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Sommeren er på hell. NSF har vært med på markering 
av et viktig jubileum - hundreårsjubileet for kvinners 
stemmerett i Norge. 11. juni 1913 fikk norske kvinner full 
stemmerett på linje med menn. Kampen hadde vært 
lang og hard og motstanden var stor.  NSF har gjennom 
sin lange historie kjempet en kamp for respekt, likeverd 
og likestilling, utdanning, kompetanse og for akseptable 
lønns- og arbeidsvilkår. Forsommerens medieoppslag 
minner oss om at det fortsatt er viktig å stå på barrikadene, 
nettopp for å sikre sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, 
men også gode vilkår for videreutdanning og kompetanse- 
heving som samfunnet har behov for.

Kampen for retten til 100 % stilling, tredje hver helg 
prinsippet og likelønn er viktige likestillingssaker! I et 
samfunnsperspektiv vil dette ha betydning for kvinners 
mulighet til et selvstendig liv. Det er viktige prinsipper for 
velferdsstaten, der rekrutteringsproblemer og det økte 
behovet for helsepersonell truer sentrale velferdsgoder. 
NSF krever at 100 prosent stilling skal være en rettighet 
for den enkelte sykepleier. Skremmende er det når STHF, 
som en av de største arbeidsplassene i Telemark, har 
fra 40- til 50 % deltidsarbeidende. Samtidig må NSF i 
kraft av sitt tillitsvalgtapparat fortsatt fokusere/passe på 
arbeidstidsordninger som ivaretar den ansattes helse, 
verne- og velferdsmessige behov. Det skal være mulig å 
stå i full jobb frem til pensjonsalder!

Deltid er en uhensiktsmessig ressursutnyttelse både 
for den ansatte, for arbeidsmiljøet, kvaliteten på 
helsetjenestene og for samfunnet. Deltid vanskeliggjør 
en økonomisk selvstendighet. Den gjør heller ikke 
helsesektoren attraktiv for unge mennesker som skal 
rekrutteres til utdanning og yrke.

Flere og flere sykepleiere tar masterutdanning. Men 
når arbeidsgivere som Spekter /spesialisthelsetjenesten 
ikke gir lønnsmessig uttelling og stiller seg tvilende til 
nytteverdien av økt kompetanse, trengs det kampvilje 
når helseministeren snakker om/krever behov for 
oppgaveglidning i helsetjenesten.

Likelønn er fremdeles aktuelt, og må fortsatt kreves. 
Teknisk beregningsutvalgs rapport, jf. NOU 2013:7, 
dokumenterer at likelønnsutviklingen har stått stille fra 

2003- 2012 for de med høyere utdanning. Det betyr at 
tiltak som er utført i de sentrale oppgjørene ikke fører 
frem. Økonomisk selvstendighet er en forutsetning 
for at kvinners valgmuligheter både i arbeidsliv og 
familiesituasjonen blir reelle. Økonomisk autonomi er 
grunnlaget for det enkelte individs levekår, selvfølelse 
og uavhengighet både i yrkesfasen og ved oppnådd 
pensjonsalder.

Turnusarbeid er helt nødvendig i sykepleietjenesten. 
Samtidig er det en helserisiko knyttet til det å jobbe 
turnus. Gode arbeidstidsordninger er sykepleiernes 
«verneutstyr» og nødvendig for at vi skal kunne stå 
lenge i jobb. Gode arbeidstidsordninger er også viktig 
arbeidsgiverpolitikk for å rekruttere og beholde etterspurt 
kompetanse som sykepleiere.

La oss da håpe at Stortingsvalget som nå står foran 
oss, vil skaffe oss politikere som tar ansvar for de 
nevnte utfordringene sykepleierne har. Vårt ansvar 
som sykepleiere er å konkretisere utfordringene og 
tydeliggjøre konsekvensene – påvirke politikerne. 
Sykepleiere har 100 års erfaring med å vise kampvilje, det 
må vi fortsette med.

God etter sommer!

Hilsen
Sigrunn Øygardem Gundersen
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Lønnsoppgjøret 2013

Stillingsgrupper Minstelønn – pr. 1. mai 2013

0 år 4 år 8 år 10 år

Stillinger uten særskilt krav om utdanning 265 200
3 100

270 300
3 100

285 300
3 100

331 400
3 100

Fagarbeiderstillinger
Tillegg fra 1. mai 2013

305 800 
3 100

310 100
 3 100

313 300
3 100

361 900
3 100

Høyskoleutdanning
Tillegg fra 1. mai 2013

354 000
3 100

361 000
 3 100

373 000
 3 100

405 100
3 100

Høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning
Tillegg fra 1. mai 2013

372 603 
3 100

379 100 
3 100

385 300 
3 100

433 300
3 200

Mastergrad
Tillegg fra 1. mai 2013

403 100
3 100

413 100
3 100

450 400
3 400

476 300
3 600

Minstelønn Ks 1. mai 2013, kapittel 4

Stillingsgrupper Minstelønn – pr. 1. mai 2013

0 år 4 år 8 år 10 år 16 år

Lærer
Tillegg fra 1. mai 2013

358 200 
3 100

367 100
 3 100

377 800
3 100

394 100
3 100

438 500
3 300

Adjunkt 
Tillegg fra 1. mai 2013

399 000
3 100

408 900
3 100

420 900
3 200

427 700
3 200

466 700
 3 500

Adjunkt (med tilleggsutd.)
Tillegg fra 1. mai 2013

417 100
3 200

427 500
 3 200

440 000
3 300

454 800
3 400

497 600
3 800

Lektor 
Tillegg fra 1. mai 2013

436 800
3 300

445 500
3 400

452 800
3 400

482 200
3 600

535 000
4 000

Lektor (med tilleggsutd.)
Tillegg fra 1. mai 2013

451 800
3 400

463 200
3 500

476 700
3 600

498 300
3 800

559 300
4 200

De viktigste punktene er:
•	 Alle lønnstillegg gis til arbeidstakere som omfattes av HTA kapittel 4 pr. 1. mai 2013, 

og gjøres gjeldende med virkning fra 1. mai 2013
•	 Det generelle tillegget på 0, 75 %, dog minst 3.100 gis først. Det generelle tillegget 

beregnes fra grunnlønn pr. 30.04.2013.
•	 Dersom ny lønn etter det generelle tillegget er lavere enn ny minstelønn, justeres 

lønnen opp til minstelønn gjeldende pr. 1. mai 2013.

Minstelønn spekter 1. mai 2013
Stillingsgrupper Minstelønn – pr. 1. mai 2013

0 år 4 år 8 år 10 år

Sykepleier
Tillegg fra 1. mai 2013

356 000
3 000

363 000
3 000

375 000
3 000

403 000
3 000

Spes.spl./jordmor  
Tillegg fra 1. mai 2013

380.000
3 000

390.000
3 000

406.000
3 000

440.000
 4 000

Det er gjennomført lokale forhandlinger sentralt ved STHF, ikke ute i klinikkene.    
Resultater: 
•	 Alle tillegg, både sentrale og lokale er gjeldene fra 1. mai 2013 
•	 Spesialsykepleiere gis et tillegg på kr. 3000,-
•	 Jordmødre gis et tillegg på kr. 10.000,-
•	 Enhetsledere gis et tillegg på kr. 7.000,-
•	 Det er avsatt en pott på kr 1 900 000,- til klinikkene, gjelder alle medlemmer 
•	 Egen pott på kr. 560.000,- til individuell fordeling blant enhetsledere.  
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staten
•	 Rammen på oppgjøret på om lag 3,5 prosent f ra 1.mai
•	 Generelt tillegg minimum 4 200 kroner 
•	 Generelle tillegget på hovedlønnstabellen: 
          •    kr 4 200 i ltr. 19 og stigende opp til kr 4 500 i ltr. 40 
          •    kr 4 500 fra ltr. 41 til og med ltr. 51 
           •    1,07 % fra og med ltr. 52 og opp

Virke (Borgestadklinikken, Betanien og sauherad samtun)

Stillingsgrupper Minstelønn – pr. 1. mai 2013

0 år 4 år 8 år 10 år

Sykepleier
Tillegg fra 1. mai 2013

356 000
3 000

363 000
3 000

375 000
3 000

403 000
3 000

Spes.spl./jordmor  
Tillegg fra 1. mai 2013

380.000
3 000

390.000
3 000

406.000
3 000

440.000
 4 000

Lokale forhandlinger skal gjennomføres innen 1.oktober. Det er satt av 1 % av lønnsmassen til dette. 

I Prop.83 fra s. 65 til s. 85 finnes alt om deltidsansattes rett til 
høyere stilling etter 12 måneder. Hvordan beregningene skal 
gjøres fremkommer på side 77 i Prop. Hele saken finner du på 
hjemmesiden: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publika-
sjoner/Saker/Sak/?p=56767

Lovendringene i arbeidsmiljøloven er gjeldende fra 
1.1.2014:
§ 14-1 a Drøfting om bruk av deltid
Arbeidsgiver skal minst én gang per år drøfte bruken av deltid med 

de tillitsvalgte.

§ 14-3 tredje ledd skal lyde:
(3) Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i stilling som 

arbeidstaker krever fortrinnsrett til, skal spørsmålet så langt det er 

praktisk mulig drøftes med arbeidstaker, med mindre arbeidstaker 

selv ikke ønsker det.

Nåværende § 14-3 tredje og fjerde ledd blir nytt fjerde og 
femte ledd. 
Ny § 14-4 a Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende 
faktisk arbeidstid
(1) Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet 

utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk ar-

beidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumen-

tere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger.  

Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det 

tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav.

(2) Tvist om rett etter denne bestemmelsen avgjøres av tvisteløsn-

ingsnemnda, jf. § 17-2.

Ny § 14-4 b Virkninger av brudd på deltidsansattes rett til 
stilling tilsvarende faktisk arbeidstid
(1) Dersom retten kommer til at en deltidsansatt har rett til stilling 

tilsvarende faktisk arbeidstid etter bestemmelsen i § 14-4 a, skal 

retten etter påstand fra den deltidsansatte avsi dom for ansettelse 

i slik stilling.

(2) Ved brudd på bestemmelsen om rett til stilling tilsvarende fak-

tisk arbeidstid etter § 14-4 a kan arbeidstaker kreve erstatning.

§ 14-12 andre ledd nytt andre punktum skal lyde:
Virksomheten skal på forespørsel fra Arbeidstilsynet fremlegge 

dokumentasjon på at den er bundet av tariffavtale og at det er 

inngått avtale med de tillitsvalgte som nevnt i første punktum. 

§ 14-3 (3) Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i 
stilling som arbeidstaker krever fortrinnsrett til, skal spørsmålet 
så langt det er mulig drøftes med arbeidstaker, med mindre 
arbeidstaker selv ikke ønsker det.
§ 14-3 (4) Arbeidsgiver skal minst en gang pr. år drøfte bruken 
av deltidsstillinger med de tillitsvalgte.

Deltidsansattes rett til høyere stilling  
etter 12 måneder

Nyttige nyheter
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Har helsepersonell  
autorisasjon/lisens?
Helsepersonellregisteret (HPR), www.helsepersonellregisteret.no 
er en oversikt over personer som har autorisasjon eller lisens som 
helsepersonell og dermed kan praktisere i Norge. Registeret føres av 
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK).

Arbeidsgiver er ansvarlig for å sjekke om helsepersonell har 
autorisasjon/lisens før de ansettes. Saksrutinene til Statens autorisa-
sjonskontor er i dag slik at inndras autorisasjonen/lisensen blir dette 
dokumentert i brev til vedkommende. Selve autorisasjonen som 
ble gitt, kreves ikke tilbakesendt. Derfor er det viktig at arbeidsgiver 
sjekker dette. Mange CV`er er forfalsket, det betyr at arbeidsgiver 
må kvalitetssikre dem.

Nytt menyvalg  
- LeDere - på  
hjemmesiden
Fra april fikk NSF Telemark nytt menyvalg for 
ledere på hjemme-siden:  
www.sykepleierforbundet.no/telemark 

Bakgrunnen er å gi våre ledere lettere tilgang 
til forskning og lovendringer, ideer, nyttige 
tips m.m. Målet vårt er å legge ut nyheter 1-4 
ganger pr. uke. Vi tar i mot nye forslag med 
takk. Kan sendes til:  
telemark@sykepleierforbundet.no 

Helsebiblioteket og Legemiddelverket er sammen om en gratis app 
som kan lastes ned til både iPhone, Android og nettbrett.

Det er et verktøy, og fritar ikke sykepleiere fra ansvaret for å regne riktig. 
Ved alle utregningene får sykepleierne spørsmål om svaret er rimelig.
Appen fungerer også uten internett. Er den først lastet ned, skal den 
virke så lenge telefonen eller nettbrettet har batteri.

Appen ”legemiddelutregning”  kan lastes ned fra App Store og 
Google Play.

Ny app LeGeMIDDeLUtreGNING 

turnus-, helge- og rekrut-
teringsutfordringer?
NSF godkjenner årlig flere og flere arbeidstidsordninger/turnuser med 
utvidet arbeidstid. De fleste turnuser som godkjennes har lange vakter, 
fra 12- 15 timer.

Notodden kommune er et eksempel i Telemark som har utvidet  
arbeidstid på tre arbeidssteder, jf. arbeidsmiljøloven § 10-12 (4).  
Gransherad sykehjem er en av de tre arbeidsstedene. Arbeidsstedet har 
i tre år hatt turnus med lange vakter i helgene og arbeid hver 6.helg (12 
timer aktiv og 12 timer beredskapsvakt utenfor arbeidssted). Det har 
medført flere søkere til sykepleierstillingene, stabilitet av sykepleierne, 
ingen bruk av vikarbyrå og faglig forsvarlig tjeneste. 

Sykepleier- 
forskning ved  
Høyskolen i  
telemark
Der er lagt ut oversikt over sykepleier-
forskning som skjer ved Institutt for helsefag, 
Høgskolen i Telemark på vår hjemmeside: 
www.sykepleierforbundet.no/telemark 
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senIOR-nYTT

Seniormøte 30. september kl. 1600 på fylkeskontoret. Tema er:
 «Velferdsteknologi – hvordan kan dette styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i 
hverdagen til tross for sykdom eller nedsatt funksjonsevne?»

Hilde Solli og Ingunn Lia fra Høyskolen i Telemark (HiT) kommer og snakker 
om et dagsaktuelt og spennende tema. Hilde Solli er høgskolelektor og jobber 
med en doktorgrad på e-helse. Ingunn Lia er høgskolelektor og leder for  
simuleringssenteret.  På HiT er e-helse en integrert del av sykepleierutdanningen.

Påmelding: Innen 23.september på  
telefon 02409 eller e-post: telemark@sykepleierforbundet.no

Fremtidige seniortreff
Invitasjoner og info til seniormedlemmer vil fra nå av bli publi-
sert i På Pulsen og sendt ut på e-post. Det er fortsatt mulig å 
sende inne-post adressa dersom du vil ha info og invitasjoner, 
sendes til: telemark@sykepleierforbundet.no

Arbeidsutvalget til senior-gruppa har over lang tid vært 
stabil, men Ragnhild Dahlgren går nå ut av gruppa. Nåvæ-
rende medlemmer i utvalget er Ellen Ditlefsen, Ida Mørland, 
Berith Langbach og Eva Nilsen. Arbeidsutvalget, sammen med 
fylkeskontoret, er ansvarlig for å planlegge og arrangerer årets 
arrangementer. Hvis du kan tenke deg å være med i arbeidsut-
valget til senior gruppa, ta kontakt med fylkeskontoret.

NSF Telemark senior –  

arbeidsutvalg arrangerer

Medlemskontingent 
for pensjonister som  
er ute av lønnet arbeid
Medlemmer helt ute av lønnet arbeid skal betale minimums-
kontingent. Kontingenten er 50,- kroner per måned. Kontin-
genten faktureres via giro/e-faktura og medlemmet kan selv 
velge mellom månedlige, kvartalsvis, halvårlig eller årlig faktura. 
NSFs Livsforsikringspakke på 128,- kroner per måned kommer i 
tillegg for de som deltar i ordningen. Denne forsikringen opp-
hører automatisk ved nyttår, etter fylte 67 år. Som medlem vil 
du fortsatt kunne nyttiggjøre deg av forsikringsordningene 
og delta på seniortreffene.

Vi minner om at medlemmer som arbeider delvis skal betale 
kontingent ut fra bruttolønn.

..
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.. leDeRneTTVeRK 12.sePTeMBeR

erfaringer som leder motsetningenes - 
paradoksenes verden?
•	 Faglig ledelse kontra økonomiske krav: 

«Ja takk, begge deler» - er det mulig?
•	 Medbestemmelse - et hinder eller en 

forutsetning for styring og ledelse?   
•	 lederrollen
       • Hva koster profesjonaliteten?
       • Kjønn og kulturrelatert ledelse?
•	 Intern lederrekruttering/konstituering - 

et gode eller et onde?

Innleder, refleksjonspartner og endringsagent 
Sigrid Øyen, tidligere kommunalsjef i helse- 
og velferd i Skien kommune.

sted: fylkeskontoret, lundegata 4c, 3724 skien
Tid: kl. 10.00- 15.00
Arbeidsform: Workshop
Påmelding: påmeldingen er elektronisk og 
innen 9. september. Maks 35 personer 
Logg deg inn som medlem på www.sykeplei-
erforbundet.no, velg kurs og konferanser, søk 
opp 12.september i kalenderen. Der ser du 
«Erfaringslæring som leder- paradoksenes 
verden»? Evt. send en e-post: telemark@syke-
pleierforbundet.no 
Målgruppe: ledere i offentlig sektor 
Arrangør: NSF Telemark. Samarbeids- 
partnere: Sigrid Øyen, Skagerak Consulting 
AS og Lillian Elise E. Liane, HTV Skien  
kommune. 
nsf Telemark dekker utgiftene for medlemmer, 
ikke-medlemmer kr 1 000.

Medlemsarrangementer
Høsten 2013

leDeRKOnFeRAnse 4. nOVeMBeR
 
«leDelse På HuGGeT elleR På 
Hælene»
•	 ledelse et satsingsområde for nsF – 
        HVA og HVORDAN? Ved forbundsleder Eli  
         gunhild by
•	 Jeg fant jeg, jeg fant….? 
       Var ledelsen på hugget eller hælene? 
       ved nsf fylkesleder i Østfold karen  
       Brasetvik
•	 ledernettverkets betydning for  

rolleutøvelse...                                                       
       - Ledertetthet. Ved leder av faggruppen   
       for syke pleieledere i NSFS Anne Moi Bø
•	 I trygge hender 24/7 – pasientsikkerhets- 

kampanjen
      Ved rådgiver Nasjonalt kunnskapssenter

sted: Quality Hotel Grand Farris, Larvik
Tid: kl. 09.00- 16.00
Form: Forelesninger med tid til refleksjon
Påmelding: påmeldingen er elektronisk og  
innen 10. oktober. Logg deg inn som medlem 
på www.sykepleierforbundet.no, velg kurs og 
konferanser, søk opp 4.november i  
kalenderen. Der ser du «Ledelse på hugget 
eller hælene». Evt. send en e-post:  
telemark@sykepleierforbundet.no 
KOsTnAD: kr 550 – medlemmer, kr 1 100 – 
ikke medlemmer.



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

Nyvalgt studentleder  
Stian aasoldsen
Stian Aasoldsen er 28 år og nyutdannet sykepleier fra Høgskolen i  
Telemark. Han er valgt til ny studentleder for 1 år.  Han har vært  
studentrepresentant og sittet i NSF Telemark fylkesstyret i 2 år. NSF 
Telemark gratulerer.

Medlemsarrangementer
Høsten 2013

lOKAl FAGPOlITIsK KOnFeRAnse  
For faggruppelederne, kontaktpersoner i 
faggruppene, hovedtillitsvalgte og fylkesstyret 
i Telemark. Arrangeres på fylkeskontoret 16. 
september kl. 1600 til 2100. Innkalling er 
sendt ut til de aktuelle.  
Påmeldingsfrist 10. september.

ePleAKsJOnen 2013- 16.-27. sePTeMBeR
Målet er et tydelig og tilgjengelig nsF - 
ivareta/ beholde og verve medlemmer.
Mange sykepleiere vil i uke 38 og 39 oppleve 
besøk av sine tillitsvalgte. Det betyr utdeling 
av epler, en liten gave, et lunsjmøte eller fag-
kafeer rundt i fylket.

FAGKAFeeR HøsTen 2013
Første torsdag hver måned kl. 19.00- 21.00 
arrangeres fagkafé på fylkeskontoret. Fagkaf-
ékomiteen tar gjerne imot innspill og ønsker 
på tema til fagkafeene.  

I høst står følgende temaer på programmet:
5. september: diabetes, behandling og tilbud 
ved sykepleier Ellen Søberg Holte, diabete-
spoliklinikken STHF.

3. oktober: Demens midt i livet – hvordan er 
det for pårørende? Ansvarlige for kveldens 
tema er faggruppen demens og geriatri.

7. november: Ernæring/svelgvansker.

5. desember: Smerter og barn.

TuRnusKuRs 2014
27.-30. januar 2014 arrangeres turnuskurs med 
Svein Arne Trane i Skien. Annonsering  
kommer i høst.


