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Sykepleierforbund

Velkommen til

«Mot i brystet, 
vett i pannen»

fAgKOnferAnSe 
Telemark 13. mai



Tid Aktivitet Foredragsholder

08.30 Registrering og kaffe/te 
09.00 Velkommen til fagkonferansen  Anne Aasheim, direktør i
 «MOT I BRYSTET, VETT I PANNEN» Norsk Kulturråd 
09.30–11.30 Omsorgs prioriteringer – et profesjonelt ansvar Einar Øverenget,  
  doktorgrad i filosofi
11.30 Lunsj 
12.15–13.15 Endringsledelse – makt og mening Dag Ingvar Jacobsen, 
 – oppslutning og motstand i endringsprosesser professor ved Universitetet i Agder
13.30–14.00 Åpenhet om feil? Sarah Frandsen Gran,  
  leder i pasientsikkerhetsutvalget  
  Østfold sykehus HF
14.00–14.30 Kvinners kamp – hvor er vi i dag? - 100 år siden  Runar Bakken, 
 kvinner fikk stemmerett i Norge dosent ved Institutt for helsefag  
  ved Høgskolen i Telemark
14.45–15.30 Prisutdelinger Sigrunn Øygarden Gundersen,  
  fylkesleder NSF og Leder av  
  innstillingsutvalget 
15.30–16.00 Kulturelt innslag ved TRE SOPRANOS Består av Nina Gromstad Hogness,  
  Anne Gravir Klykken og  
  Hilde Nordland Gundersen

Søndag 12. mai er den internasjonale sykepleierdagen. 12. mai arrangeres 
til minne om Florence Nightingale og hennes innsats for den moderne 
sykepleien. I den anledning arrangerer NSF Telemark fagkonferanse 13. mai 
«Mot i brystet vett, i pannen».

 Tid:  Mandag 13. Mai kl. 9–16
 STed:  ibsenhuset, Peer gynt salen, skien
  PriS:  MedleMMer – nsF dekker kostnadene
  ikke MedleMMer – kr 1 500
 PåmeldingSfriST: 1. Mai 

Velkommen til fagkonferansen 13. mai- en viktig møteplass for deg som 
sykepleier.
I år har vi valgt tema «Mot i brystet, vett i pannen». Fagkonferansen  
omhandler omsorgsprioriteringer, viljestyrke, endringer, mot til å stå 
frem og kvinners kamp. 11. juni i år er det 100 år siden kvinner i Norge 
fikk lov til å gå til valg, på like vilkår som menn. Norge var den fjerde 
nasjonen i verden som fikk en slik lovgivning. En demokratiutvikling med 
100 års historie. Vi ser litt på historien, men hvor er vi i dag og hvor går vi 
fremover?

NSF Telemark vil med årets konferanse bidra til faglig – og kulturelt 
påfyll. Tradisjonen tro, blir det prisutdelinger, både Sykepleierprisen og 
Lederprisen deles ut.

Velkommen!

Sigrunn Øygarden Gundersen

Fylkesleder NSF Telemark 

ElEkTRONISk 
PåMEldING
logg deg inn på www.
sykepleierforbundet.
no velg kurs og 
konferanser, søk opp 
13. mai i kalenderen. 
der finner du «Mot 
i brystet og vett, i 
pannen». 

Får du problemer, 
kontakt fylkeskontoret 
tlf: 02409 eller send en 
e-post til telemark@
sykepleierforbundet.
no 

Påmeldingen er 
bindende. 

de som ikke møter opp 
og ikke har meldt seg 
av, må betale et gebyr 
på kr 350.-

Mot i brystet, vett i pannen, stål i ben og armer, ryggen rak og blikket fritt, se det er 
bra….. Tekst og melodi av Johan Nicolaisen. Han levde fra 1847–1929 og var lærer. Han 
er ellers kjent for «Alle fugler små de er» som han oversatte fra svensk.

PrograM
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Presentasjon av foreleserne

Anne Aasheim, direktør i Norsk Kulturråd. Hun er journalist, 
har studert sammenlignende politikk og flerkulturell forståelse. 
Startet sin journalistkarriere i Varden i Skien som 17-åring. Siste 
årene har Aasheim vært redaktør i Dagbladet og distrikts- og 
nyhetsdirektør i NRK. I disse stillingene har hun hatt ansvaret for 
store omorganiseringer og omstillinger. 

Einar Øverenget har dr. grad i filosof og er en av norges 
fremste forelesere innen temaer som anvendt etikk, verdibasert 
styring og selvforståelse i arbeidslivet. Øverenget har lang 
forelesningserfaring fra norske og amerikanske universiteter og er 
forfatter av flere bøker.

dag Ingvar Jacobsen, professor ved Universitet i Agder 
og forfatter av flere bøker innenfor organisasjon og ledelse, 
statsvitenskap og metode. Han er medforfatter av boken 
«Hvordan organisasjoner fungerer», som er en av de mest brukte 
bøkene innen organisasjonsteori i Skandinavia. Jacobsen er mye 
brukt som foredragsholder i Norge og resten av Norden. 

Sarah Frandsen Gran, lege og spesialrådgiver i kvalitet- og 
forskningavdelingen ved Østfold sykehus HF.

Runar Bakken, dosent ved Institutt for helsefag ved 
Høgskolen i Telemark, har en deltidsstilling knyttet til Senter for 
omsorgsforskning – Sør, kjent foredragsholder og forfatter av flere 
bøker.


