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Overgangen til et nytt år krever at vi må se framover og 
akseptere at vi står overfor krav til å vise endringsvilje. 
Det framkommer både i nasjonale og lokale budskap/
signaler fra politikere og arbeidsgivere, ikke minst pga 
samhandlingsreformen. Her stilles vi overfor store 
framtidige utfordringer både på individ- og systemnivå. 

For å trekke fram noe, må det jobbes med kvalitet 
i sykepleiertjenesten og velferdsteknologi og dens 
muligheter.   Det fordrer bevisstgjøring av kunnskapsbasert 
praksis slik at pasientene får den hensiktsmessige 
sykepleien.  Teknologien gir oss mange muligheter, men 
også mange alternativer og utfordringer i forhold til å 
velge. Det er viktig at sykepleiere er aktive debattanter 
i disse spørsmålene, og at vi sammen med brukerne er 
med på å finne de etisk forsvarlige og hensiktsmessige 
løsninger ut fra behov. 

Samhandlingsreformens intensjoner øker 
behovet for kliniske spesialister i helsetjenesten. 
Spesialisthelsetjenesten har behov for en kraftig økning 
av anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere i 
Telemark. I kommunehelsetjenesten vil det bli behov for 
spesialister blant annet innen geriatri, psykiatri/rus, kreft, 
diabetes, hjerte og lunge lidelser. Det må være et samsvar 
mellom befolkningens behov for helsetjenester og 
kompetansesammensetting i helse- og omsorgstjenesten! 

Sykepleietjenestens krever både sammensatt og 
spesialisert kompetanse. Behovet for spesialister og 
generalister må erkjennes, og arbeidsgiver må være villig 
til å foreta de grepene som skal til for å rekruttere, utdanne 
og beholde den kompetansen det er behov for!
 
NSF jobber videre med deltid, lønn og arbeidsvilkår. 
Sentralt er fortsatt likelønn og arbeidstids problematikk. 
Men det er du og dine kollegaer, gjennom tillitsvalgts 
apparatet, som gir oss innspillende og sakene vi kan ta 
opp på de ulike virksomhetsnivåene.

Din delaktighet i valgene som foregår av tillitsvalgt (TV) 
viser noe av det ansvaret sykepleiere og medlemmer 
bør ta.  TV vil få opplæring i å takle sin rolle både 
kunnskapsmessig og funksjonelt. Det er i samspill med 
deg som arbeidstaker og arbeidsgiver at TV virkelig blir 
den rolleutøveren vi trenger for framtiden. TV påvirker, tar 
ansvar og er talerør for sine medlemmer, og påser at bl.a. 
drøftingsplikten blir fulgt opp av arbeidsgiveren. Dette 
sikrer medbestemmelsen.

Til høsten er det stortingsvalg. NSF er en partipolitisk 
uavhengig organisasjon. Men vi har sterke politiske 
meninger om helsepolitikk og tilbud til pasienter og 
brukere. I kraft av vår autorisasjon har vi påtatt oss et 
samfunnsmandat og et ansvar for at de helsetjenestene 
som tilbys er faglig forsvarlige. Det er av stor interesse 
for politikerne å høre fra deg om hvordan din hverdag er 
enten du er leder eller sykepleier. Din erfaring kan være (er) 
et viktig politisk budskap. 

Ut fra de siste dagers mediaoppslag i Telemark, er det 
vesentlig å stille spørsmålet om helsetjenesten skal ta 
ansvar for pasientenes ve og vel. Dine erfaringer og 
handlingsrommet du har i din hverdag vil her være et 
viktig argument å ta med seg for politikerne. 
Flere av de nevnte perspektivene vil bl.a. tas opp på 
fagkonferansen 13. mai med tema; ”Mot i brystet vett i 
pannen”.  Håper vi ser deg som deltager! 

Sigrunn Øygarden Gundersen
Hilsen

Sigrunn Øygardem Gundersen
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Studentenes hjørne
“En liten smakebit på NSF Students politikk”

nsf student har sin egen studentpolitiske plattform, som revideres hvert årsmøte. denne tar for seg 
temaer som angår sykepleierstudentene i norge. vi er svært opptatt av kvaliteten på utdanningen 
vår og forholdene for sykepleierstudentene rundt i norge. det følgende er enkelte utdrag for nsf 
students studentpolitiske plattform.

.

nsF student mener at rammeplanen 
for sykepleierutdanning (Kunnskaps-
departementet, 2008) inneholder et 
minimum av detaljstyring som er av  
avgjørende betydning for å opprettholde 
en forsvarlig sykepleierutdanning.  
Sykepleierutdanning er et nasjonalt 
ansvar. For å sikre utdanning av dyktige 
generalister, er det viktig med nasjonal 
styring gjennom forskrifter og ramme-
plan.

For å sikre utdanning av dyktige  
generalister, er det viktig med nasjonal 
styring gjennom forskrifter og rammeplan. 
Hyppige revisjoner av lover og forskrifter 
ser ut til å skape uroligheter i utdannigene 
og fokuset blir flyttet fra utdanning til 
omstrukturering. 

NSF Student krever at utdanning- 
sinstitusjonene får den ro de trenger til å  
videreutvikle god sykepleierutdanning i 
tråd med de lover og forskrifter som  
gjelder for å sikre dyktige sykepleiere til  
helsevesenet i Norge.  NSF Student mener 
at en forsvarlig sykepleierutdanning krever 
et solid fokus på profesjonskunnskap, og at 
felles innholdsdel for helse- og sosialfag-
utdanninger derfor ikke skal overskride 30 
studiepoeng. 

Vi er svært opptatt av at utdanningen 
følger rammeplanens bestemmelser, og 
vi mener det er kritikkverdig at det ikke 
finnes noen sanksjonsmuligheter mot 
utdanningsinstitusjoner som bryter med 
rammeplanens krav. NOKUTs mandat 
bør utvides til å være et klageorgan 
med mulighet for å sanksjonere overfor 
utdanningsinstitusjoner som bryter gitte 
kvalitetskrav.

nsF student vil ha kvalitetssikring 
av praksissteder gjennom en 
akkrediteringsordning. En slik ordning skal 
sikre gode praksisplasser, og at ramme- 
planens bestemmelser blir fulgt.
NSFs Studentstyre arbeider med 
akkrediteringskriterier ihht rammeplanen 
dette året.

nsF student er opptatt at alle  
sykepleierstudenter er sikret et så likt 
kunnskapsgrunnlag ved endt utdannelse 
som mulig, uavhengig av utdannelsested. 
En autorisasjon som sier at jeg er sykpleier, 
utdannet ved Høgskolen i Telemark, bør 
bety at jeg har den samme kunnskaps-
plattformen som Morten, utdannet ved 
Universitetet i Nordland. En nyutdanet 
sykepleier bør være en nyutdannet 
sykepleier, uavhengig av studiested.  
Dette er det ingen kvalitetssikring for i 
dag. Nasjonal testing kan være en slik 
kvalitetssikring. Gjennom å utarbeide en 
avgangsprøve/eksamen som er lik for hele 
landet, kan man sikre at alle sykepleiere som 
uteksamineres ved de ulike høyskoler og 
universitet har den samme minimums-
kompetansen som kreves for å være 
sykepleier. 

NSF Student arbeider med et prosjekt om 
dette i år, og vi vil til sommeren forsøke, 
gjennom frivillig testing av avgangs- 
studentene ved de enkelte utdannings-
institusjoner, forsøke å finne ut om det er 
en diskrepans mellom kunnskapene til 
nyutdannede sykepleiere ved f.eks.  
Høgskolen i Telemark og Høgskolen i 
Vestfold. Vi håper både studenter og 
læresteder vil være med på å samarbeide 
om dette.

Jeg heter Stian Aasoldsen, er 28 år, og 
kommer fra Brevik. Jeg er i mitt siste år, 
deltid, på sykepleierutdanningen ved 
Høgskolen i Telemark.

Jeg er fylkesrepresentant i Telemark, og 
sitter også i Studentstyret i NSF. Som 
fylkesrepresentant ivaretar jeg student-
medlemmenes representasjon i NSFs 
Fylkesstyre i Telemark. Som studentsty-
remedlem, er jeg en del av det utøvende 
studentmedlemsorgan i NSF mellom 
årsmøtene, som avholdes i juni hvert år.

Før jeg startet på min sykepleierutdan-
nelse, hadde jeg overhode ingen planer 
om å bli sykepleier. Jeg studerte på BI, 
og fikk sommeren etter 1. året jobb som 
arbeidsleder ved en attføringsbedrift. Jeg 
fant tidlig ut den sommeren, at det var 
arbeid med mennesker som drev meg, 
ikke økonomi og regnskap. 

Valget var ganske enkelt, jeg byttet retning 
og profesjon, og startet på sykepleier- 
utdanningen. Jeg har ikke angret en dag.  

Dersom du lurer på noe, ikke nøl med å 
ta kontakt:
       Stian Aasoldsen

Stolt sykepleierstudent
E-post: saasoldsen@gmail.com

Telefon: 400 93 751

Kort om meg:
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KrIsTIn AbrAHAmsen

05     PÅ PULSEN

S
Y
K
E
P
L
E
IE

R
P
R
IS

E
N

 2
0
13 Sykepleieprisen skal fremme 

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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Har du spørsmål til nsF?
Nytt kontaktskjema er lansert

nsf nærmer seg 100 000 medlemmer. dette gjør at vi som organisasjon må bli enda mer 
profesjonelle i behandling av medlemshenvendelser. derfor har vi laget et kontaktskjema på våre 
nettsider, som skal gjøre det enkelt for alle å henvende seg til sykepleierforbundet. 

Når medlemmene bruker kontaktskjemaet blir det også lettere for 
oss å sortere henvendelsene til riktig rådgiver, enten det gjelder 
kontingent, lønn, utdanning, stipend, ferie eller annet.  Alle  
henvendelser får et referansenummer. Dette nummeret må du vise 
til, hvis du har behov for å ringe oss vedrørende samme sak.

Du finner kontaktskjemaet ved å gå til www.sykepleierforbundet.no 
og klikke ”kontakt oss” øverst på siden. Klikk så på knappen merket 
”kontaktskjema”. Eller gå inn via fylkeskontor, velg Telemark.
Der vil du finne kontaktskjema øverst på høyere side:

Fylkeskontoret - nyoppusset og 
på samme sted 

Fylkeskontoret er ferdig oppusset i løpet av februar. Fylkeskontoret 
vil fremstå som en MYE bedre møteplass for medlemmer i Telemark. 
Her vil vi tilby 2 møterom. Møterom Bergliot med plass til 8- 10  
personer og møterom Kanalen med plass til 40 i klasseromsopp-
sett. Vi har også et eget kontor til medlemmer. 

Rommene kan benyttes til møter, styremøter, kollokviegrupper 
m.m. Mer informasjon om bestillingsrutiner blir lagt ut på vår  
hjemmeside og facebook i løpet av februar.

Møterom Kanalen med plass til 40.
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Regjeringen har besluttet å gjøre forsøk med Y-veien. Det gjelder 
sykepleie, vernepleie innen helsefag med grunnlag i fagbrev i 
helsefag, barnevernspedagog og barnehagelærer med grunnlag i 
fagbrev i barne- og ungdomsarbeid, i stedet for krav til  
studiekompetanse.

Krever sTuDIeKOmPeTAnse
- For det første har jeg problemer med å skjønne at vi får de  
helsefagarbeiderne vi trenger hvis trekkplasteret skal være at de på 
enklest mulig måte skal transporteres inn i bachelorutdanningen i 
sykepleie, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

NSFs landsmøte har et prinsippvedtak som sier at krav til studie-
kompetanse skal gjelde for opptak til sykepleierutdanningen.  I 
tillegg har landsmøtet vedtatt at det skal arbeides for karakterkrav 
knyttet til opptak.

vIKTIg TeOreTIsK grunnlAg
- For det andre er inntakskvaliteten viktig for sluttkompetansen. 
Evnen til å følge forskningsbasert utdanning krever et teoretisk 
grunnlag. Særlig viktig er norsk, engelsk og matematikk for å lykkes 
i sykepleierutdanningen, sier By. pr. dag og/eller pr. uke før det skal 
utbetales overtidsgodtgjøring. Pålagt merarbeid godtgjøres med 
vanlig timelønn, evt. med ubekvemtillegg.

Det er ikke avklart hvilke høgskoler eller universitet som ønsker å ta 
opp studenter på dette grunnlaget. Kunnskapsminister Halvorsen 
uttalte til Sykepleien.no at ”Forsøkene med alternativt opptaks-
grunnlag vil nok kreve tett oppfølging av studentene, og det vil 
være behov for relativt små grupper.” -Vi vil følge dette arbeidet tett, 
avslutter By.

nsF skeptisk til yrkesfaglig vei
norsk sykepleierforbund har i arbeidet med stortingsmelding 13, utdanning for velferdstjenestene, 
vært klokkeklare på at etablering av y-veien fort vil bli ett feil veivalg. y-veien innebærer adgang til 

opptak til tilrettelagte studier i høyere utdanning for fagutdannede uten studiekompetanse.

12 års grunnutdanning blir minstekravene til sykepleierutdanningen 
i Europa, men hva med Norge og Y- veien?

EU-landene ble i januar enige om teksten i det moderniserte 
direktivet om profesjonsutdanninger, det såkalte direktiv 
2005/36. Her blir bl.a. minstekravene for å komme inn på 
sykepleierstudiet fastlagt.

Sykepleiernes organisasjoner i Europa sier seg fornøyd med 
resultatet av intens lobbyvirksomhet de siste månedene. 
Spørsmålet om hvor mange års grunn- og videreutdanning 
en sykepleierstudent må ha, 10 eller 12 år, har det vært harde 

diskusjoner om. Tyskland, Nederland, Malta, Ungarn og  
Luxemburg har ønsket å beholde 10 år som minstekrav.

Den løsningen landene har blitt enige om innebærer at en 
sykepleierstudent må ha 9 årig grunnskole pluss 3 års videre-
gående skole, før de kan starte på sykepleien. Nå gjenstår bare 
behandlingen i Rådet, før direktivet blir satt ut i live.

FAgKAFé 7.mArs
Tid: kl. 19.00- 21.00
sted: fylkeskontoret i skien, lundegata 4c.
Tema: stopp opp - vær tilstede nå. Medisinsk yoga til 
egen bruk og i jobbsammenheng.

FAgKAFé 4.APrIl
Tid: kl. 19.00- 21.00,
sted: fylkeskontoret i skien, lundegata 4c.
Tema: ”Metabolsk syndrom- livsstilsykdom, om bl.a. 
fedme, høyt bT, diabetes.

senIOrmøTe mAI/junI
egen invitasjon sendes til medlemmer over 60 år.

FAgKAFé 6.junI
Tid: kl. 19.00- 21.00
sted: Jernalderhuset, Århusveien 191, skien
Tema: lønnsoppgjøret 2013
Her vil det bli påmelding pga servering.

Medlemsarrangementer
Våren 2013



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, 
 «MOT I BRYSTET, VETT I PANNEN» direktør i 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

PROGRAM
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Norsk
Sykepleierforbund

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,-

 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



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

nsF FAgKAFéKOmITeen 2013 

Navn Mobilnummer Epost Arbeidssted

Mariann Aamand 91585376 marianne.aamand@sthf.no Sykehuset Telemark

Anne-Brith Bach 97522224 ab-bac@online.no Sykehuset Telemark

Margarete Oldrup Olsen 90783431 margoldrup@live.no Skien Kommune

Kristine Gulliksen 93863913 lille_krisg@hotmail.com Porsgrunn Kommune

 

FAgKAFé - en faglig møteplass
Fagkafé arrangeres første torsdag hver mnd på fylkeskontoret, men også andre steder i fylket.  Fagkafé er et møtested for sykepleiere, der 
faglig påfyll, refleksjon, diskusjon, nettverksbygging og hyggelig samvær er intensjonene. 

Fagkafeene på fylkeskontoret har en egen fagkafekomité som sammen med fylkeskontoret planlegger tema for kveldene. Hvis det er 
tema(er) DU som medlem ønsker, så ta kontakt med fagkafékomiteen eller fylkeskontoret. 

Vi vil ha dine synspunkter og innspill. Informasjon om fagkafé blir publisert på NSF Telemark sine nettsider, på facebook, på pulsen og på 
e-post til alle hovedtillitsvalgte. De videresender invitasjoner videre ut i sine nettverk.  

Hva skal til for at DU kommer på fagkafé? 

HvA KAn nsF TIlby:

Råd, veiledning og bistand av tillitsvalgt 

eller fylkeskontor i saker som angår ditt 

arbeidsforhold:
•	 Jobbsøkning
•	 Ansettelser
•	 Lønns-	forhandlinger/samtaler
•	 Rettigheter/plikter	vedr.	ditt
 ansettelsesforhold 
•	 Pensjon
•	 Permisjoner
•	 Ferie
•	 Turnus/arbeidstid
•	 Oppsigelser
•	 Yrkesskader
•	 Personalkonflikter
•	 Juridisk	bistand

Selv om man ikke alltid har et konkret  
spørsmål kan det være lurt å ringe en TV for 
å orientere om situasjonen og kanskje du får 
noen gode råd som er verdt å ta med seg. 

Du forsikrer bilen og huset i tilfelle skade  
eller ulykke.  Ditt medlemskap I NSF kan 
også sees på som en slags forsikring hvis 
noe skjer vedrørende ditt arbeidsforhold.  
NSF vil da bistå deg i prosessen.

HvOrDAn KOmme I KOnTAKT meD 
nsF: 

Det er viktig at du som medlem står regis-
trert med rett arbeidsplass, e-postadresse 
og rett bostedsadresse i vårt medlems-
register. Da vil din lokale tillitsvalgte kunne 

spore deg opp, få deg på sine medlemslister 
og sende deg viktig og relevant info.

Fylkeskontoret sender ut medlemsbladet 
”på pulsen” flere ganger årlig.

Du kan gå inn på sykepleierforbundet sine 
nettsider:  sykepleierforbundet.no/Telmark.  
Her vil du finne kontaktinfo på alle hoved-
tillitsvalgte, fylkesleder og rådgivere på 
fylkeskontoret.  Via våre nettsider kan du 
også henvende seg direkte til oss via et  
kontaktskjema som er nytt nå fra februar. 
NSF Telemark har også sin egen facebook 
side med over 400 medlemmer – besøk oss 
der!

Hvorfor er NFS nyttig for deg?
nsf Telemark har ca 3450 medlemmer, 27 hovedtillitsvalgte, 100 tillitsvalgte og fylkeskontor  
liggende i skien. nsf ønsker å være synlig og tilgjengelig for medlemmene. og at medlemmene 
vet når de kan, bør og må ta kontakt. ingen spørsmål er for små eller for dumme. og det er bedre å 
ringe en gang for mye enn en gang for lite.


