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Nytt år og nye muligheter for NSF Vestfold i nye 
kontorer! 15. februar var det sluttbefaring og 
nøkkelovertakelse hos ny huseier i Storgaten 
35, på torget i Tønsberg. I skrivende stund er 

de gamle kontorene så å si tomme, og Inger, Morten og 
jeg er vel på plass i våre nye cellekontorer. IT og telefoni er 
oppe og går, og vår aktivitetsplan for 2013 er fylt opp og 
iverksatt.

Bakgrunnen for fl yttingen henger sammen med et 
landsmøtevedtak fra 2007, om organisasjonsutvikling og 
bedre samhandling i hele organisasjonen, til beste for våre 
medlemmer. I tillegg var bygg og lokaler ved hovedkon-
toret i Oslo og de fl este fylkeskontorer slitt, utdaterte og 
lite funksjonelle. Derfor ble det i forbundsstyret sommeren 
2008 besluttet å sette i gang et prosjekt for å pusse opp 
kontorløsningene og fornye arbeidsformene i hele NSF.

Lokalenes utforming påvirker vår ”måte å jobbe på”, det 
er et ønske om å bedre utnyttelsen av NSFs IT verktøy og 
videokonferanseutstyr. I tillegg vil moderne og funksjonelle 
lokaler gi bedre og mer eff ektiv arbeidsdag for de ansatte, 
og bedre kommunikasjon med medlemmer. I prosjektet 
ligger det føringer på å vurdere nye lokaler med tanke på 
måloppnåelsen.

Sentral beliggenhet, bedre merking, møblering og interiør 
skal skape større grad av identitet. Ved siden av fl ytting 
av lokaler til en meget sentral og fl ott beliggenhet er den 
største endringen et møterom som har plass til 30 per-
soner. Det betyr at NSF Vestfold kan legge mange av sine 
aktiviteter til Storgaten 35, i stedet for å leie eksterne loka-
ler. Dette vil gi oss en god innsparing av medlemmenes 
penger. Jeg ønsker at det nye fylkeskontoret skal være et 
”Sykepleiernes hus” i Vestfold, preget av pulserende aktiv-
itet med og for sykepleiere! 

Tillitsvalgte, pensjonistforum og faggrupper er hjertelig 
velkomne til å legge sine medlemsmøter til fylkeskontoret, 
og selvsagt er alle medlemmer velkomne innom når dere 
er i nærheten. 

Det har siden oppstartmøte 7. mai vært en krevende, spen-
nende og lærerik prosess å delta i dette prosjektet, og de 
siste tre ukene har vært meget arbeidskrevende. Jeg vil sp-

esielt takke rådgiverne Inger og Morten, for en formidabel 
innsats og deres medvirkning til at det nye fylkeskontoret 
er på plass og har blitt utrolig fl ott!

Det vil bli innvielsesmarkering tirsdag 4. juni, og hvis alt går 
etter planen ønsker jeg å holde fylkeskontoret oppe 17. 
mai, for medlemmer og deres familier. Følg med på NSF 
Vestfolds hjemmeside og Facebookside, hvor arrangemen-
tene vil bli omtalt.

I henhold til NSFs vedtekter har det vært gjennomført valg 
på foretakstillitsvalgt ved sykehuset, samt hovedtillitsvalgte 
og tillitsvalgte der, innenfor kommunene, og øvrige HTV-
områder. Gratulerer med gjenvalg, takk til dere som slutter 
og ikke minst velkommen til nye valgte i de ulike rollene! 
Dere er alle helt nødvendige for at NSF skal få gjennomslag 
for sin politikk ute på arbeidsplassene, for bl.a. å sikre syke-
pleiernes lønns- og arbeidsforhold. Uten dere mister NSF 
sin medvirkning, og andre kommer til bordet hvor beslut-
ningene som får konsekvenser for våre medlemmer tas.

14. mai skal NSF Vestfold arrangere sin årlige fagdag i 
forbindelse med den internasjonale sykepleierdagen. Vi 
håper i år, som vi klarte i fj or, å fylle opp auditoriet på syke-
huset i Tønsberg, så sett av dagen. Temaet vil omhandle 
omsorgsteknologi i et etisk perspektiv, og dagen avsluttes 
med den kjente foredragsholderen Eirik Newth. Fagdagen 
er gratis for NSFs medlemmer.

I tillegg denne dagen vil jeg tradisjonen tro dele ut årets 
leder- og sykepleierpris, så kjære medlemmer, se dere 
omkring og trekk frem de mange fl otte, dyktige sykepleiere 
og ledere dere omgis med, og frem dem som kandidater 
til prisene!
Jeg vil ønske dere alle en riktig god påske, spesielt til dere 
som skal arbeide når de fl este andre har fri.

Lisbeth Rudlang
Hilsen

Lisbeth Rudlang
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Fra uke 7 startet vi arbeidet med å pakke, sortere, arkivere og kaste for å 
fl ytte fra Grev Wedels gate 12 til Storgaten 35 i Tønsberg. Det er utrolig 
hvor mye som samler seg på et fylkeskontor gjennom mer enn 20 år og 
det var nok på tide med en opprydding. 
En stor takk til pensjonert rådgiver Lise Adal som hjalp oss med å 
gå igjennom arkiv, sortere og kaste!

Det ble mange esker etter hvert.

Morten i gang med fl ytting. Inger og Morten fylte opp mange 

containere.

Vi ønsker våre medlemmer hjertelig 
velkommen til å besøke oss i våre 
nye lokaler!
Hilsen Lisbeth, Inger og Morten

Vi fl ytter!

Hva skal kastes?

Etter at alt var pakket, sortert og kastet, var det 

tid for å få alt på plass i nye lokaler. Her er in-

teriørarkitekt Sølvi Marie Fjeldstad i gang med 

å måle avstander for å få plass til fl est mulig 

hyller for lagring av utstyr.

Lisbeth og Inger tar en pause i vrimleområdet i 

de nye lokalene våre. Her kommer det til å bli 

trivelig å være!

Vi venter på litt mer utsmykning av 

kontorene, så imens kan dere se på en 

skisse av kontorløsningen:



Sted: Auditoriet, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
Målgrupper:  Sykepleiere, spesialsykepleiere, sykepleierstudenter, tillitsvalgte 

og ledere på alle nivå i ulike virksomheter

Norsk Sykepleierforbund dekker konferanseavgiften for alle NSF-medlemmer.
Det skal deles ut årets lederpris og årets sykepleierpris.

PROGRAM

Kl. 08.30 - 09.00 Registrering, kaff e/te og frukt

Kl. 09.00 - 09.45 Åpning ved Fylkesleder Lisbeth Rudlang og fagdirektør v/SiV Anita Schumacher

Kl. 10.00 - 12.00  ”Omsorgsteknologi og etiske utfordringer” v/Elin Thygesen, førsteamanuensis 
ved senter for eHelse og omsorgsteknologi, UiA

Kl. 12.00 - 13.00  LUNSJ

Kl. 13.00 - 14.00 Utdeling av Sykepleier- og Lederprisene 2012

Kl. 14.00 - 15.00  ”Omsorgsteknologi i 2025 – hvor står vi og hva snakker vi om?” 
v/Eirik Newth, astrofysiker og fremtidstenker 

Kl. 15.00 Avslutning

Påmelding:  Se invitasjon med link til påmelding på vår hjemmeside www.sykepleierforbundet.no/vestfold
Forelesere: Elin Thygesen
 Eirik Newth

Konferanseavgift:  NSF-medlemmer kr 0,- Ikke-medlemmer/andre kr. 750,-. 

Frist for påmelding: Vi hadde venteliste i fj or, så meldt deg rakst på og senest 30. april.
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NSF Vestfold 
arrangerer gratis fagdag

I ANLEDNING DEN INTERNASJONALE SYKEPLEIERDAGEN
TIRSDAG 14. MAI 2013 

KL.09.00 - 15.00 
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21. – 22. november var 65 av Vestfolds 100 ca. tillitsvalgte samlet 
til årlig oppdatering på Laholmen hotell i Strømstad. Temaer 
som arbeidstid, lov og avtaleverk ble gjennomgått. I tillegg var 
det satt av tid til gjennomgang av årets lønnsoppgjør hvor blant 
annet Hovedtillitsvalgt i Larvik kommune, Johnny Nevland delte 
sine erfaringer med konfl ikt i kommunesektoren med oss. Vi 
fi kk også en gjennomgang av nyttig IT-verktøy som kan være til 
hjelp for både medlemmer og tillitsvalgte.
Det var også satt av tid for hvert enkelt hovedtillitsvalgtsområde 
til å samarbeide om og diskutere handlingsplaner for sitt område. 
Dette er en viktig arena for de tillitsvalgte til å treff es, oppdateres 
og for å tilegne seg nødvendig kunnskap til bruk i vervet.
Konferansen ble avsluttet med et velfortjent julebord for alle.

Oppdateringskonferanse 
for tillitsvalgte i Strømstad

Andreas Forwald orienterer

I år var det foretakstillitsvalgt og fylkesstyremedlem Tone Woll Buer, 
lokal faggruppeleder og leder av ALNSF Vestfold Andreas Forwald, 
samt rådgiver ved fylkeskontoret Morten Falkenberg som beman-
net standen. Vi fi kk god hjelp av vår fadder Kristine Styrerud, 2.års 
student på sykepleierutdanningen. Stor takk til deg!!

Vår stand var én av om lag 80 stands. En god del innen helse, men 
svært mange innenfor andre fag. De som møtte opp av høyskolens 
studenter, elever fra videregående skole og andre, kunne i tillegg til 
informasjon fra oss delta på ulike presentasjoner. Det var et omfattende 
og godt program, var det vi hørte av dem vi snakket med underveis.

Vi fi kk delt ut en del såkalte ”give-aways”, samt svart på spørsmål 
rundt medlemsskapet, og endog noen nye medlemmer – selv om 
over 90% av studentene er NSF-medlemmer.

Mange studenter valgte teori- og praksisstudier fremfor dette ar-
rangementet, og det ble litt glissent i de romslige gangene. Vi håper 
fl ere av studentene prioriterer å møte på dette arrangementet 
neste gang.
  

NSF Vestfold på høyskolens Karrieredag
NSF Vestfold var representert med stand på høyskolens Karrieredag 12. februar.

Kristine Styrerud og Andreas Forwald Tone Woll Buer og Morten Falkenberg 
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Sykepleier Tina Andersen Lund og 
Hovedtillitsvalgt Hege Sørensen Ramberg 
innledet dagen med å dele opplevelse 
og erfaringer de hadde i forbindelse med 
det å varsle om kritikkverdige forhold på 
arbeidsplassen.

Med utgangspunkt i dette holdt seniorrådg-
iver i NSF, Liv-Marie E. Loraas et interessant, 
lærerikt og engasjerende foredrag med 
tittelen ” Når nok er nok!” - om faglig fors-

varlighet og omsorgsfull hjelp.

Hun minnet oss om at sykepleierprofes-
jonens særegne kjernekompetanse er 
rettet mot pasientens sykdom, hjelp til å 
gjennomføre behandling, og til å leve med 
konsekvensene av sykdom og behandling. 

Videre trakk hun frem  kjennetegnene 
på faglig forsvarlig kvalitet i helse-
tjenestene som blant annet er at de: 
•	 Er	virkningsfulle
•	 Er	trygge	og	sikre

•	 Involverer	brukere	og	gir	dem	innfl	ytelse
•	 Er	samordnet	og	preget	av	kontinuitet
•	 Utnytter	ressursene	på	en	god	måte
•	 Er	tilgjengelige	og	rettferdig	fordelt

Videre trakk hun frem faglige standarder 
for faglig forsvarlig sykepleie som:
•	 Sykepleiere	skal	yte	profesjonell	helse-

hjelp og omsorg med basis i Kunnskaps-
basert praksis

•	 Pasienter	og	brukere	har	krav	på	respekt,	
forutsigbarhet og trygghet

•	 Brukere	og	pasienter	skal	ha	medbestem-
melse

•	 Det	skal	være	en	rettferdig	og	hensikts-
messig ressursfordeling som gir ønsket 
resultat

•	 Det	må	være	samhandling	mellom	be-
handlingsnivåer og profesjoner

Innledning og foredrag ble etterfulgt av 
en god og engasjert debatt som bidro til 
ettertanke og refl eksjon.

Hovedtillitsvalgts-
konferanse 5. februar

5. februar var Norsk Sykepleierforbunds hovedtillitsvalgte 
og foretakstillitsvalgte i Vestfold samlet til konferanse med fokus på faglig 

forsvarlighet, kvalitet og varsling. 

Sykepleier Tina Andersen Lund

Andreas Forwald orienterer
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22. november inviterte Anestesisykepleiernes fagruppe av NSF 
til fagkveld i etikk på Sykehuset i Vestfold i Tønsberg. Faggruppa 
var så heldig å få besøk av leder av Rådet for sykepleieetikk Berit 
Daae Hustad. Kveldens tema var etiske problemstillinger rundt 
operasjonspasienten. Daae Hustad dro først forsamlingen gjennom 
grunnleggende etiske prinsipper og refl eksjonsmodeller. Så tok 
hun utgangspunkt i en ”historie fra virkeligheten”,  og viste hvordan 
sykepleiere i et team rundt pasienten kan nærme seg de etiske 
utfordringene på en mer systematisk måte. 

Det var en engasjert forsamling som hadde møtte opp, med mange 
innspill og spørsmål underveis. Det ble en god dialog mellom forel-
eser og tilhørere. Det ble etter hvert en utfordring å avslutte kvelden 
i tide, da dette temaet kunne vært drøftet i mye større utstrekn-
ing. Det deltok ca. 30 spesialsykepleiere fra anestesi, operasjon og 
intensiv. Det ble servert pizza og hjemmebakte ALNSF-muffi  ns bakt 
av Sven Ove Austbø, må nevnes spesielt.

Fagkveld med tema etikk

Meld fra om endringer
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 på vårt hovedkontor i Oslo. 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 medlemskap” på menyen til venstre
Du kan også melde endringer på telefon 02409, og tast 1 når du blir bedt om det.

NYTT FRA FAGGRUPPENE

Helene Dueholm serverer ALNF-muffi  ns
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På de ulike arbeidsstedene i fylket har vi fl otte, 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 påskjønnelse 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 15. april 2013 til:
Norsk Sykepleierforbund Vestfold
Juryen for Sykepleierprisen og Lederprisen
Storgaten 35
3126 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 fi nner du på NSF Vestfolds hjemmeside www.sykepleierforbundet.no/vestfold under fanen ”Sykepleierprisene”.
Eller du kan henvende deg til fylkeskontoret. 

Sykepleierprisen 
og Lederprisen 2013
Vær med på å fremme kandidater til årets sykepleier 
og årets leder i Vestfold 2013!

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 fi nner 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. 

Bibliotek på fylkeskontoret
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I henhold til NSFs vedtekter, har det vært gjennomført valg av tillitsvalgte og 
Hovedtillitsvalgte innen 1. mars i alle tariff områdene i Vestfold. Det betyr at det har 
vært avholdt valg på Sykehuset i Vestfold, i alle kommunene, i Statlige virksomheter, 
samt Virke- og NHO-bedrift er. Mange av våre hovedtillitsvalgte har blitt gjenvalgt, 
men vi har også fått noen nye. NSF Vestfold takker de av våre hovedtillitsvalgte og 
tillitsvalgte som av ulike årsaker trer ut av vervet og ønsker lykke til videre. 

Vi vil samtidig ønske alle nye velkommen og lykke til i arbeidet for  medlemmene 
fremover. Nedenfor kan dere lese en kort orientering fra de ulike hovedtillitsvalgtom-
rådene med en presentasjon av våre nye Hovedtillitsvalgte.

Ny hovedtillitsvalgt i Lardal
Jeg heter Bente Kongelf, er 46 år og født og oppvokst i Lardal. Utdannet sykepleier i Kristiansand i 
-89. Fersk som HTV og tillitsvalgt. Jeg er spent og nysgjerrig på utfordringen fra medlemmer i vår lille, 
fl otte kommune. De siste årene har jeg arbeidet 100 % stiling ved demensavdeling, en spennende, 
utfordrende og interessant jobb. God demensomsorg og kvalitetssikring engasjerer meg. Ellers er jeg 
gift, bondekone og mamma til tre snart voksne sønner.
Hilsen Bente Kongelf

Medlemsmøte med valg i Re
Det ble den 12/2-13 avholdt medlemsmøte for medlemmer i Re kommune på kommunehuset. 
Det var møtt frem 6 medlemmer på møtet.  Sak 1/13 Her ble det holdt valg av HTV og TV, TV skal 
også være vara for HTV, begge vervene er over 2 år f.o.m. 1. mars 2013. Det var ikke kommet inn 
motkandidater til de to som stilte til gjenvalg, så da ble det slik at HTV Hege S Ramberg og TV Turid 
Hallerud Salbu ble gjenvalgt for 2 nye år. Sak 2/13 Orientering om de lokalelønnsforhandlingene som 
ble holdt i 2012. Sak 3/13 Eventuelt. Det ble servert pizza og brus og det ble holdt loddtrekning. 
Mvh Ingunn R. Nåtedal, Medlem og referent på medlemsmøte

Medlemsmøte med valg av hovedtillitsvalgt 
i Sandefj ord kommune
22. januar i år ble det avholdt medlemsmøte i Sykepleierforbundet, Sandefj ord. Møtet ble avholdt i ”pianostuen” på Nygård sykehjem. Det 
var 11 medlemmer som møtte, og som fi kk deilig salat til lunch laget av kjøkkenet på Nygård. 
Dagens agenda var informasjon fra høstens lokale forhandlinger i kapittel 4 og ikke minst valg av ny hovedtillitsvalgt. HTV Janne Egtvedt 
informerte om resultatet av de lokale forhandlingene. Lønn er alltid et fengende tema og det er alltid mange hensyn å ta. 
Til vervet som hovedtillitsvalgt hadde vi én kandidat; Cecilie Hofstad Opheim. Jeg er sikker på at Cecilie vil gjøre en fl ott jobb. 
Innen 1. mars skal det velges plasstillitsvalgte fl ere steder, og forhåpentligvis får vi fl ere nye og engasjerte tillitsvalgte. 
Jeg ønsker å takke for meg som hovedtillitsvalgt i 4 år. Takk til alle medlemmer som har engasjert seg, og takk til fylkeskontoret for god 
støtte og veiledning i alle mulige situasjoner og spørsmål. 
Mvh Janne Egtvedt

NYTT FRA HTV-OMRÅDENE

Bente Kongelf
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Mosserødhjemmet i Sandefjord
Kjersti Viksand Brunotte fratrer vervet som hovedtillitsvalgt på grunn av 
at hun går inn i en ledende stilling. På det nåværende tidspunkt har hun 
ingen etterfølger, men vi håper dette vil bli løst i løpet av kort tid. Vi tak-
ker Kjersti for god innsats for medlemmene i den tiden hun har innehatt 
vervet og ønsker henne lykke til videre!

Presentasjon av  
ny Htv i Sandefjord
Jeg er utdannet sykepleier på Høgskolen i Gjøvik, ferdig i 1999. Jeg har 
mesteparten av tiden jobbet på syke hus i Oslo. Siden 2007 har jeg jobbet 
på Nygård bo og behandlingssenter på en korttidsavdeling med 27 pasient-
er. I 2010 ble jeg plasstillitsvalgt på Nygård. Årene som plasstillitsvalgt 
har vært lærerike og jeg har vært heldig å fått være med i forhandlinger 
to ganger sammen med Janne N Egtvedt.  I januar 2013 ble jeg ny valgt 
hovedtillitsvalgt i Sandefjord Kommune for perioden 2013-2015 med 50 % 
frikjøp. Jeg har fast kontortid tirsdag og onsdag fra 08-15.30 tlf: 33415554. 
Mailadr: cecilie.opheim@sandefjord.kommune.no. 
Jeg ser fram til lærerike og utfordrene år fremover. Gode turnuser og 
turnusavtaler, er noe av det jeg vil jobbe videre med. Jeg ønsker også å 
opprettholde er et godt samarbeid med ledere og personalavdelingen i 
kommunen.
Jeg gleder meg til å fortsette samarbeidet med de plasstillitsvalgte og  
bli bedre kjent med medlemmene i kommunen.   
Håper medlemmene i Sandefjord har lav terskel for å ta kontakt med  
plasstillitsvalgt eller meg ved behov. 
Mvh Cecilie Hofstad Opheim

Janne og Cecilie Hofstad Opheim

Kjersti Viksand Brunotte og Lisbeth Rudlang

Følgende Hovedtillitsvalgte i Vestfold, er gjenvalgt for 2 nye år
Tjøme kommune:  May-Lisbeth Solheim Hansen 
Larvik kommune. Johnny Nevland
Andebu: Nina Skarsholt
Holmestrand: Hilde Næss
Svelvik: Kristin Bonden
Sande: Solveig Russel Roberts
Re: Hege Sørensen Ramberg
Hof: Anette Kalager
Nøtterøy: Cecilie Hansen Kjølberg
Tønsberg: Lise Gulliksen
Høgskolen i Vestfold: Aud Jorunn Førsund
Fylkesmannen i Vestfold: Randi Askjer
HELFO (Helseøkonomiforvaltningen): Veronica Albrigtsen

Sykehuset Vestfold: Foretakstillitsvalgt Tone Woll 
Buer er gjenvalgt, og Kari Merete Saltvik er valgt som 
hennes stedfortreder. Kari Merete, Lise Nordahl og 
Torgeir Bøe fortsetter som hovedtillitsvalgte.

Disse fire frikjøpte tillitsvalgte på SiV ble valgt bl.a. 
ved hjelp av elektronisk forhåndsstemming – for 
første gang i Vestfold. Fylkeskontoret har fått med 
seg noen nyttige erfaringer til neste gang slikt valg 
skal avholdes, både her og evt andre steder.
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PENSJONISTFORUM I VESTFOLD

Julelunsj for pensjonistforum
Norsk Sykepleierforbund i Vestfold arrangerte årets julelunsj for pensjonistforum 6.desember. Rådgiverne ved fylkeskontoret, Inger Stulen 
og Morten Falkenberg ønsket 36 medlemmer velkommen. Før middagen ble det vist utdrag av det beste fra NSFs 100- års jubileumsfores-
tilling i Den Norske Opera og Ballett på video. Dette ble tatt svært godt imot av medlemmene. Etter ”forestillingen” ble det servert tradis-
jonell julemiddag med ribbe, medisterkake, medisterpølse og surkål med multekrem og kaff e til dessert. Tradisjonen tro, ble ”Julekveldsvisa” 
selvfølgelig sunget! Avslutningsvis var det trekning av mange fi ne gevinster på gratislotteriet. 

Vi hadde også gleden av 
å dele ut gullnål for 30 års 
medlemskap til Solveig E. 
Nilsen under middagen.

NSF Vestfold gratulerer også:
Gunn Alfredsen, Edle Berge, Siri Bjørnsson, Tone Bredesen, Elisabeth Eriksen,Solveig Brinchmann Gadegaard, May-Lisbeth 
Graff , Elin Hjelmevoll, Thorild E.Høgstedt,Eldrid Jacobsen, Anne Skjesol Johansen, Kari K. Langeland, Liv-Synnøve Moskvil 
Myrheim, Solveig E.Nilsen, Inger-Liv Pedersen, Gudrun Marie G. Solberg, Mari Sørhus, Ruth Nesje og Hanne Tansem Staus-
land
Gullnål for 30 års medlemskap i NSF blir i hovedsak overrakt medlemmene av deres tillitsvalgte. Hvis det ikke lar seg gjøre, 
har vi en liten tilstelning på fylkeskontoret, eller nålen sendes i posten hvis medlemmet ønsker det.

Vi gratulerer med 30 
års medlemskap 
i NSF

Fra venstre, Elisabeth Eriksen, Eldrid Jacobsen og Ann Christin 

Knudsen (TV NSF, anestesiavdelingen). Alle tre er anestesisykepleiere.

I begynnelsen av desember 2012, hadde tillitsvalgt for 
anestesisykepleierne på sykehuset i Vestfold, Ann Christin 
Knudsen, gleden av å dele ut Gullnål og blomster til to 
medlemmer på morgenmøte på anestesiavdelingen.
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PENSJONISTFORUM I VESTFOLD

Vi var 27 pensjonister som møttes, (vi har ikke vært så mange før), selv om det var vinterferie. Grete ønsket velkommen spesielt til politiet-
terforsker Lind Bergsjø og fylkesleder Lisbeth Rudlang. P.g.a. manglende PC fra starten av møtet, fikk Lisbeth slippe til først. Hun orienterte 
om flytting av fylkekontorets lokaler. De får nå blant annet møterom til 30 personer, og det blir også en del å spare inn økonomisk. Hun 
oppfordret oss til å komme innom når vi var i Tønsberg. Grete orienterte om sommerfesten på Pust Ut, torsdag 6. juni, det sendes ut 
bindende påmelding senere. Så fikk Linda Bergsjø slippe til. Hun er førstepolitibetjent, leder og koordinator for SO (seksuelle overgrep) 
avsnittet. SO avdeling ble opprettet i 2009 og lagt til Sandefjord. Det består av:
Leder/SO koordinator,
7 etterforskere (2 dommer avhørere), jurist og konsulent.
De har fokus på: Kvalitet og Profesjonalitet.  Det var et tankevekkende og fint fore-
drag. Hun ble overrakt en bukett blomster som takk. Etter foredraget ble det servert 
smørbrød med laks og eggerøre, kaffe og te. Praten gikk i ett og så var det utlodn-
ing som vanlig. Møtet ble rundet av ca, kl.13.30. Referent: Berit Elvestad

Årets tradisjonelle julemiddag

NESTE MØTE I PENSJONISTFORUM ER 25. APRIL. 
Det blir omvisning i simuleringssenter i Sykehuset i Vestfold, Tønsberg. Fremmøte i 
sykehusets resepsjon kl. 11.30. Velkommen!
Styret tar gjerne imot innspill og forslag til temaer og foredragsholdere 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		
  
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 Pens-
jonistforumets 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
 
evt. e-post: vestfold@sykepleierforbundet.no

JEG ØNSKER Å FÅ INVITASJON TIL MØTER I NSF VESTFOLDS PENSJONISTFORUM 

Navn:____________________________________________________Medl.nr.__________________ 

Adresse:__________________________________________________________________________

Postnr.:___________________Poststed:_____________________________________________

E-post:________________________________________________________________________

Vi oppfordrer også alle medlemmene til å registrere riktig e-post adresse og mobiltelefon på NSFs hjemmeside under ”min side”.  
Kontakt fylkeskontoret hvis du har spørsmål om dette!

Vi var 27 pensjonister som møttes på NSF`s  

pensjonistforum.

Referat fra møte i NSF`s pensjonistforum,  
Torsdag 21. februar 2013
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Lokale faggruppeledere i Vestfold
FAGGRUPPE LEDER ADRESSE TELEFON E-POST

Leder lokalt fagforum Andreas Forwald Seljeveien 14A, 3151 Tolvsrød 41202873 skrivebordskuff @gmail.com
NSF`s faglige smsl. av spl. i urologi Anne Thorine Litherland  Lyngveien 32 A, 3118 Tønsberg 90726819 litheann@hotmail.com
ALNSF Andreas Forwald Seljeveien 14A, 3151 Tolvsrød 41202873 skrivebordskuff @gmail.com
NSFLIS Haakon Hovde Bekketjønnveien 3, 3114 Tønsberg 90668096 haahov@siv.no
NSFLOS Martha Ingeborg Andersen Travbaneveien 2, 3280 Tjodalyng  marthaia@online.no
Helsesøstrene Bente Julie Prydz Ollebakken 5, Sandefj ord 41606008 prydz@online.no
Jordmorforbundet Sonja Marianne Hessling Svend Foyns gt 1A, 3126 Tønsberg 41415386 somarian@online.no
NSFLU Lunge-spl Margrete Klemmetsby Rektangelveien 2, 3114 Tønsberg 93254262 maklem@siv.no
Forum for spl. i kreftomsorg Karin Sjue Sjueveien 84, 3158 Andebu 48042034 karin.sjue@siv.no
Faggruppe av slagsykepleie Kari Klægstad  Hårkollveien 16, 3138 Skallestad 33401114 kari.klegstad@siv.no
Faggr av Videregående opplæring  Tove Log Gärtner  Lindgaardsgate 65, 3213 Sandefj ord 99368740 tovel@vfk.no
Faggr Kardiologi-sykepleiere  Emma Simonsen Lund Halfdan Wilhel. alle 30,  95813028 emma.simonse.lund@siv.no
  3117 Tønsberg
Faggruppe geriatri og demens  Veslemøy Bakke  Hunsrødgrenda 7, 3241 Sandefj ord 918 63933 vesbakke@gmail.com
Barnesykepleier-forbundet Anne-Berthe Fougner Furumoveien 17A, 3142 Vestskogen 45230511 aberthef@online.no
NSFs Faggruppe for sykepleiere 
innen psykiatri og rus    
Faggruppen av Sykepleieledere  Marit Karlsnes (kontaktperson) 91129752 marit.karlsnes@siv.no

NSF Vestfolds fylkesstyre 2011–2015
Navn Adresse Tlf.arb. Mobil E-post
Fylkesleder 
Lisbeth Rudlang Løvalddalsvn.  33331844 93052873 lisbeth.rudlang@sykepleierforbundet.no
 16 3080 Holmestrand  
Nestleder Asbjørg Tåtøy Hystadstranda 31   41626728 asbjorg.tatoy@sandefj ordbredband.net
 3209 Sandefj ord  
Styremedlemmer 
Tone Woll Buer Pålsvei 10 33342153 90682441 tone.woll.buer@siv.no
 3123 Tønsberg  
Aud Jorunn Førsund Jahn Ekenæsv. 27,  33031269 47253882 aud.forsund@hive.no
 3179 Åsgårdstrand   
Ketil Treidene Vestveien 517 a 33402389 93226009 ketil.treidene@notteroy.kommune.no
 3145 Tjøme  
Lise Gulliksen Tjøllinggata 41 33354854 99464150 lise.gulliksen@tonsberg.kommune.no
 3112 Tønsberg  
Kristina Tørnvall Briskebakken 8 33067906 41610054 kto@tjome.kommune.no 
 3145 Tjøme
Faggrupperepr.
Andreas Forwald Seljeveien 14 A 33342820  41202873 skrivebordskuff @gmail.com
 3151 Tolvsrød 
Studentmedlem Kaja Emilie Schrøder  92865465 kajaemilie@hotmail.com
1.varamedlem
Janne Nakken Egtvedt 3133 Duken 33415440 41610054 janne.egtvedt@sandefj ord.kommune.no 
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Hovedtillitsvalgte i Vestfold
HTV-område Navn Arbeidssted Telefon Mobil
KS    
Andebu Nina Skarsholt Sykehjemmet 33439605 92097989
Horten Ulla Isabell Raastad Åsgårdstrand sykehjem  98852926
Hof Anette Kalager Hof kommune, sykehjemmet  93213116
Holmestrand Hilde Næss Hjemmesykepleien 33098400 99595902
Lardal Bente Kongelf Lardal sykehjem 33155340 91352353
Larvik Johnny Nevland Omsorgstjenesten, rus og psyk.helse 98231248 92827163
Nøtterøy Cecilie Hansen Kjølberg Hjemmesykepleien, Sjølyst  91304515
Re Hege Sørensen Ramberg Re sykehjem 33061300 91312739
Sande Solveig Russell-Roberts Avd. for hjemmetjenester 33797535 91609112
Sandefj ord Cecilie Hofstad Opheim Nygård sykehjem  90847644
Stokke Camilla Søvik Botne Hjemmetjenesten 33295554 90884970
Svelvik Kristin Fulsaas Bonden Svelvik helsestasjon 33780196 47759076
Tjøme May-Lisbeth Solheim Hansen Hjemmesykepleien  45605696
Tønsberg Lise Gulliksen PLO-sone 4 33354854 99464150
Videregående skoler, VFK Elin Øvrum Rivrud Sandefj ord videregående skole 33488568 47315804
Spekter    
Sykehuset i Vestfold HF Foretakstillitsvalgt
Tone Woll Buer SiV   90682441
 Hovedtillitsvalgt KPR
Torgeir Bøe SiV   93452303

 Hovedtillitsvalgt Kirurgi
Kari Merete Saltvik SiV   91145116
 Hovedtillitsvalgt Medisin
Lise Nordahl SiV   97796769
Staten    
Høgskolen i Vestfold Aud Jorunn Førsund HiVe 33031269 47253882
Fylkesmannen i Vestfold Randi Askjer Helse- og sosialavdelingen 33372396 46423489
HELFO (Helseøkonomiforvalt.) Veronica Albrigtsen Servicesenteret  99628774



Returadresse: 
Norsk Sykepleier-
forbund Vestfold 
Storgaten 35,  
3126 Tønsberg

TYDELIG
MODIG
STOLT


