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Lisbeth Rudlang
Hilsen

Lisbeth Rudlang

Etter en praktfull sommer, som i skrivende stund 
fortsatt holder 20 grader når vi står rett foran 
september, er NSF Vestfolds aktiviteter i full gang. 

Jeg er sikker på at politikerne som driver valgkamp også er 
fornøyd med været, selv om de klarer å holde temperaturen 
oppe selv også.

Stortingsvalgkamp gir NSF mulighet til å komme på banen 
med organisasjonens viktige politiske saker. I år som for 
fire år siden, arrangerte NSF Vestfold åpent politisk møte 
med partitoppene i fylket til debatt. Møtet ble avholdt 29. 
august, med ca 40 deltakere, mot ca 100 for fire år siden. 
Temaene til debatt var bl.a. forebyggende og helse-
fremmende arbeid, likelønn og eldreomsorg. Tidligere på 
dagen ”Iskriminerte” fylkeskontoret Tønsbergs befolkning 
på torvet; vi solgte is til kr. 10 for kvinner og kr. 8 for menn. 
Dette for å belyse forskjell i kjøpekraft knyttet til mangel på 
LIKELØNN i Norge.

Det blir spennende å se hvordan de nyvalgte politikerne vil 
håndtere sine valgløfter når de kommer på Stortinget. Jeg 
har lovet å følge dem opp, når de sitter på stortingsbenken 
for Vestfold.

Til våren er det duket for ”vårens vakreste eventyr” igjen. 
Under Hovedtariffoppgjøret skal det forhandles om bl.a. 
sykepleieres lønns- og arbeidsforhold. Hver og en av 
dere medlemmer har mulighet til å påvirke hva NSF skal 
prioritere i lønnsoppgjøret. Det kan dere gjøre ved å lese 
Debattnotatet dere har fått tilsendt i posten, og møte på 
medlemsmøtene deres tillitsvalgte inviterer til. I områder 
det er mer enn 50 medlemmer, kan dere også stille til valg 
som delegat til Tariffkonferansene som arrangeres utover 
høsten. Jeg oppfordrer dere til å bruke denne muligheten 
dere har til å påvirke!

4. november arrangerer NSF Vestfold og Telemark 
lederkonferanse i Larvik. Jeg håper så mange som mulig 
melder seg på, og bruker dette treffpunktet for faglig input 
og utveksling for sykepleieledere!
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Fagstoff
heidi aa. galaaen er utdannet barnevernspedagog og studerer nå sykepleie 

på 2.året. Hun har skrevet en aktuell oppgave om barnesykepleie med 
tema «sykepleiers ansvar ved mistanke om omsorgssvikt» 

heidis presentasjon aV oppgaVen:
Jeg er sykepleiestudent på 2 året og har nettopp hatt en oppgave 
om barnesykepleie som jeg ønsker å presentere i «Medlemskontakten».

Jeg har hentet inspirasjon fra medias kritisering av ulike profesjoners 
manglende kompetanse og viten om meldeplikt ved mistanke om 
omsorgssvikt. Med utgangspunkt i rettssaken som har pågått mot 
moren til Christoffer Khile Gjerstad, har jeg sett nærmere på syke-
pleiers ansvar ved mistanke om at et barn er utsatt for omsorgssvikt. 

Dette sett fra et juridisk ståsted, hvor jeg har satt spørsmålstegn ved 
hvilken lov man egentlig skal følge. Som utdannet barneverns- 
pedagog og sykepleierstudent ønsker jeg å tydeliggjøre at meldeplikt 
er alles ansvar og at man som sykepleier har en god anledning til å 
undersøke barn mer omfattende ved mistanke om omsorgssvikt. 

Heidi Aa. Galaaen

  

sykepleiers ansvar ved 
mistanke om omsorgssvikt

barnemishandling er igjen i fokus, dette i stor grad i forbindelse med rettsaken mot 
moren til Christoffer khile gjerstad, den lille gutten som ble mishandlet til døde 
i 2005. medias bevisstgjøring av dette, har vært med og bidratt til at jeg ønsket å 
tydeliggjøre hva som er sykepleiers ansvar dersom han/hun mistenker at barn er 

utsatt for omsorgssvikt.

Jeg ønsker å utvikle kunnskap om, og understreke viktigheten av, 
hvordan sykepleier i sykehus skal reagere dersom de mistenker at 
et barn er utsatt for omsorgssvikt, spesielt i forhold til meldeplikt 
og unntak av taushetsplikten. Videre vil jeg se hvordan rutiner for 
ivaretakelse av barns rettigheter, jf. barnekonvensjonen art. 3 (1), 
blir opprettholdt i slike situasjoner og ikke minst hvordan kunnskap 
kan utvikle en bedre forståelse og bruk av meldeplikten, (2).  I 2011 
ble det i følge statistisk sentralbyrå (3) registrert 14 964 nye tilfeller 
av barn med barneverntiltak på landsbasis, av disse ble 780 tilfeller 
meldt av sykehus/leger. Det bør være et mål for helsepersonell på 
sykehus å øke disse tallene ettersom ansatte ofte kan undersøke 
mistenksomme skader uten at foreldre kan stille spørsmål ved dette.  
Det gjengis også i sykepleiens grunnlag hvor det står at ”Sykepleie 
skal bygge på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskeret-
tighetene, og være kunnskapsbasert” (4).
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Metode:
Som metode i denne oppgaven har jeg anvendt litteraturstudie. Jeg 
har søkt etter relevante artikler i databaser som Medline, SweMed+ 
og Ovid Nursing. Søkeordene jeg benyttet var nurse, child abuse, 
neglect, family relation. Disse ble søkt i kombinasjon og hver for 
seg. Det skal nevnes at det er lite forskning på feltet og derfor var 
vanskelig å finne forskningsartikler. Jeg har likevel funnet en artikkel 
fra Australia hvor et utvalg av sykepleiere blir intervjuet angående 
deres erfaringer med omsorgssvikt og melding, samt hvorfor de 
ikke melder mer.

Noe litteratur fra barnevernfeltet er også anvendt, samt lovverk, 
ettersom det er ivaretakelse av barnets rettigheter som står i fokus.

sykepleieteori:
Jeg har valgt å benytte meg av Virginia Hendersons sykepleieteori 
om grunnleggende behov for å understreke viktigheten av god 
sykepleie til barn han/hun mistenker er utsatt for omsorgssvikt.  
Henderson definerer sykepleierens funksjon som å hjelpe individet, 
sykt eller friskt, i gjøremål som bidrar til god helse, helbredelse eller 
en fredfull død. Dette er gjøremål individet selv ville gjort uten hjelp 
dersom han/hun hadde hatt tilstrekkelig med krefter, kunnskap og 
vilje. Gjennomførelsen skal gjøres på en måte som gir individet en 
gjenvunnet uavhengighet så fort som mulig (5). Dersom man som 
sykepleier mistenker omsorgssvikt, vil Hendersons definisjon under-
bygge viktigheten og ansvaret med å handle i pasientens beste og 
ivareta de grunnleggende behovene. Dette er en grunnleggende 
del av sykepleie.  

Hun nevner bl.a. ”Hjelp til å unngå farer fra omgivelsene og å unngå 
å skade andre som et behov ” dette er spesielt relevant i forhold til 
sykepleiers ansvar ved mistanke om omsorgssvikt. Hendersons mål 
med denne teorien er at sykepleie handler om å sikre sunnhet hos 
pasienten og se individets behov, altså er sykepleier pliktet å handle 
dersom man mistenker at et barn er utsatt for omsorgssvikt.  

tilknytningsteori:
Fra fødselen av, søker barn etter kontakt med mennesker og de 
knytter seg best og raskest til sine omsorgspersoner (6). Tilknytning 
innebærer både hvordan barnet opplever andre mennesker og hva 
man gjør for å søke trygghet. Som sykepleier er det viktig å vite noe 
om tilknytning for å kunne vite hva som er unormalt, samt kunne 
underbygge en mistanke om omsorgssvikt. 

Det finnes fire ulike tilknytningsstiler; trygg, unnvikende, ambivalent 

og desorganisert.  

Trygg tilknytningsstil kjennetegnes ved at barnet har vokst opp 
med trygge, forutsigbare voksne. De opplever sine omsorgspersoner 
som snille, omtenksomme og til å stole på. Barna får utvikle en god 
og trygg relasjonskompetanse og vil kunne balansere godt mellom 
nærhet og avstand og det å tilhøre et sosialt felleskap og å skulle 
være selvstendig. Disse barna er som regel åpne og positive og 
godt likt blant jevnaldrende (6).

Unnvikende tilknytningsstil kjennetegnes ved at personen er 
vant til å klare seg selv, og ikke forventer og søker etter omsorg. 
Dette fordi omsorgspersonene har vært lite responderende og 

omsorgsfulle. Barn med denne tilknytningsstilen kan ofte framstå 
som fiendtlige og uprovosert aggressive som f. eks fjerne eller 
vanskelige å nå.  De har ofte en stor grad av selvaksept, er 
påståelige og mistenksomme, og vil ha vanskeligheter med å 
stole på andre (6).

Ambivalent tilknytningsstil ses hos barn som har opplevd 
respons og omsorg fra sine foreldre i varierende grad. Foreldrene 
kan veksle mellom å være tilgjengelige og oppmerksomme på 
barnets behov, for så å avvise. Siden omsorgen er ujevn lærer 
barnet å forsterke sine signaler for å påkalle oppmerksomhet hos 
voksne. Skuffelsen over stadig å bli oversett og ignorert, kombinert 
med erfaringen de tillegger seg ved å presse fram omsorg vil gjøre 
at mange oppfatter dem som tydelig varierende i sin væremåte. De 
er både svært pågående og klengete samtidig som de kan være 
svært avvisende (6).

Desorganisert tilknytningsstil ses ved at barna er preget av frykt 
og en sterk trang til å beskytte seg selv. De opplever sine foreldre 
som skremmende og får ikke sine behov ivaretatt. Dette er barn 
som lever med svært omfattende omsorgssvikt som seksuelle overgrep, 
vanskjøtsel og fysisk og psykisk mishandling. De viser lite følelser og 
styres av sin frykt for nye overgrep. De søker ikke trøst hvis de skader 
seg og virker redde for å utløse sinne hos de voksne (6). 

hVilke tegn ses Ved oMsorgssVikt?
Ettersom forhold som omfatter omsorgssvikt kan være vanskelig 
å oppdage, er det i dag store mørketall i landet. Vanligste formen 
for omsorgssvikt er vanskjøtsel, men symptomer på dette er ofte 
diffuse og vanskelig å oppdage. Likevel kan symptomer som 
mistrivsel, redusert vektøkning, forsinket utvikling, dårlig hygiene, 
atferdsvansker og uklare smerter være tegn på omsorgssvikt (7). 
Gjentagende innleggelser ved sykehus, bør også vekke mistanke. 
Barn beskytter nesten alltid sine omsorgspersoner, noe som gjør det 
vanskelig å få barn til å fortelle om overgrep (8).

Omsorgssvikt handler i de fleste tilfeller ikke om at omsorgs- 
personer ønsker å skade barnet sitt, men om mangel på kunnskap 
om hvordan å dekke barnets behov. Som sykepleier kan da en 
form for tilnærming være å uttrykke bekymring for den helhetlige 
situasjonen familien er i: ”Jeg bekymrer meg for dere, hvordan har 
dere det egentlig?” (7).   

Bergløff (9) skriver at det årlig i Norge havner omlag 200 barn på 
sykehus på grunnav grov mishandling, men få av dem havner i 
retten på grunn av et manglende samarbeid mellom sykehus, barne- 
vern og politi. Helsevesenets er opplært til å lege og ivareta, men 
setter ikke spørsmålstegn ved hvordan skaden har oppstått.  Nayda 
(10) har forsket på hvorfor sykepleiere ikke melder, noe som i stor 
grad er pga. redsel for tap av tillit til foreldre, redsel for at meldingen 
ikke gjør noe forskjell for barnet og grad av uvitenhet på hva slags 
tegn sykepleiere skal se etter. 

Viktigheten med rett dokumentasjon og å skrive ned det man som 
sykepleier observerer, er et viktig verktøy som kan gjøre kontakten 
og meldingen til barnevernet enklere. Dette skriver Bjørkelund (11) 
om i en artikkel utgitt i tidsskriftet for barnesykepleiere. 
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etikk:
Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (4) bygger på menneske-
rettighetene som er utarbeidet av FN. Disse utdyper hvordan 
sykepleierens menneskesyn og grunnleggende verdier bør vernes i 
praksis. I dagens samfunn hvor helsetjenestene har større kompleksitet 
er hensynet til omsorgsetikken ofte nedprioritert. Selv om en handling  
er juridisk og faglig forsvarlig, betyr ikke dette nødvendigvis at 
den er etisk korrekt. I forbindelse med bekymringsmeldinger til 
barne-vernet, er det kanskje heller etikken som går foran det som er 
juridisk og faglig korrekt ved at man velger å stole på.

Meldeplikt i helseVesenet:
Som helsepersonell, blir sykepleiere opplært til å følge helsepersonel-
loven. Men hva sier egentlig lovverket? I helsepersonellovens § 
33 (2) står det at man har opplysningsplikt til barnevernet, uten 
hinder av taushetsplikten, dersom det er grunn til å mistenke at det 
foregår omsorgssvikt. Det samme sier straffelovens § 139 (12), hvor 
man risikerer fengsel dersom man unnlater å melde ifra ved mistanke 
om kriminelle handlinger. Forskjellen er at i følge straffeloven har 
man en plikt som privatperson, mens det i helsepersonelloven 
fremkommer at det i helseinstitusjoner skal oppnevnes en leder 
som har ansvaret for å sende bekymringsmeldinger ved slike situas-
joner. Dette for å forhindre at flere personer utleverer opplysninger om 

samme pasient etter ulikt verdigrunnlag (13). Disse lovene er derfor 
noe motsigende i forhold til hvordan selve gjennomføringen skal 
utføres. Hva, når den oppnevnte lederen ikke sender en bekym-
ringsmelding slik det fremkommer av lov? Har ikke sykepleieren selv 
ansvaret for å melde barnevernet etter straffelovens § 139 (12) da? 
… Dette fratar imidlertid ikke det enkelte helsepersonellet plikten til å 

gi opplysninger, og helsepersonellet vil fremdeles ha like stor plikt til å 

påse at riktig informasjon videreformidles (13). Som Henderson sier, 
grunnleggende sykepleie er å hjelpe pasienten til å unngå skade 
fra omgivelsene. På dette punktet, kan det lett oppstå forvirring av hva 
som er ens personlige ansvar i forhold til melding. Dette kan ha 
hindret at alvorlige saker ble meldt ifra om. Samtidig sier menneske- 
rettighetserklæringens art. 12 (14) at man ikke skal krenke 
privatlivets fred, noe jeg tror står veldig stekt i Norge. Frykten for å 
krenke noen kan være en av grunnene til at sykepleiere ikke melder.

Ved mistanke om omsorgssvikt, har man som sykepleier på 
barneavdeling gode muligheter for å undersøke forholdene 
nærmere spesielt ved observasjon av samspillet mellom barn og 
foreldre og hvordan barnets samspill med andre voksne er. Barn sig-
naliserer nemlig ofte sin opplevelse av omsorgssvikt ved å reagere 
somatisk (8). Forskning fra Australia bekrefter denne påstanden, 
men reiser samtidig dilemmaet med ufrivillig å bli involvert i ube-
hagelige situasjoner knyttet til omsorgssvikt (10). I vanskelige saker 
som dette er det viktig å tenke at man ikke arbeider alene, men 
reflektere og undersøke med kollegaer om de sitter med samme 
mistanker som en selv, ettersom det føles som et stort overgrep å 
krenke privatlivets fred, jf. menneskerettighetserklæringen art. 12 
(14).

Dersom man melder en bekymring til barnevernet som sykepleier, 
altså som offentlig person, har man ikke mulighet til å være anonym 
og må oppgi navn sammen med meldingen (jf. § 6-4)(15). Dette 
finnes det ofte systemer på i sykehus. Vanligvis skal man melde via 
en leder (jf. § 33) (2), men det er viktig å følge opp slik at meldingen 

faktisk blir sendt. Som Nayda (10) har funnet i sin forskning, er dette 
ikke tilfellet for sykepleiere i Australia. Her har sykepleiere all rett til å 
være anonyme når de melder. Fordelen ved det norske systemet, er 
at dersom man melder med fullt navn, har man rett på tilbakemelding 
på om det er opprettet sak eller ei (jf. § 6-7)(15). Det er imidlertid 
ingenting i veien for å konsultere barnevernet anonymt og spørre 
etter råd for hvordan man skal gå fram dersom man bekymrer seg 
og om det er grunn til bekymring (8). 

En viktig del av sykepleie er å dokumentere godt. Som nevnt vil bar-
nets tilknytningsstil si noe om hvordan forholdet til omsorgspersonen 
er (6). Dersom man ser tegn på omsorgssvikt i tillegg til en atferd 
som spesielt tilsvarer desorganisert tilknytningsstil, hvor barnet er 
sterkt preget av frykt og trang til å beskytte seg selv, er dokumen-
tasjonen av observasjon viktig. I dokumentasjonen skal ikke de 
subjektive tankene og meningene skrives ned, men gi et objektivt 
bilde av det man konkret har observert. Grunnen til dette er å 
hindre feiltolkninger (11). Igjen er kollegaene de viktigste samar-
beidspartnerne og en felles gjennomgang av dokumentasjonen 
kan hjelpe til å gjøre det skriftlige mer objektivt. God dokumentasjon 
gjør også at sykepleieren ikke vil kunne bli anklaget for ikke å ha 
utført god sykepleie etter lov (11).   

til barnets beste?
I 2003 ble barnekonvensjonen overordnet norsk lov (17). Her 
står barnets beste i fokus, noe som spesielt har blitt integrert i 
barne-vernloven ettersom denne bygger på barnekonvensjonen. 
I barnekonvensjonens artikkel 3 (1) står det at ” ved alle handlinger 

som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferds-

organisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende 

organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn”.  Så mitt 
spørsmål er, hvorfor melder ikke sykepleiere mer?

Nayda (10) har i sin forskning undersøkt dette spørsmålet blant 
australske sykepleiere. Hun fant at mange mangler kunnskap om 
hva omsorgssvikt er. Dette har også Bjørkelund (11) funnet i sin 
artikkel hvor hun understreker at mange er usikre på om det de ser, 
kvalifiserer til bekymring for omsorgssvikt. Videre er tankegangen 
til mange ”er det verdt å melde, vil det komme noe godt ut av det 
for barnet? ”. Nayda (10) har funnet at mange tenker barnet har 
det bedre av å være hos foreldrene sine, enn å bli revet ut av det 
forholdet de har til omsorgspersonen(e). I tillegg er en stor grunn 
for manglende melding at sykepleiere er redde for å få et mistillits-
forhold til familiene og at de skal bli utsatt fro trusler dersom det 
kommer frem at det nettopp er den ene sykepleieren som har 
meldt sin bekymring. Her igjen står menneskerettighetserklæringens 
art.12 sterkt. Dette argumentet blir støttet både av Bergløff (9) og 
Grønseth og Markestad (7). Det etiske dilemmaet til sykepleiere er 
hvem de skal stole på, omsorgspersonene eller barnet?

Hvor i disse argumentene kommer hensynet til barnets beste inn? 
Hvem skal tale barnets sak når barnets omsorgspersoner ikke er der 
og ingen ser barnet? Man har i følge Hendersons sykepleieteori, som 
sykepleier ansvar for å ivareta pasientens grunnleggende behov. 
Er pasienten er barn, er det barnets behov som skal komme først. 
Med andre ord utfører man ikke god sykepleie dersom man ikke tar 
hensyn til barnets beste.
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konklusjon:
Som en konklusjon mener jeg at sykepleiere trenger å bli mer 
bevisst på hva deres ansvar er etter lov, samt større kunnskap 
om hvordan å oppdage omsorgssvikt. Jeg mener at listen for å 
kontakte barnevernet ved mistanker om omsorgssvikt bør senkes 
og ryktet barnevernet har på seg bør ufarliggjøres. Sykepleiere bør 
bli mer bevisst på hva som står skrevet i loven, og selv ta ansvar for 
at bekymringsmeldinger blir sendt.  Bedre rapporteringsrutiner/ 
prosedyrer vil med fordel kunne utvikles ved mistanker på arenaer 
der barn treffer helsevesenet. Dette for at man i fremtiden kan 
forhindre at saker som Christoffer-saken skjer igjen.

”Jeg tenker nok du skjønner det sjøl”(17).
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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 finner 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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Åpent politisk møte i 
tønsberg

nsf Vestfold arrangerte åpent debatt-møte 29. august. debatten ble innledet av 
fylkesleder lisbeth rudlang og Vestfolds kandidater fra de ulike partiene fikk presentere 
seg og si hva de mener i mange helserelaterte spørsmål. når du leser dette så er 

stortingsvalget over, og vi kjenner resultatet. men denne kvelden fikk de fremmøtte 
høre de ulike partienes syn, stille spørsmål og oppleve god stemning fra alle politiske 

kanter. alle ønsket å overbevise oss om at nettopp de bør sitte på stortinget, og 
kanskje innta/gjeninnta regjeringskontorene, de neste fire år.

Før debatten startet for alvor ble alle politikerne «iskriminert». De 
fikk kjøpe seg hver sin krone-is. Damene betalte 10 kroner, mens 
mennene slapp unna med 8 kroner. Like lite rettferdig som når 
mannsdominerte yrker med krav om inntil fire års høyskoleutdan-
ning i dag i snitt tjener 100 kroner, mens kvinnedominerte yrker 
med samme utdanningslengde tjener i underkant av 80 kroner. 
Slik har det vært i mange, mange år uten at lønnsoppgjørene har 
maktet å gjøre noe med det. NSF mener politikerne på Stortinget 
må på banen for å løse denne urettferdigheten.

Iskrimineringen bidro til god stemning, og politikerne ville i debat-
ten på sine ulike vis gjerne bidra til at sykepleierne fikk mer.
Kristin Monstad Lund fra Tønsbergs Blad ledet debatten gjennom 
flere sentrale tema, som:
•	 Forebyggende	helsearbeid
•	 Eldreomsorg,	rekruttering	og	bemanning
•	 Likelønn	og	arbeidstid
•	 Privat/offentlig	helse-	og	omsorgstjeneste

Halvannen time var nok i snaueste laget for å komme igjennom alle
temaene på en grundig måte, men de temaene vi rakk å høre om 
ble belyst fra alle partier. Publikum hadde også gode kommentarer 
og spørsmål, med høy temperatur og stemning i salen.

Den rød-grønne siden av bordet bestod av tre kvinner, mens den 
blå-blå-gul-grønne bestod av fire menn. En observant debattleder 
kommenterte også kvinnenes valg av skotøy (se bilde) – og lurte på 
om det var avtalt på forhånd, noe det visstnok ikke var.

Vi som møtte opp ble muligens noe klokere i forhold til hvilket 
valg vi skal gjøre 9. september – eller kanskje ikke..? Uansett var 
dette en viktig lokal arena hvor Vestfold-politikerne kunne møte 
innbyggere med interesse for helse. Bare så synd at ikke mange 
flere sykepleiere benyttet anledningen til å møte opp og stille 
spørsmål. Men det gjør dere sikkert om fire år.

Da vet vi også mer om Inga Marte Thorkildsen (SV), Sonja Mandt 
(Ap), Kathrine Kleveland (Sp), Kårstein Eidem Løvaas (H), Eddy 
Robertsen (V), Morten Stordalen (FrP) eller Anders Tyvand (Krf ) fikk 
plass der de ønsket seg, og hva de eventuelt har fått til.

Takk til alle som kom – Takk for debatt!

Fikk is av en politiker. Engasjerte kommentarer og spørsmål fra salen.
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Klare til dyst.

Rød-grønne kvinner - og resten menn. Så du skoene?

Nylig iskriminert.Det var ikke avtalt spill.
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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 medlems-
nummeret 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 htV-oMrådene

gullnålutdeling i tønsberg
I Tønsberg kommune har vi gullnålutlevering ute i virksomhetene. 
Jeg som hovedtillitsvalgt kommer ut i lunch med kake/is og
overleverer nålen. Dette ser ut til å bli satt stor pris på. Bildet er fra 
nåloverekkelse til Randi Løkken Trannum - helsesøster i Tønsberg 
kommune. Til venstre på bildet sitter Berit Stokstad- helsesøster og 
virksomhetstillitsvalgt for BOU(barn og unge).

Lise Gulliksen

Hovedtillitsvalgt i Tønsberg kommune

Medlemsmøte på tjøme
På Tjøme hadde vi medlemsmøte 10. juni. Kommunalsjef for helse og velferd, 
Johnny Steinsvåg, var invitert for å snakke om siste status innen området. Det vil bli 
noe omorganisering innen virksomhetene, hvor Boligbaserte tjenester vil bli delt 
og underlagt hjemmetjenesten og rus/psykiatri. Det er søkt om midler til å få ansatt 
kreftsykepleier i kommunen. Han snakket også om at han var fornøyd med NSF sin 
innsats i å beholde lønnsnivået til sykepleiere ved nyansettelse i kommunen, og at 
man håper dette vil lette rekrutteringen. Også interkommunalt samarbeid mellom 
Nøtterøy og Tjøme ble informert om.

På medlemsmøtet ble sykepleier, Elisabeth Rennemo, tildelt gullnål. Hun jobber 
som nattevakt i hjemmetjenesten, og er en person som vi setter stor pris på.

May-Lisbeth Solheim Hansen

Hovedtillitsvalgt Tjøme kommune
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Invitasjon 
til 

medlemsmøte i 

sandefjord
Tid: 25/9 - kl. 18.00-20-00

Sted: Hvidtgården, møterom Storehvidt

PROGRAM:
Foredrag/kåseri av: 

Even Sundby 
historiker/prest og forfatter 

(www.evensundby.com)

Bedre føre var enn- varig ufør. 
Hvordan ta vare på seg selv i en hektisk hverdag

Debatt om hvilke råd tariffkonferansen skal gi til forbundstyret

Valg av delegater til tariffkonferansen

Enkel bevertning
Vel møtt!

Med vennlig hilsen tillitsvalgtgruppa:

Cecilie, Harald, Anne Mette, Monica, Arta, Birgitte, Ellen og Mathis

gullnålutdeling på fylkeskontoret
Onsdag 19. juni inviterte fylkeskontoret sykepleiere som skulle 
motta gullnål, men som av en eller annen grunn ikke er tilknyttet 
en arbeidsplass hvor en hovedtillitsvalgt kan forestå utdelingen. Det 
kan være pensjonister eller ansatte i mindre virksomheter. 4 vakre 
damer kom til oss på fylkeskontoret og vi hadde en hyggelig lunsj 
før fylkesleder dekorerte dem med gullnålen. Her ser dere dem 
foran en av våre vegger i våre nye lokaler nær Tønsberg torv.
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smittevernbistand til kommunene
I Vestfold har alle kommunene avtale om smittevern bistand fra 
Smittevernenheten på Sykehuset i Vestfold HF. Det er undertegnede, 
Hygienesykepleier Gine Schaathun som har hovedansvar for
smittevernbistanden til kommunene.

Det er nå 11 år siden denne avtalen første gang ble underskrevet.  
Smittevernavtalen innebærer rådgiving, veiledning og bistand til 
sykehjem, hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger i smitte-
problematikk og håndtering av utbrudd.

Vi bistår også fastleger, kommuneleger, tilsynsleger, sykehusets 
avdelinger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, barnehager, helsestas-
joner, asylmottak, hjelpemiddelsentralen, bedriftshelsetjenesten, 
vaskeri, behandlingshjelpemidler, pasienter og pårørende.
Vi følger opp smittevernkontakter i de ulike kommunene, gir råd og 
veileder dem i bruk av infeksjonskontrollprogrammet holder kurs 
og har undervisning om smittevern, hygiene og basale smittevern-
rutiner. 

Det være seg håndhygiene, bruk av arbeidsantrekk og beskyttelses-
utstyr, tekstilhåndtering, renhold, rengjøring og desinfeksjon av 
utstyr, næringsmiddelhåndtering, forebygging av ulike infeksjoner, 
aseptisk håndtering av ulike kateter og sentralvenøse katetre, 
håndtering av pasienter som er bærere av- eller har infeksjoner med 
resistente mikrober, forebygging av stikk uhell, håndtering av smitte 
avfall osv. 

Seksjonene tar kontakt med oss på smittevern og vi i legger løp for 
pasientene etter utskrivelse fra sykehuset til kommunen.  Vi drar og 
ut og bistår den enkelte enhet når det er spesiell infeksjonsproble-
matikk og funn av resistente mikrober som MRSA, ESBL , VRE, 
Clostridium difficile blant annet.

Av smitteproblematikk kan nevnes:
Mage/tarminfeksjon, spesielt Noro og Sappovirus som gir oppkast 
og/eller diare. Vi ser og en økning av tarminfeksjoner med
Clostridiumdifficile- en diare tilstand som oftest forårsaket av 

langvarig antibiotikabehandling. Det kan være en alvorlig tilstand. 
Denne spore dannende mikroben overlever lenge i miljøet utenfor 
kroppen. Godt renhold og desinfeksjon er derfor viktig.

Hepatitt og HiV skaper stor smittefrykt blant personalet, og krever 
god informasjon om tiltak. 

Luftveisinfeksjoner, Urinveisinfeksjoner, hud og sårinfeksjoner.
Vi samarbeider tett med mikrobiologisk avdeling og ser økning 
av bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika som MRSA, 
ESBL,VRE. 

Sykepleiere som arbeider i kommunene er velkommen til å ta 
kontakt med oss for råd og veiledning!

Gine Schaathun

Hygienesykepleier, smittevernenheten Sykehuset i Vestfold

21.-23. august arrangerte NSF Vestfold og Telemark arbeids-
tidskurs for 22 tillitsvalgte på Hotel Skjærgården i Langesund. 
Kurset er et prosesskurs som krever mye egenaktivitet av 
deltakerne som også fikk en grundig innføring i lov- og 
avtaleverk. Tross lange dager og lite fritid for de tillitsvalgte, 
hadde vi en engasjert og lærevillig gruppe som det var en 
stor glede å undervise. Stor takk til dere alle! 

Vi arrangerer et nytt kurs om arbeidstid 
25.-27. september i Larvik.

arbeidstidskurs for tillitsvalgte i Vestfold og telemark
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Faggruppene orienterer

Navn: Grete Lepperød
Alder: 52 år
Barn: 3 flotte gutter på 13, 18 og 23 år
Bosted: Stavern 
Sivilstand: Svensk kjæreste, verdens flotteste :)  

Ny faggruppeleder i faggruppen av videre-
gående opplæring i Vestfold

Jeg er sykepleier og adjunkt, og er faglærer/ kontaktlærer på VG2 
Helsearbeiderfag på Gjennestad Videregående skole, der jeg de 
to siste årene har startet  vg1 Helse Oppvekstfag og VG2 Helse-
arbeiderfag. Jeg er lærer på 12 året, og har jobbet de fleste årene 
tidligere på Thor Heyerdahl VGS.

Min sykepleiererfaring har jeg fra barsel, hjemmesykepleie,
sykehjem, mottagelse, samt 4 år i Mali og Botswana.

Jeg er heldig å få være del av dommer teamet for yrkes - NM 
Helsearbeiderfaget, og var dommer på NM Lillehammer og NM 
Lillestrøm. En fantastisk inspirerende del av jobben min. Lokalt har 
jeg også vært engasjert i de fylkeskvalifiseringene vi har hatt her i 
Vestfold.

I NSF-VGO har jeg vært medlem i en årrekke og har deltatt på 
mange av konferansene i regi av faggruppen.

Jeg brenner for tett og godt samarbeid skolene i mellom, for faget 
mitt, hjemmet og hagen, familie, venner, kjæresten... og mye mer.. 
og ser så frem til dette engasjementet.

Beste hilsen Grete Lepperød 

Nsf flU-Vestfold
- Historisk fagkveld for lungegruppen i vår!

Faggruppen for lungesykepleiere har som mål å få til to fagkvelder 
i løpet av året. Interessen for lungefaget er stor både på sykehuset 
og i kommunene, og på vårens fagkveld samlet vi sykepleiere fra tre 
poster på sykehuset og fra 4 kommuner, totalt 24 påmeldte.

I tillegg til forholdsvis bred oppslutning, var dette møtet historisk da 
vi som første faggruppe arrangerte fagkveld i NSF Vestfold 
sine nye lokaler på torget! Lokalene egnet seg godt til medlems-
møter, med flott beliggenhet, trivelige lokaler, god møteromsplass 
med alle fasiliteter og plass i pausene til å strekke på beina, spise og 

prate. Fylkesleder Lisbeth Rudlang var med og ønsket velkommen, 
og begivenheten ble feiret med pizza, spandert av NSF Vestfold.

Temaet for kvelden var hjemmerespiratorbehandling. 
Overlege ved lungeseksjonen, Anne Marie Gabrielsen snakket om 
det hun brenner mest for; akutt BiPAP-behandling til kols-pasienter. 
I tillegg videreformidlet Margrete Klemmetsby fra to foredrag fra 
det nasjonale lungefagmøtet som hadde vært i Harstad i mars. 
Temaene var fra Ove Fondenes’ (overlege og leder for senter for 
hjemmerespiratorbehandling) og Knut Dypviks (Intensivsykepleier 
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Nordhordalandsykehuset, Bodø) foredrag om henholdsvis oppstart 
og avslutning av hjemmerespiratorbehandling og etiske aspekter 
ved hjemmerespiratorbehandling. Alle temaene engasjerer sterkt 
siden det er behandling som er både effektiv og kontroversiell og 
fortsatt omdiskutert i fagmiljøet. Debatten gikk til litt på overtid, selv 
etter at vi kuttet et planlagt innslag.

Men vi rakk så vidt å informere om Videreutdanningen i 
lungesykepleie i Bergen hvor to sykepleiere på lungepost ved 
SiV nå går, sammen med sykepleiere fra sykehus og kommuner fra 
resten av landet.

Og ikke minst rakk vi å nevne det nasjonale fagmøtet for 
lungesykepleiere som NSF FLU Vestfold skal arrangere i 
Tønsberg 24. og 25. april 2014. Alle sykepleiere er da velkomne 
til å delta. Mer info om dette kommer senere, men sett av dagene!

Høstens kveldsmøte er enda ikke planlagt, men informasjon kommer 
ut på mail til alle medlemmer på SiV og alle hovedtillitsvalgte i 
kommunene, som oppfordres til å sende videre til sine medlemmer. 
Ta ellers kontakt dersom du ønsker informasjon direkte på mail 
(nsffluVestfold@gmail.com).

Takk for en flott fagkveld og takk til NSF Vestfold som stiller med 
flotte lokaler og god service!

Hilsen Styret NSFFLU Vestfold

v/ Margrethe Klemmetsby

Geriatriseminar 25. september 2013
Geriatriseminaret i Vestfold er et faglig samarbeid mellom Sykehuset i 
Vestfold HF v/geriatrisk seksjon og klinikk psykisk helse og rus- 
behandling, Høgskolen i Vestfold v/fakultetet for helsevitenskap, 
NSF faggruppe for geriatri og demens Vestfold, Sandefjord  
kommune v/utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i 
Vestfold (USHT), Fylkesmannen i Vestfold v/helse- og sosialavdelingen 
og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

Geriatriseminaret blir arrangert en gang i året for helsepersonell 
som jobber med eldre både i kommunehelsetjenesten og spesial-
isthelsetjenesten. Det har hatt blitt arrangert jevnlig siden 1998, og 
etter at faggruppen i 2010 ble etablert i Vestfold har vi vært med i 
arbeidsgruppen som står bak. 

I år arrangeres geriatriseminaret den 25.september i auditoriet på 
Sykehuset i Vestfold Tønsberg.. Temaet i år er: 

”Depresjon – demens – delir. Hva skiller? Hva kan vi som 
helsepersonell gjøre?”

Vi ønsker med årets geriatriseminar å sette fokus på disse tre 
sykdomstilstandene. I primærhelsetjenesten, så vel som i spesialist-
helsetjenesten, treffer vi ofte den gamle pasienten med symptomer 
på en eller flere av disse tilstandene – og da er det viktig å vite 

hva som skiller de ad, hvordan vi kan diagnostisere, og hva vi som 
helsepersonell kan gjøre. Årets seminar vil omhandle sykdomslære 
med beskrivende eksempler. Vi ser videre på hvordan hjemmet 
kan brukes som arene for kartlegging og observasjon, og vil gi 
eksempler på hvordan VIPS – metoden kan kvalitetssikre oppfølging 
av behandling og tiltak rundt den enkelte. Vi vil også se på hvordan 
musikk kan brukes til å gi innhold i hverdagen og en god plattform 
for dialog med den gamle.

Vi har fått med oss forelesere som professor dr. med. Knut Engedal, 
ergoterapeut Thea Skarpengland, prosjektleder Marit Mjørud og 
musikkterapeut Kirsti Stedje Aspaas. Vi tror dette blir en lærerik og 
spennende dag, så sett av dagen!

Dagen starter 08.00, og avsluttes kl. 15.30. Kursavgift er 600 kr. 

For påmelding: 
Gå inn på www.aldringoghelse.no.

Velkommen!
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si din mening om 
lønnsoppgjøret 2014-2016
i forkant av hvert hovedoppgjør avholdes tariffkonferanser i alle tariffområder med 

flere enn 1000 medlemmer. tariffkonferansene gir en anbefaling til forbundsstyret om 
tariffpolitiske prioriteringer. dette omfatter også prioriteringer knyttet til revisjon av 

hovedtariffavtale/overenskomst

For kommunene(KS),Virke og Sykehusene (Spekter) er det enkelte 
hovedtillitsvalgtområde representert i de regionale tariffkonferansene 
med sine hovedtillitsvalgte. I tillegg velger hovedtillitsvalgtområdene 
med 51 eller flere medlemmer ytterligere delegater i forhold til 
medlemstall etter følgende skala: 
•				51-100	medlemmer:	2	delegater	(inkl.	HTV)
•				101-200	medlemmer	3	delegater
•					Ytterligere	1	delegat	for	hver	påbegynte	100	medlem

I forkant av tariffkonferansene skal det avholdes medlemsmøte i alle 
hovedtillitsvalgtområdene hvor debattnotatet ”Si din mening om 
lønnsoppgjøret! Tariffperioden 2014-2016” skal debatteres og 
delegater til tariffkonferansen skal velges. Medlemsmøtet gir dere 
som medlemmer mulighet til å fremme deres synspunkter på alle 
områder innenfor lønn og arbeidssosiale forhold. Debattnotatet er 
sendt alle medlemmer som vedlegg til sykepleien før sommeren. 

Du finner det også på NSFs hjemmesider: 
www.sykepleierforbundet.no

En del av dere har allerede deltatt på medlemsmøter slik at 
hovedtillitsvalgt/foretakstillitsvalgt og delegater fra deres 
hovedtillitsvalgtområde kan formidle sine medlemmers 
anbefalinger om hva som ønskes endret og prioritert. Dette vil 
bli drøftet på tariffkonferansen og vurdert sammen med 
prioriteringene fra de andre hovedtillitsvalgtområdene.

Vi regner med at det blir spennende diskusjoner på årets tariff-
konferanser som kan legge grunnlaget for kravene fra NSF ved 
hovedtariffoppgjøret i 2014.

tariFFoppgjøret
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studentens hjørne

PReseNtAsJoN av ny studentreprestrepresentant
Jeg heter Maren Hovde Sandviken, jeg er 27 år og er den nye 
studentrepresentanten i Vestfold. Jeg er nå inne i mitt 3. og siste år av 
bachelor graden og har ikke angret et sekund på valg av yrkesvei. Jeg 
er 3. generasjons sykepleier i familien, så kan vel nesten si det ligger i 
blodet mitt.

Jeg har ved siden av studier jobbet med eldre demente, en pasient-
gruppe som ligger mitt hjerte nært, men det er mye annet spen-
nende der ute og. Det er noe av det jeg liker aller best med yrket, 
alle mulighetene det gir.  Etter to ulike praksisperioder på sykehuset 
har jeg nå fått jobb ved nevrologisk avdeling, noe jeg er fantastisk 
fornøyd med og gleder meg til å starte på.

Som studentrepresentant i fylkesstyret vil jeg gjøre mitt beste for å 
sette studentene på dagsorden og fremme våre saker som best jeg 
kan.

Jeg oppfordrer alle studentene til å sette seg inn i rammeplanen til 
studiet, da det er denne skolen må forholde seg til. Det er den, samt 
fagplan og undervisningsplaner, vi kan slå i bordet med. Vi må sørge 
for at vi lærer det vi skal, så vi kan gå ut som ferdige sykepleiere med 
den kunnskapen vi trenger for å gjøre en god jobb! 

Lykke til med skoleåret!

Ta gjerne kontakt med meg dersom dere skulle lure på noe.  Er det 
noe jeg ikke vet finner jeg ut av det eller setter deg i kontakt med 
noen som vet. 

Jeg kan nås på:
Tlf.: 98800033 eller e-post: mhsandviken@gmail.com

Ved oppstart av bachelor i sykepleie, arrangerer NSF Student vervedag 
på de fleste høgskoler i landet. Da reiser representanter fra studentstyret 
rundt og forteller om NSFs medlemsfordeler nettopp for studentene, 
og de gis mulighet til å melde seg inn. Ved innmelding der og da, får de 
tildelt skolesekk, studenthåndbok og annet relevant materiell.

Fylkeskontoret oppfordres til å delta, og fire fylkesstyremedlemmer 
møtte opp med stand, profileringsartikler og var behjelpelige med 
å samle inn innmeldingsblanketter og dele ut sekker. Studentstyret 
var representert ved Eli Nilsen, hun hadde med seg kollega Lars 
Borge. I tillegg hjalp studentrepresentanten fra fylkesstyret i Vestfold 
opp, Maren Hovde Sandviken, samt hennes vara Christin Øren.

NSF Student organiserer over 90 % av alle sykepleierstudenter i 
Norge. Studentene sparer mye penger ved studiestart ved å melde 
seg inn. 

De gode studenttilbudene består bl.a. av gratis livsforsikring og 
innboforsikring, uniformtilbud, prisgaranti, håndbok for sykepleier-
studenter og studentsekk.

113 studenter tok et viktig og riktig valg, og meldte seg inn.

Velkommen som medlemmer i Norsk Sykepleierforbund!

Fra venstre: Maren Hovde 
Sandviken, Lars Borge og 
Eli Nilsen.

Vervedag på Høgskolen i Vestfold 23. august
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lederkonferanse 4. november 2013

«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 sykepleieledere i NSFS Anne Moi Bø

•	 I trygge hender 24/7 – pasientsikkerhetskampanjen
         Ved rådgiver Nasjonalt kunnskapssenter

•	 Kulturelt innslag 
           av Louis Jacoby

STED:        Quality Hotell Grand Farris, Larvik
TID:       Kl. 09.00 – 16.00
FORM:       Forelesninger med tid til refleksjon
KOSTNAD:  kr. 550 – medlemmer
      kr. 1 100 – ikke medlemmer

PÅMELDING: 
Elektronisk og senest 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». 
Eller send e-post: telemark@sykepleierforbundet.no 

ARRANGøRER:   
NSF Fylkeskontor i Telemark og Vestfold

Velkommen

       Forbehold – rett til endring av programmet

Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere �ater. Pins, brevark & Visittkort

Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves 
enfarget. f.eks: broderinger og brevark.

Ensfarget til Pins,brevark og andre små 
applikasjoner

Myriad Pro Regular:
Tekst til brødtekst og webadresser
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Med jevne mellomrom blir det sendt ut et brev til alle pensjonister i Vestfold fylke med spørsmål om hvem som ønsker å bli invitert til 
Pensjonistforumets møter. Det er om lag 140 personer som har takket ja til å motta invitasjoner, men det er plass til flere.

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
•			Svanhild	Toverud	Olsen

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!

kjære pensjonist-medlemmer i Vestfold! 

pensjonistForuM i VestFold

Invitasjon til tradisjonell julemiddag

Også i år arrangerer Norsk Sykepleierforbund, Vestfold den årlige julemiddagen 
med påfølgende dessert for alle våre pensjonist-medlemmer.

Julemiddagen arrangeres torsdag 5. desember 2013 klokken 12.00 i 
Frimurerlogens lokaler i Tønsberg

Pris: kr. 250,-

Ønsker du å melde deg på kan du ringe tlf. 33 33 18 42 innen: 
mandag 25. november 2013 eller sendte beskjed på 

E-post: vestfold@sykepleierforbundet.no
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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, Sandefjord 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  Grete Lepperød Skaufaret 84, 3292 Stavern 98658235 grete@gjennestad.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 Sandefjord 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
NLAS (akuttsykepleiere) Nyetablert august 2013  Kontaktinfo. kommer i neste utgave 

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@sandefjordbredband.net
 3209 Sandefjord  
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 
Studentrepresentant Maren Hovde Sandviken  98800033 mhsandviken@gmail.com 
Studentrepresentant vara Christin Øren   90524542 christinoren@hotmail.com 
1.varamedlem
Janne Nakken Egtvedt 3133 Duken 33415440 41610054 janne.egtvedt@sandefjord.kommune.no 



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

Hovedtillitsvalgte i Vestfold
HTV-område Navn Arbeidssted Telefon Mobil
KS    
Andebu Nina Skarsholt Sykehjemmet 33439605 92097989
Horten Tone Libekk-Andreassen Horten kommune  92840414
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
Sandefjord 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 Sandefjord videregående skole 33488568 47315804
Spekter    
Sykehuset i Vestfold HF Tone Woll Buer Foretakstillitsvalgt, SiV  90682441
 Torgeir Bøe Hovedtillitsvalgt KPR, SiV  93452303
 Kari Merete Saltvik Hovedtillitsvalgt Kirurgi, SiV  91145116
 Lise Nordahl Hovedtillitsvalgt Medisin, 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

tydelig
Modig
stolt


