60/30/15: 20 000/10 000/5 000

Nome 369 500 376 000 382 200 430 000 20 år 
     8 500 60/45/30/15: 20 000/15 000/10 000/5 000

Notodden  381 500 388 000 394 200 442 000  60/30/15 20 000/10 000/5 000

Porsgrunn 384 500 391 000 397 200 445 000  60/30/15: 20 000/ 10 000/ 5 000

«Alltid på topp» tillegg 

Helsesøstre 382 500 389 000 395 200 443 000  

Sauherad 369 500 376 000 382 200 430 000  60/30:  20 000/10 000

Skien 381 500 388 000 394 200 442 000  60/45/30/15: 20000/15000/10000/5000

Tokke 381 000 383 000 388 000 430 000 442 000 60: 20 000

Vinje   385 000 395 000 405 000 430 000 449 000 20000/10000/5000

pr. november 2012

 

Lønnsoversikt Telemark
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 Avdelingssyke-  Led helse- kompetansetillegg Virksomhetsled Kommunal- 
 pleier søster studiepoeng: Seksjonsleder  og klinikksjef
 Enhetsledere  60/30/15: Oversykepleier Pleie- og
 Teamleder  20000/10000/5000  omsorgsled

KS    Sett inn veil. norm 
    for virksomheten  
Bø Gruppeleder: 472 300 Helhetsvurdering 560 000
  449 500- 451 500
 Avdelingssykepleier:
 466 700- 492 000  
Kragerø 470 000 – 490 000 450 600  575 000
 (med og uten lederutd.)  
Nissedal 440 000 - 490 000   585 000 
Nome 479 500 479 500  585 500 
Notodden 434 000 - 477 000   538 000 - 580 000 
Porsgrunn Ass. avd. leder: + 10 000 Fagleder + kr. 15.000 60/30/15: 578 000 - 681 000
 Fagledere: + 15.000  20 000/10 000/ 5 000
 Avd. ledere fra
 461 000- 534 000   
Skien 520 000 – 535 000   590 000 – 600 000 
Tokke Psykiatrikoordinator  500 000 60/30/15:  HELSE/OMSORGSJEF
 442 000 + 16 000+ k  20000/10000/5000  620 000
 Ass. avd. spl.  445 000
Vinje Leder psykiatri: 496 000  60/30/15:

 Leder legekontor/ legevakt 465 000 + 20 000 EVU 20000/10000/5000 
 496 000 + 20 000 EVU

Solidaransvaret trer først i kraft 1. Juli 2013. Bestemmelsene in-
nebærer at bemanningsforetakene (vikarbyråene) skal sørge for at 
deres arbeidstakere likebehandles i forhold til arbeidstakere i de 
virksomhetene de blir utleid til. Dersom reglene ikke overholdes kan 
innleier bli forpliktet til å betale lønn, feriepenger og andre ytelser, til 
de innleide gjennom solidaransvaret.  
Stortinget har vedtatt at det i forbindelse med innføringen av 
vikarbyrådirektivet skal innføres et likebehandlingsprinsipp. Det 
er viktig å følge opp likebehandling som ledd i å bekjempe sosial 
dumping. Likebehandling skal sikres gjennom følgende prinsipper: 
• Ved utleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å 

drive utleie (vikarbyrå) skal arbeidstaker minst sikres de vilkår som 
fremkommer av lov, forskrift, tari� avtale eller andre bindende 

generelle bestemmelser som gjelder hos innleier, og som ville 
kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt 
hos innleier til utførelse av samme arbeid.

• Opplysningsplikt både for innleievirksomheten og bemannings-
foretaket. 

• Innsynsrett for TV når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår for inn-
leide arbeidskraft.

•  Solidaransvar – virksomheter som leier inn arbeidstaker hefter for 
utbetaling av lønn, feriepenger osv.

• Drøftningsplikten med tillitsvalgte om bruk av midlertidige 
tilsetninger(minst en gang i året), utvides til også å gjelde ved 
innleie.

Vikarbyrådirektivet 
– likebehandling av innleide arbeidstakere

I juni vedtok Stortinget å innføre vikarbyrådirektivet i Norge. 
De nye bestemmelsene trer i kra�  1. januar 2013. 



Avsender: 
Norsk Sykepleier-
forbund, Telemark
Lundegata 4c
3724 Skien

Vi på fylkeskontoret 
ønsker alle våre 
medlemmer og tillitsvalgte
en riktig god jul og 
et godt nytt år 2013!

NSF Telemark 
har egen Facebookside 

for medlemmer. Vi erfarer at 
FB er en nyttig og eff ektiv måte å 
være i kontakt med medlemmene 

på. Er du på facebook? Da 
anbefaler vi at du liker 

vår profi l.


