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Lisbeth Rudlang
Hilsen

Lisbeth Rudlang

Snøen lar vente på seg, enda vi er inne i den første 
uken i advent. Det har vært en høst med stor aktivitet 
i NSF Vestfold, både i og utenfor våre flotte nye 
lokaler i Storgaten 35, på torget i Tønsberg.

Nå som julegranen har kommet opp og byen er pyntet til 
jul, opplever vi virkelig å være «i sentrum». Mange medlemmer 
gir uttrykk for den stoltheten de kjenner når de går over 
torget og ser NSFs flagg vaie i vinden.

Tirsdag 29. oktober avholdt vi den offisielle åpningen av 
det nye fylkeskontoret, med innbudte gjester. Selv om vi 
fysisk flyttet inn i februar, har det tatt tid å komme på plass, 
og fylkeskontorets aktiviteter har i tillegg gått sin gang. I 
slutten av oktober var imidlertid tiden inne, og de inviterte 
ga uttrykk for at de synes våre kontorer var moderne,  
funksjonelle, og sentralt plassert. 

«Sykepleiernes hus» i Vestfold ble offisielt åpnet av fylkes-
ordfører Per-Eivind Johansen. Undertegnede sa i sin tale at 
vi ønsker et pulserende liv av våre medlemmer i lokalene, 
og det er i ferd med å skje. Tillitsvalgte, faggrupper og 
pensjonistmedlemmer avholder sine medlemsmøter her i 
Storgaten, og det vil de fortsette med, i tillegg er det plass 
til flere avtaler i kalenderen. 

Høsten har også vært preget av forberedelser til Hovedtariff- 
oppgjøret neste vår. Hovedtillitsvalgte og delegater har ut i 
fra et felles «Debattnotat» diskutert og gitt råd til forbunds-
styret om hvilke prioriteringer de skal fremme som krav på 
vegne av medlemmene i NSF. Dette er et sterkt uttrykk for 
den demokratiske prosess i NSF, hvor hvert enkelt medlem 
faktisk har mulighet til å ytre sin mening ved å stille på 
medlemsmøter på arbeidsplassene, som de tillitsvalgte 
arrangerer forut for tariffkonferansene.

Spørsmål som har vært opp til debatt er for eksempel: «Hva 
bør det legges størst vekt på – sentrale eller lokale  
forhandlinger»?, «Hvilke stillinger skal prioriteres»? , og 
«Hvilke krav til fellesbestemmelsene/de sosiale  

bestemmelsene bør prioriteres»? «Vårens vakreste eventyr» 
blir ikke mindre spennende i 2014 enn tidligere, og jeg 
oppfordrer medlemmene til å følge godt med i media.

Høsten er også tid for fylkesstyrets arbeid med handlings-
plan og budsjett for 2014. Resultatet av dette arbeidet 
videreføres ute på arbeidsplassene ved utarbeidelse av 
lokale handlingsplaner. Tradisjonelt starter hovedtillits-
valgte og tillitsvalgte fra hele fylket opp dette arbeidet i 
samarbeid med fylkesstyret, på en todagers konferanse 
i Strømstad. I år var ca. 70 tillitsvalgte samlet og fikk ny 
kunnskap om lov- og avtaleverk, samt NSFs satsninger 
frem mot 2016.

Det er nå utarbeidet syv ulike politiske plattformer innen 
organisasjonens innsatsområder, som gir tydelig uttrykk 
for NSFs forventninger knyttet til det enkelte området. 
Plattformene er anbefalt lesning og finnes her: https://
www.nsf.no/vis-nyhet/1365630/NSF-vil-bidra-til-et-bedre-
helse-Norge 

Med dette vil jeg benytte anledningen til å ønske riktig 
god vakt til dere som skal jobbe jule- og nyttårshelgen, 
sykepleiere innehar en kompetanse som er nødvendig 
24/7/365!

God jul og riktig god nyttår til dere alle!
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tirsdag 29.oktober ble “sykepleiernes hus” 
i Vestfold offisielt åpnet ved fylkesordfører 

per-eivind Johansen.

Åpningen ble markert med deltakelse fra fylkesstyret, inviterte 
gjester fra Høgskolen i Vestfold, andre organisasjoner, Sykehuset 
i Vestfold, tidligere fylkesledere og ansatte. Fra NSF deltok også 
generalsekretær Olaug Flø.

Etter at fylkesordfører Per-Eivind Johansen foretok den offisielle  
åpningen av lokalene ved «snorklipping», innledet undertegnede 
med å ta et tilbakeblikk på NSFs historie i Vestfold og å gi en  
orientering om fylkeskontorets arbeid. 

Heidi Kapstad, dekan ved Fakultetet for helsevitenskap, HBV 
(høgskolen i Buskerud og Vestfold) holdt deretter et interessant og 
engasjerende foredrag med tittelen:”Ny høgskole - nye muligheter for 

sykepleie og sykepleiefaget?”

Etter servering av kanapeer og kake fulgte hilsningstaler med over-
rekkelse av gaver og blomster.

her er utdrag fra fylkesleders tale
Hvem er vi og hva arbeider vi med? 
«Det er naturlig å ta et lite tilbakeblikk på en dag som denne. 8. 
oktober 1928 ble Tønsberg og omegn krets av Norsk Sykepleier-
forbund stiftet.

I 1937 skiftet kretsen navn til Vestfold krets, og de første årsberetnin-
gene tyder på at det var det sosiale fellesskapet blant medlemmene 
som betydde mest.

Det var vel først etter krigen vi ser utvikling av aktuelle saker lokalt, 
slik som lønns- arbeidsforhold og pensjon.

1982 leide Vestfold krets for første gang egne lokaler, de befant seg 
i Øvre Langgate her i Tønsberg. Bergljot Brekken ble kretsens første 
valgte leder på heltid i 1983. Året etter flyttet kretsen sitt lokale 
til Grev Wedelsgate 10 og noe senere til nr 12. Irene Henriksen 

Aune ble valgt som kretsleder og tiltrådte vervet 1. mai 1985. Fra 
september samme år ble Tone Sudenius ansatt som ”kontorhjelp» i 
deltidsstilling. Hun arbeidet i NSF frem til hun gikk av med pensjon 
i 2010, da med tittelen administrasjonssekretær. Lise Adal ble ansatt 
i 1987 som opplæringskonsulent og fortsatte ved fylkeskontoret til 
hun også gikk av med pensjon i 2010, da med tittelen seniorrådg-
iver.
Et sted på 80-tallet, skiftet Vestfold krets også navn til Fylkeskontoret 
i Vestfold. 

Øvrige fylkesledere som har ledet NSFs fylkeskontor i Vestfold er  
Cecilia Haglind, i halvannet år, Rigmor Føske Johnsen i 9 år og 
Solveig Osland Sandvik i 3 år, før jeg selv ble valgt i 2007.

I 2010 ble det da ansatt to rådgivere i 100 % stilling, Inger Stulen 
og Morten Falkenberg, som sammen med undertegnede utgjør 
kontorets samlede ressurser i dag. 

NSF Vestfold har i sitt 85. år over 4100 medlemmer. Blant disse 
medlemmene har vi ca. 100 tillitsvalgte som gjør en stor jobb ute 
på arbeidsplassene og som NSF er helt avhengig av for at organisasjonen 
skal utvikle seg.

NSF Vestfold opplever også å ha et godt Uniosamarbeid på fylkes-
nivå, samt at vi i ulike saker og fora, samarbeider godt med Dnlf, 
Delta og Fagforbundet.

litt oM bakgrunnen for denne Markeringen
Et stort prosjekt; oppussing av lokaler og arbeidsmetoder i NSF 
ble iverksatt som følge av et LM vedtak i 2007. Hovedkontoret i 
Oslo og 19 fylkeskontor skulle moderniseres, både når det kom til 
interiør, og å forbedrede NSFs  arbeidsmetoder. I mai 2012 var det 
vår tur. I og med NSF Vestfold hadde bodd på samme sted i ca 20 
år og vi uansett så for oss et omfattende oppussingsarbeid, ble det 
naturlig å vurdere om vi skulle flytte, eller «bygge og bo». Sammen 

offisiell  
åpning av  
nsfs nye 

lokaler
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med prosjektledelsen vurderte vi ulike tomme lokaler, hvorav dette 
fremsto som det mest interessante, særlig pga av den flotte og 
sentrale beliggenheten i Tønsberg, Vestfolds hjerte. Her kjente vi på 
muligheten til å sette vårt preg på bybildet. En flaggstang, veranda 
og beliggenhet samt et godt forhandlingsresultat med huseier, 
medvirket til at vi landet her.

Vi flyttet inn i februar, så nå har vi bodd oss inn, de fleste ting har falt 
på plass, og vi trives godt i det nye fylkeskontoret.

Lokalene taler for seg selv, vi liker resultatet av interiørarkitektens ar-
beid, og det håper vi dere også gjør. Et stort møterom er den største 
endringen, det gjør at vi kan legge flere av våre faste møteaktiviteter 
med inntil 30 personer i egne lokaler. Vi er også fornøyde med 
aktivitetsrommet, som vi ruster opp og tar i bruk i disse dager, dette 
i lys av HMS og et folkehelseperspektiv. Rommet skal i tillegg til for 
de ansatte, også være til disposisjon for våre medlemmer.

I tråd med prosjektets intensjon har vi også flittig bruk av video-
konferanser, og opplever faktisk møtekollisjoner knyttet til bruk av 
utstyret, og det er nesten litt hyggelig.

Vi har en ambisjon om at dette skal bli et «Sykepleiernes hus» i 
Vestfold, med et pulserende liv av våre faggrupper, tillitsvalgte og 
medlemmer. Det er faktisk allerede i ferd med å skje, flere av våre 
faggrupper har avholdt sine fagmøter her, og hovedtillitsvalgte 
holder sine møter med tillitsvalgte og medlemmer her i Storgaten.

Hadde det ikke vært for at Tønsberg kommune har lagt om tog-
traséen for byens 17. mai tog, ville vi nok hatt åpent for medlemmer 
på Nasjonaldagen også.

Dette er ikke dagen for å være veldig politisk, men litt må jeg si: 
Behovet for sykepleiere i dag og i fremtiden er stort. SSB har funnet 
ut at hvis vi ikke gjør noe med utdanningskapasiteten, vil vi mangle 
30.000 sykepleiere om 20 år. KS har beregnet rekrutteringsbehovet i 
kommunesektoren; allerede om 9 år vil det være behov for ca 6600 
flere sykepleiere enn i dag. Norge trenger også flere sykepleiere 
med enda mer kompetanse, både spesialsykepleiere, helsesøstre og 
jordmødre og andre former for tilleggskompetanse.

La meg nevne et eksempel fra Helsedirektoratets fagrapport til 
den nye kreftstrategien. Der slår direktoratet fast at det er behov 
for flere sykepleiere med videreutdanning i palliasjon og kreftsyke-
pleie, både i spesialisthelsetjenesten og i de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene. Det er også behov for flere intensiv-, operasjon 
og anestesisykepleiere. Og dette er bare innenfor kreft.

Sett i lys av at opptil flere helseministre, også den nåværende, har  
beskrevet sykepleiere som ryggraden i helsevesenet, og at syke-
pleiernes kompetanse er av avgjørende betydning for å lykkes 
med samhandlingsreformen, er det svært viktig at rekruttering til 
sykepleieryrket tas på alvor.

NSF er også opptatt av den oppgaveglidningen vi ser skjer inne helse- 
vesenet i Norge. Vi kaller det gjerne ansvars- og oppgavedeling. Det 
handler om å overføre ansvar og oppgaver fra en profesjon til en 
annen. Årsakene er ofte knapphet på ressurser og større behov for 
helsetjenester.

La meg nevne et eksempel fra Helsedirektoratets fagrapport til 
den nye kreftstrategien. Der slår direktoratet fast at det er behov 
for flere sykepleiere med videreutdanning i palliasjon og kreftsyke-
pleie, både i spesialisthelsetjenesten og i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene. Det er også behov for flere intensiv-, operasjon 
og anestesisykepleiere. Og dette er bare innenfor kreft.

Sett i lys av at opptil flere helseministre, også den nåværende, 
har beskrevet sykepleiere som ryggraden i helsevesenet, og at 
sykepleiernes kompetanse er av avgjørende betydning for å lykkes 
med samhandlingsreformen, er det svært viktig at rekruttering til 
sykepleieryrket tas på alvor.
NSF er også opptatt av den oppgaveglidningen vi ser skjer inne hel-
sevesenet i Norge. Vi kaller det gjerne ansvars- og oppgavedeling. 
Det handler om å overføre ansvar og oppgaver fra en profesjon til 
en annen. Årsakene er ofte knapphet på ressurser og større behov 
for helsetjenester.

Fra et profesjons- og interessepolitisk perspektiv er det derfor viktig 
for NSF å delta i debatten».

NSF Vestfold har i en årrekke hatt et godt samarbeid med Høgsko-
len i Vestfold, og sykepleierutdanningene der. Fra 1. januar 2014 vil 
Høgskolene i Ve og Bu være slått sammen, til HBV.

Det var derfor en glede for meg å gi ordet videre til hun som vil 
være dekan for fakultet for helsevitenskap ved den fusjonerte høg-
skolen, Heidi Kapstad. 
 
Lisbeth Rudlang, Fylkesleder
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fra Rådsmøte i Norsk 
sykepleierforbund 

– Vi har et klart mål fra landsmøtet om at heltidsarbeid skal være 
en rettighet og skal oppnås uten økt helgebelastning, sier forbund-
sleder Eli Gunhild By.

rådsmøtets skal gi råd til forbundsstyret på bakgrunn av:
•	 de	tiltakene	NSF	har	gjennomført,
•	 de	målene	som	er	nådd,
•	 og	utviklingen	og	de	politiske	realitetene	i	de	omgivelsene		
 organisasjonen er en del av

Rådene skal være knyttet til eventuelle justeringer av landsmøte-
vedtatte innsatsområder for resten av landsmøteperioden. Det skal 
ikke fattes vedtak om nye og endrede prioriteringer som bryter 
med det som ble vedtatt av landsmøtet, men vurdere om kursen 
sett opp mot oppnåelse av målene tilknyttet disse vedtatte innsat-
sområdene er riktig.

NSF har jobbet 5 hovedinnsatsområder de to første årene i lands-
møteperioden, og forbundsleder Eli Gunhild By redegjorde for noe 
av arbeidet er gjort innenfor innsatsområdene:

innsatsoMråde 1
«I forhold til prioritering og organisering av helsetjenesten» har 
samhandlingsreformen vært svært sentral. Etter innføringen av 
reformen i 2012 har det vært og er fortsatt planlagt store endringer 
i helsetjenesten. NSF har utarbeidet en egen politisk strategi for 
arbeidet med reformen, for bedre å kunne følge med på og påvirke 
den.

Samhandlingsreformens fokus på forebyggende helsearbeid og 
tidlig intervensjon i kommunene har vært et svært viktig element 
for oss. Vi har understreket gang på gang viktigheten av å satse 
på opprusting av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som en 
vesentlig arena for helsefremmende og forebyggende arbeid, som 
faktisk virker.

Gjennom dette arbeidet har NSF sikret en økning på 180 millioner 
kroner til sektoren over statsbudsjettet. Samtlige politiske partier har 
en styrking av dette området i sine partiprogrammer. Dette er en 

god start, men det er samtidig viktig at dette ikke blir en hvilepute 
for kommunene. NSF mener derfor det er viktig å opprettholde 
presset på dette området.

NSF har de siste årene hatt et sterkt fokus på eHelse og teknologi. Vi 
har gitt innspill til stortingsmeldinger både i forhold til «Innovasjon» 
og «En innbygger- en journal». Vi har deltatt i Helse- og omsorgs 
departementets (HOD) rapporterings og dokumentasjonsprosjekt, 
både i arbeidsgruppe og referansegruppe gjennom hele 2013, for 
å se på muligheter for forenklinger og forbedringer. Nå snakker de 
også i HOD om ICNP (Internasjonal klassifikasjon av sykepleiepraksis).

Det har vært viktig for oss å understreke at teknologi, innenfor  
forsvarlige etiske rammer og i samråd med pasienter og pårørende, 
kan bidra til bedre kvalitet og pasientsikkerhet, flere valgmuligheter, 
økt trygghet og selvstendighet for den enkelte pasient, og kan 
frigjøre ressurser til andre pasienter.

innsatsoMråde 2
Innen innsatsområde 2 «Sykepleieprofesjon i utvikling» er det gjort 
et stort og viktig arbeid. Et sentralt element i NSFs arbeid med å 
utvikle sykepleierprofesjonen, har vært arbeidet med kvalitet og 
pasientsikkerhet. Gjennom vår involvering i helhetlige kvalitets-
systemer, har vi skapt et større fokus på sammenhengen mellom 
kompetanse og kvalitet. Vi har formidlet dette både i innspill til 
stortingsmeldingen om «Kvalitet og pasientsikkerhet» og i meldingen 
«Morgendagens omsorg».

Vi har vært opptatt av rammevilkårene for lederne våre. Reduksjon 
i kontrollspenn, økt faglig fokus og økt kobling mellom god ledelse 
og god kvalitet har vært kjerneelementer i dette arbeidet. Vi har sett 
at dette arbeidet har båret frukter, i form av nasjonal rapport og 
helseministerens fokus på å bedre situasjonen for spesielt første-
linjeledere.

NSF har vært en pådriver for å fremme god sykepleie innenfor 
rusfeltet, blant annet gjennom dialog med politiske myndigheter 
rundt stortingsmelding «Se meg», om rusbehandling og omsorg.
Generelt blir NSF vurdert som en vesentlig aktør når helse- og 

norsk sykepleierforbund (nsf) har landsmøte hvert fjerde år. for å sikre at forbun-
det er på riktig kurs i forhold til vedtakene på landsmøtet, er det bestemt at nsf 
skal ha et rådsmøte midt i landsmøteperioden. 62 delegater fra hele landet deltok.
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omsorgspolitikk skal utarbeides. Politikerne har vist stor vilje til å 
møte oss, og våre innspill til diverse politiske dokumenter – stort-
ingsmeldinger, proposisjoner, NOU-rapporter – har i stor grad blitt 
tatt til følge. Vi ser også at våre innspill får direkte budsjettmessige 
konsekvenser.

innsatsoMråde 3
Innsatsområde «Sykepleierutdanning og forskning» har hatt stort 
fokus i denne perioden. Gjennom deltakelse i Kunnskapsdeparte-
mentets referansegruppe for utarbeiding av stortingsmelding nr. 
13 «Utdanning for velferd», har vi gitt forslag til høyst nødvendige 
endringer i sykepleierutdanningen. Gjennom vår plass i samspills-
rådet på vegne av Unio påvirker vi videre og har fokus på styrking 
av kjernekunnskapen, kvalitetssikring av praksisstudiene og bedre 
økonomiske rammebetingelser.

NSF tok initiativ til NIFU-rapport nr 14/2012 «Kvalitet i sykepleierut-
danningen». Denne viste store forskjeller i kvaliteten mellom 
studiestedene.

innsatsoMråde 4
Innen innsatsområdet om «Lønn og arbeidsvilkår» har vi blitt 
spesielt utfordret i den senere tid. Vi har et klart mål fra landsmøtet 
om at heltidsarbeid skal være en rettighet og skal oppnås uten økt 
helgebelastning. Vi har jobbet konkret og målrettet med dette. En 
milepæl ble nådd 12. februar 2013. Da slo partene i kommunal sek-
tor – KS, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og Delta –¬ fast at 
heltidsarbeid skal være hovedregelen i norske kommuner. Målet er 
å snu deltidskultur til heltidskultur!

Til tross for omfattende forskning på helsebelastningene ved 
turnusarbeid og nattarbeid, og for høyt sykefravær og utstøting i 
helsesektoren, øker presset på arbeidstid og arbeidstidsordninger 

som fraviker fra arbeidsmiljølovens rammer.

Hver dag inngår NSFs tillitsvalgte turnusavtaler. Arbeidsmiljøloven 
gir stort lokalt handlingsrom, men forutsetter kunnskap og samar-
beid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Kortsiktige løsninger er 
ikke svaret. Vi må ha arbeidstidsordninger som gjør det mulig å stå 
i hel stilling fram til pensjonsalder. Derfor har vi også sagt klart i fra 
at det er uakseptabelt å kreve mer ubekvemt arbeid i bytte for å få 
hel stilling.

innsatsoMråde 5
I forhold til innsatsområde «Medlemmer og organisasjon» har det 
skjedd svært mye disse to siste årene. I august i år nådde vi målet 
om 100 000 medlemmer. Vi er en organisasjon i vekst, og fra 1. 
januar 2012 og fram til november i år har medlemstallet økt med 
6,3 prosent. Dette skyldes ikke minst NSF Student som gjør en 
kjempejobb med å rekruttere studenter, men også med god innsats 
fra tillitsvalgte og fylkeskontor. Jordmorsatsningen er i gang. I år har 
vi også økt stipendmidlene både i forhold til forskning, utdanning 
og kurs betydelig.

Vi har nå beskrevet det vi betrakter som de vesentligste aktivitetene 
vi har utført i den første halvdelen av landsmøteperioden. Vi ønsker 
imidlertid at dere deltar i å fylle ut dette bildet, slik at vi sammen 
utarbeider en mest mulig helhetlig beskrivelse av det vi har gjort, 
og det vi har fått til, disse første to årene.

Utdrag fra innledningen fra forbundsleder Eli Gunhild By til rådsmøtet.

deltakelse fra Vestfold
Fra Vestfold deltok Fylkesleder Lisbeth Rudlang og delegat fra 
landsmøtet 2011 og medlem av fylkesstyret Tone Woll Buer.

NSF lanserte syv politiske plattformer på Rådsmøtet. De syv er 
politisk plattform for ledelse, sykepleierutdanning, psykisk helse 
og rus, innovasjon og tjenesteutvikling, folkehelse, forskning og 
e-helse. Gjennom disse plattformene ønsker NSF å tydeliggjøre og 
gi retninger.

Forbundsleder Eli Gunhild By presenterte utfordingsbildet fremover. 
NSF er opptatt av at det skal være samsvar mellom oppgaver og 
ressurser. 

Det vil bli et økende press på arbeidstid, vi har fått en ny regjering 
som varsler ny kurs. Verdsetting av sykepleiere og utdanning og 
forskning er andre innsatsområder NSF vil arbeide spesielt med i 
denne perioden.

Rådsmøtet ble delt inn i grupper som skulle arbeide med innsat-
sområdene og videre gi råd til forbundsstyret for resten av 
landsmøteperioden.

Gruppene la videre frem sine råd til forbundsstyret. Mange  
diskusjoner om blant annet arbeidstid, ledersatsning, rekruttere og 
beholde medlemmer, IKT satsning, faggrupper, likestilling/likelønn 
og ufrivillig deltid.

Tone Woll Buer

Foretakstillitvalgt SiV
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min sommerjobb
Jeg har verdens beste sommerjobb, som sykepleier/ helsesøster på Camp Hudøy 

utenfor tjøme. første gang jeg jobbet der var i 1998 og jeg har siden vært der når jeg 
har hatt mulighet, det har blitt mange år. oppholdet har ofte inngått som en del av 
familieferien vår, og vi er der i en periode på fjorten dager. Hudøy har blitt vår mag-

iske sommerøy. det magiske skal jeg komme tilbake til.

Slik jeg ser det er camp Hudøy et flott helsefremmende tiltak for 
barna i Oslo. Feriekolonien har til sammen tre perioder pr. år fra 
St. Hans til midten av august og tar imot ca. 1350 barn fra 2. til 7. 
klasse fra skolene i Oslo. Det er Oslo kommune som eier stedet og 
de i alt elleve «koloniene», og stiftelsen Hudøy i Kirkens Bymisjon 
som drifter det. Det er fire helårsansatte i stiftelsen. Finn Edvin og 
Sara holder til i Oslo utenom «kolonitiden», og to vaktmestre og 
altmuligmenn arbeider på Hudøy hele året. 

Resten av oss ca. 112 personer pr. koloniperiode, er sesongarbeidere. 
Av dem er ca. 105 ansatt på koloniene som assistenter, ledere og 
kokker. Det er 4 fritidsledere, 2 sykepleiere eller 1 lege og en syke-
pleier som ivaretar helsetjenesten, og 2 frivillige båtførere- (politi-
folk) som også er brann- og sikkerhetsansvarlige. Det å være på en 
øy med så mange barn er sårbart, og et sikkerhetstiltak er at det 
ikke er lov å gå i land på Hudøy i sommerperioden for andre enn de 
som er knyttet til Camp Hudøy. 

I sommer var det 425 unger i min periode. Barnegruppa speiler 
integreringsgraden i grunnskolen, barn med forskjellige diagnoser, 

noen «uten diagnoser», noen sterke og tøffe, noen friske, noen 
selvstendige, noen sjenerte, noen engstelige, noen i sorg. Det vil si 
en sammensatt barnegruppe hvor noen reiser fra «noe» og noen 
reiser til «noe». 

Det overordnede målet til camp Hudøy er: Gi barna gode opp-
levelser. Det kan høres enkelt, men hvis vi skal møte hvert enkelt 
barns definisjon av gode opplevelser blir det mer utfordrende. Vi 
må lytte og ta oss tid til å forstå hva det er som trigger den gode 
følelsen. Det er derfor viktig å bli kjent med barna så fort som mulig. 
Dette setter store krav til de som jobber nær barna på koloniene. De 
voksne på koloniene er i hovedsak studenter innenfor humanistiske 
fag. Flotte ressurssterke og engasjerte unge mennesker med masse 
positivt engasjement og glede. Det legges til rette for mange ulike 
sommerlige aktiviteter primært utendørs, og det er en del som op-
pdager at det er skikkelig gøy å bade eller gå på tur når det regner. 
Barna tilbys blant annet seilskole, fotballturnering, overnatting i naust 
osv. De minste barna er på Hudøy i en uke, og de større barna i 12 
dager. Det er mye nytt for mange av dem. De skal sove på sovesal 
med mange andre jenter eller gutter de kanskje ikke kjenner 

Dette er Hudøy
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fra før. De skal gå på utedo, re opp senga si penest mulig hver 
morgen for å vinne konkurransen kalt sengetoppen og så videre. 
For øvrig har ingen barn med seg mobil eller andre elektroniske 
duppeditter. Det er ikke tv på koloniene, kun en radio på kjøkkenet 
hvis kokken har det. Og det er ikke lov med godteri med unntak 
av den midterste lørdagen i perioden. Derfor er kokken en viktig 
person. Hun eller han forbereder alltid dessert etter middag, og det 
er ofte en god kake å få. Vennskapsbånd er viktig på Hudøy.  Det 
er garn til vennskapsbånd i alle farger, og alle lærer en teknikk for å 
lage disse. Det er om å gjøre å ha flest mulig. Et bibliotek med bøker 
for alle aldre tilgjengelig. Det er ettermiddagssamling med sang og 
diverse kåringer. Hver kveld er det høytlesning og godnattsang på 
sovesalen ved sengetid. Jeg pleier å liste meg å lytte ved døra når 
jeg er ute på kveldstunden. I sommer leste de blant annet Brødrene 
Løvehjerte med stor innlevelse. Så avslutter de med en nydelig 
egenkomponert sang og gitarspill, hvor de i refrenget blant annet 
sier:» Sov min engel min skatt». Og da fylles hjertet mitt og jeg kjen-
ner en tåre i øyekroken.  

hVa gjør en sykePleier På hudøy?
Hva begynner jobben min med:
Aller først før barna kommer arrangerer sykepleierne kurs for alle 
voksne. Dette kurset er en forutsetning for å få jobbe der. Da tar 
vi for oss hjerte/lungeredning både teori og praksis. Redning fra 
drukning ved å dykke ned på to meter og ta opp en dukke på 
størrelse/vekten av en voksen person må alle ansatte gjennomføre. 
Riktig varsling til nødetater legger vi stor vekt på siden vi er utenfor 
allfarvei. Og det er to steder på Østlandet som heter Hudøy, så vi 
presiserer at det Hudøy ved Tjøme i Vestfold vi er på. Vi tar også opp 
temaer som er relevant på Hudøy. Som for eksempel symptomer 
på og førstehjelp ved allergisk sjokk, astmaanfall, sårbehandling, 
forstuinger/ brudd, vepsestikk, flåttbitt, ormebitt, brennmanet, stikk 
av fjesing, berøring av kjempebjørnekjeks osv.

Vi utstyrer alle koloniene med en «førstehjelpssekk» med diverse 
relevant utstyr, som de skal ha med på tur. Forebyggende tiltak på 
Hudøy er for eksempel å smøre barna med solkrem for å unngå 
solforbrenning. Bruke sokker eller badesko når barna skal «vasse» i 
sjøen og det er spisse stener eller skjell på bunnen. Mange vonde 
sår kan unngås på den måten har vi erfart.

Hva gjør en sykepleier på feriekoloni?
Når noen spør hva jeg gjør på Hudøy svarer jeg med glimt i øyet at 
det jeg gjør mest av er «å snakke barna friske».

Og med det mener jeg å legge til rette for den gode dialogen med 
barnet, og ikke minst lytte for å forstå. Være tålmodig og bruke tid. 
Prøve å finne ut hvem barnet er og hva han reiser fra. Hva er det 
som utløser det som er vondt eller vanskelig. Som regel finner vi 
noe som er positivt og kan bygge videre på det. De fleste barn er 
fleksible og ser muligheter, men i noen få tilfeller er det bare hjem-
reise som er løsningen. Det kan være utfordrende for noen å være 
borte hjemmefra så lenge. Vi veileder også de voksne på koloniene 
i hvordan de kan trøste og lindre hjemlengsel og tristhet, eller løse 
opp i konflikter i barnegruppa eller hvis det er samarbeidsproblemer 
mellom de voksne.

For å komme effektivt rundt til alle koloniene bruker vi sykkel. Den 
er lett synlig med «rødekorsmerke» både foran og bak. Vi har egen 
mobiltelefon og døgnvakt og er alltid tilgjengelige. Vi prøver å 
forbeholde natten til det som er akutt slik at vi får sove. Sykepleierne 
har også alltid med en sekk med diverse utstyr og medisiner. Vi har 
god kontakt med legesenter og fastlege som vi kan konferere med 
når vi trenger det. Enkelte barn er ikke vant til å være ute i naturen 
så det kan «røyne» litt på armer og ben. Været påvirker hva som 
«feiler» barna. Når det regner og er grått og kaldt øker tilfellene av 
magevondt, konflikter, tristhet og hjemlengsel. Når det er varmt sola 

Asbjørg Tåtøy   
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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.nsf.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.

skinner er det mer sårskader og solforbrenning, men det synes som 
godt vær gir bedre helse.

Heldigvis er det sjelden noen blir alvorlig syke eller skadet. 

Vi sykler mye rundt om på øya og er til stede når det arrangeres 
fotballturnering, på Hudøydagen der alle koloniene samles til 
felles aktiviteter eller andre arrangementer. En av aktivitetene på 
Hudøydagen er bamsesykehus. Til det sykehuset kan barna komme 
med kosedyrene sine som får behandling for det meste. Eierne 
forklarer ofte problemene til kosedyrene så godt at man skulle tro 
de hadde kjent det på kroppen selv.

Litt om det magiske
Fortellertradisjonen lever i beste velgående på Hudøy. Historier som 
har oppstått etter ting som har skjedd i «virkeligheten», deles av 
gode formidlere og er varierende skumle tilpasset alder og situasjon. 
Når det er fullmåne kan man kanskje se Else som går utover vannet i 
den lange hvite nattkjolen sin i Elsebukta og speider etter man-
nen sin som ble borte på havet. Eller hvis du lytter veldig godt kan 
du kanskje høre Pansergrevlingen som rusler rundt i skogen. Den 
er svært sjelden, (fem eksemplarer etter siste telling foretatt av 
forskere) og finnes bare på Hudøy. Pansergrevlingen ligner på en 
grevling, men i stedet for pels har den plater på ryggen og halen 
er en meter og syttifem centimeter lang. Et slag fra den halen…. ja, 
jeg trenger ikke å si mer. Imidlertid er det svært vanskelig å komme 

i nærheten av den for den har ekstremt god hørsel og er redd for 
mennesker. Jeg har spurt mange barn i årenes løp, men det er bare 
noen få som er helt sikre på at de har hørt pansergrevlingen. Jeg 
har ikke hørt den ennå, men jeg håper…. 

Den magiske stemningen og det at mange unger og unge er samlet 
på et sted skaper også magiske følelser. Utallige kjæresteforhold 
blir innledet og avsluttet på Hudøy. En gutt har foreløpig rekorden, 
tre kjærester på en dag som ble avsluttet den dagen, en flyktig ung 
mann. Men en tur på kjærlighetsstien har for mange vært starten på 
livslange forhold i årenes løp.

Dette er et lite innblikk i hvordan livet er på Hudøy. I min sommer-
jobb kan alt skje, ingen dag er lik og jeg bruker alt jeg «kan» når det 
gjelder kunnskaper, erfaringer, magefølelse og hjerterom. Og for 
meg er det magi i de øyeblikkene, i den samtalen, med det barnet, 
når jeg kan være med «å gjøre en forskjell».

Så hvis jeg har mulighet drar jeg igjen neste år.

Kjære kollegaer - god jul, snart er det en ny sommer.

Med vennlig hilsen

Asbjørg Tåtøy  
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besøk på bastøy  
– hos en fengselssykepleier

Mange av oss kjenner til Bastøy – eller Bastø’. Øya ute i Oslofjorden 
utenfor Horten. Som vi hviler øynene på i sør – når vi sitter på 
Bastøferja med en kaffe, is, avis eller pølse. Øya mange små og 
store gutter ble skremt med hvis de gjorde noe galt – for ikke altfor 
mange ti-år siden. Øya som har fått synliggjort deler av sin grusomme 
historie fra 1900-tallet gjennom filmen Kongen av Bastøy.

Kjent ja, men har du vært der? Vandret rundt på øya, som er 3000 
meter lang, og 1600 meter bred. Øya utgjør 2500 mål, hvorav 300 
er dyrket mark, 200 frøplantasje og 1300 skog. Foredlet gjennom 
mange hundre år. Før reformasjonen av den katolske kirke, senere 
av private gårdeiere. Grusveier og sandstrender. Gamle, ærverdige 
bygg og noen mer «moderne». Hestekjerrer, sykler og elektriske 
biler. Har du vært der? Neppe. De færreste har nok det. Om du ikke 
jobber her, har vært på besøk her, eller badet på den offentlige 
stranda på nordsiden av øya.

Jeg slapp å «havne på Bastø». Jeg hørte på advarslene – og var 
stort sett snill gutt. I 1900 var øya kjøpt opp av Staten fra motvillige 
bønder, og gjort om til skolehjem for gutter. Etablert for å følge opp 
Vergeloven av 1896 om forsømte barn. Et sted for å anbringe barn 
og ungdom med tilpasningsvansker.

Bastøy skolehjem endret både navn og (kanskje) formål flere 
ganger de neste 80 år, men i hovedsak dreide det seg om å gjøre 
gutter i ulike aldre til bedre gutter – slik samfunnet ville ha dem. 
Oppdragelsesanstalt, skolehjem, offentlig skole, guttehjem og 
vernehjem. Mange opplevde det som et fengsel, men fengsel ble 
det først i 1984. Først som en underavdeling under Oslo krets-
fengsel, og fra 1988 et selvstendig fengsel; Bastøy landsfengsel. Nå 
Bastøy fengsel. Det første åpne landsfengsel i kongeriket.

Dit var jeg på vei. Invitert av Bodil, med beskjed om å ta med mat-
pakke, og møte på ferja Vederøy. Ei lita ferje ved siden av Bastøferja. 

De visste jeg kom, og jeg hadde med stort kamera fordi mobiltelefon 
var forbudt. Jeg fikk tillatelse til å ta noen bilder, men uten personer. 
Fergeturen tok 10 minutter. Og jeg hadde noen hyggelige ord med 
flere av passasjerene. Var de ansatte eller innsatte? Uansett – de 
kjente da Bodil. De mente alle kjenner Bodil.

Bodil Lønn (55) har arbeidet som fengselssykepleier i Bastøy 
fengsel siden 1997. Foruten sykepleier er hun lederutdannet – og 
har videreutdanning innen psykisk helse. Hun er ansatt i Horten 
kommune, som har ansvaret for helsetjenesten i fengslet. Det vil 
si – fylkeskommunen har ansvaret for tannhelsetjenesten, og den 
videregående skolen. Mens Horten kommune har ansvaret for 
grunnskolen. Fengslet er det Justisdepartementet og Kriminal-
omsorgen Region Sør som eier. Bortsett fra bygningene da, for de 
er det Statsbygg som drifter. Oj, her var det mange aktører gitt, 
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men Bodil forsikrer meg om at samarbeidet mellom de ansatte er 
svært bra. I tillegg til Bodil, som arbeider i 100 % stilling, er det en 
sykepleier som arbeider i 20 % stilling.

Bodil forteller meg at Bastøy fengsel ble etablert for å ta unna de 
voksende fengselskøene. Frem mot 80-tallet hadde Norge faktisk 
redusert fengselskapasiteten – og det lyder jo kjent. For vi har vel 
gjort den feilen innen helsesektoren også, noen ganger…

Fangene på Bastøy kom – og dro. Det var mest som en korttids 
oppbevaringsinstitusjon i starten. Etter hvert utviklet Bastøy seg til å 
bli et fengsel som var en del av progresjonen i et fengselsopphold. 
Langtidsfanger ble underveis i soningen overført fra lukkede fengsler 
til åpne fengsler. I Vestfold er det fire lukkede fengsel; Horten, Sem, 
Larvik og Sandefjord kvinnefengsel. Det er tre åpne fengsel; i tillegg 
til Bastøy er det Hof og Berg. Og det arbeider sykepleiere i alle sammen.

De innsatte skal lære seg å bo, både sammen med andre og alene. De 
skal lære seg å være i aktivitet – også tilpasset klokka. Her er Alternativ 
til vold, Sinnemestringskurs og Pappafengsel. Opplegg som skal bidra 
til at overgangen til det frie liv skal være forberedt. Øya produserer 
mye mat – til eget bruk og til salg. Grønnsaker og kjøttproduksjon gir 
inntekter. Det gjør også ved-salget. Hestene på øya brukes til å trekke 
søppelvogna og til skogsdrift, og de er bedre egnet som terapiform 
enn en stor og støyende traktor. De innsatte som skulle velge ikke å 
være i aktivitet blir definert som syke, og må tilbringe tida på sykestua. 
Der er det trygt å være hvis du faktisk er syk, men hvis du skulle velge 
denne løsningen for å slippe unna aktivitetene i hverdagen, erfarer de 
fleste at det er så kjedelig at de velger å være i aktivitet.

På Bastøy ble antallet innsatte nylig økt fra 105 til 115. En økning 
som ikke gjenspeilet seg så mye i ulike budsjett. Og med mange 
aktører er det mange budsjett som skal tilpasses. Det planlegges 
nå en ytterligere økning i antall plasser – til 150. Da er det viktig at 
Bodil tydelig signaliserer det økte behovet til Hortens kommunelege, 
som i sin tur melder fra til Helse- og sosialdepartementet, slik at de 
øker sine budsjetter parallelt med Justisdepartementet – og Under-
visningsdepartementet – og Statsbygg.

Når de innsatte kommer fra lukkede institusjoner setter de fleste 
stor pris på åpenheten på Bastøy. En tendens Bodil ser i dag, med 
økende soningskøer, er at stadig flere kommer direkte til Bastøy. 
De har ikke alltid den samme opplevelsen av hvor «godt» det er på 
Bastøy, og det skaper utfordringer. Slik sykdomsbildet til de innsatte 
også gjør. Som i befolkningen ellers så er den i stadig økende grad 

preget av både fysiske og psykiske lidelser, og kombinasjoner av 
disse. Mangelfull kulturell forståelse skaper også utfordringer. Og alt 
skaper mer arbeid for sykepleietjenesten. Alle kjenner Bodil.

Selv om Bastøy er et åpent fengsel, uten hverken gjerder eller mur-
er, så er det jo mye vann du skal passere før du når fastland – og en 
kortere eller lenger «frihet». For Hortens-folk er det kjent at bukta på 
nordsida av øya faktisk er offentlig. Heller ikke her er det noe gjerde. 
Bare et plantefelt som skal skjerme for innsyn – fra fengselsområdet 
til badestranda. Fyret på nordøstsida kan ansatte og andre søke om 
å leie som feriested.

Bodil forteller det åpenbare, at det er fullt mulig å rømme fra øya, 
men blir de tatt får de ikke komme tilbake til Bastøy. Alle innsatte 
blir også bedt om, dersom de skulle finne på å rømme, «vennligst 
ring oss når du når land», så slipper de å søke etter dem på havets 
bunn og i land forøvrig. Og det er det faktisk noen som gjør – ringer 
altså.

En innsatt som ikke kom seg helt til land, tok seg halvveis over i 
fengselsfergens lettbåt. Han kjente ikke til båtens lensefunksjon, så 
med vann til knærne fortøyde han båten til en stolpe midtfjords 
– og ropte på hjælp. Og det fikk han – av vakta – som lo godt. Det 
finnes mange slike historier der ute på øya, og Bodil kjenner en del 
av dem. De innsatte blir telt hver dag – minst fire ganger.

Sykepleierjobben til Bodil er fylt med møter med innsatte som selv 
ønsker en samtale, diverse prøvetakinger, utdeling av ulike medi-
kamenter som LAR og ADHD-medisiner, journalføring, tverrfaglige 
samtaler osv. osv.

Så var det matpakke-tid. Men min medbragte tok jeg med meg 
hjem igjen, for Bodil inviterte meg på fredagslunsj, eller grill-lunsj, 
på Tingplassen. Her møtes alle ansatte til utendørs lunsj hver fredag, 
hele året. Alle ansatte – på tvers av faggrenser og arbeidsgivergrenser, 
fra laveste til høyeste nivå i hierarkiet, hadde et hyggelig treffpunkt 
– med nydelige svarte grillede pølser i lompe. Mye bedre enn dem 
på Bastøferja.

På veien dit passerte vi flere av de flotte bygningene på øya. Mest 
utpreget er kirken og direktørboligen. Kirken ble innviet i 1902, og 
inneholder skole i første etasje, og noe så uvanlig som selve kirke-
rommet i andre etasje. En fløy av kirken er gymsal. 

Direktørboligen er ikke lenger det. Fengselsdirektøren er blitt fengsels- 
leder, og bor ikke der. Bygget huser nå bibliotek, prestekontor og 
fritidslederkontor.

Alle innsatte bor i enerom. De største boligene på øya fungerer som 
innsettelseshus. Etter hvert flytter man inn i mindre enheter, og det 
er mange som ønsker seg en av de få enmannsboligene.

Vi passerer også bygninger med vaskerom, treningsrom, samt  
administrasjonsbygg med kjøkken og spisesal. Og siden vi nærmer 
oss jul lurer jeg på hvordan jula på Bastøy er? Det er ingen aktivitets-
plikt for de innsatte, men opptelling er det i jula, òg. Kokken disker 
opp med god mat gjennom hele jula, slik de fleste av oss utenfor 
også prøver å få i stand.
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På vei tilbake til ferja Vederøy passerer vi igjen det jeg stusset veldig 
over når jeg ankom noen timer tidligere – og som jeg fikk lov til å 
fotografere. Nå må vi på museum for å se dem – men utenfor vakta 
på Bastøy står det hele fem blanke og røde telefonkiosker. Til bruk 
for alle som ikke har mobiltelefon. Og det er det ingen som har i 
Bastøy fengsel.

Takk til Bodil – og hennes kolleger – som tok meg vennlig i mot. 
Takk for at du viste meg en relativt sjelden, men interessant og  
innholdsrik arbeidsplass for sykepleiere.

Morten Falkenberg

Nominasjonskomitè

Nominasjonskomitéen består av en leder og fire medlemmer, pluss 
fire varamedlemmer. Nominasjonskomitéens rolle og oppgaver 
finner vi i NSFs vedtekthefte, i vedtektenes § 4B, samt under over-
skriften NSFs Lokale valgreglement. Fra vedtektene siterer vi:

Fylkesorganisasjonens nominasjonskomité består av leder, 4 medlemmer 

og 4 varamedlemmer, valgt blant de medlemmene som har tilhørighet i 

fylket. Et verv i nominasjonskomitéen kan ikke kombineres med  

ansettelsesforhold i NSF. 

Nominasjonskomitéen velges av fylkesorganisasjonens hovedtillitsvalgte 

senest syv måneder før valg av nytt fylkesstyre skal skje. 

Nominasjonskomitéen skal avgi innstilling på valg av nytt fylkesstyre og 

fylkesleddets delegasjon til NSFs landsmøte…

Disse valgene, ledet av nominasjonskomitéen, skal skje på NSF Vest-
folds fylkesmøte som arrangeres på senvinteren 2015. Syv måneder 
før dette finner vi sommeren 2014. Det betyr at en nominasjons- 
komité bør være valgt før juni 2014, altså om ca et halvt år.

Vi trenger kandidater til en slik nominasjonskomité. Har du forslag til 
kandidater? På egne eller andres vegne? Har du vært i en slik komité 
tidligere og har lyst på jobben igjen? Eller har du rett og slett lyst på 
muligheten som ligger i å påvirke hvem som skal styre NSF Vestfold 
fremover? Eller vet du om noen som har, eller bør ha slike lyster?

Ta kontakt med din hovedtillitsvalgt eller noen av oss to rådgivere 
her på fylkeskontoret. Vi venter i spenning!!

Hvert fjerde år velger dere, nsf-medlemmer i Vestfold, et fylkesstyre som skal sitte i 
fire år, og en landsmøtedelegasjon som skal stille på det neste landsmøtet. fØr dette 
valget skal gjøres må en nominasjonskomité gjøre et svært viktig arbeid.

Gratis fagdag for medlemmer mandag 12. mai 2014

På den internasjonale sykepleierdagen mandag 12. mai, arrangerer 
NSF-Vestfold gratis fagdag for alle medlemmer i auditoriet på  
Sykehuset i Vestfold – Tønsberg.

Nærmere program og innkalling kommer senere, men vi kan love 
en spennende og innholdsrik dag, så sett den av i kalenderen  
allerede nå!

Vi minner også om den internasjonale jordmordagen 5. mai og 
vil også her komme tilbake med nærmere informasjon og program 
i anledning dagen!
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tariffkonferanser i spekter og Ks 2013

Høstens tariffkonferanser er gjennomført
Tariffkonferanser er vedtektsfestet i NSF og avholdes annethvert år, i 
forkant av hvert hovedtariffoppgjør. Delegatene er valgt av og blant 
HTV-områdets medlemmer for å gi forbundsstyret råd om hva de 
ønsker skal prioriteres i den kommende tariffperioden; 2014 – 2015. På 
denne måten har alle medlemmer mulighet til å være med å påvirke 
NSF sine lønnspolitiske prioriteringer. 
                                                                 
Tariffkonferansene ble åpnet av forbundsleder Eli Gunhild By.

Som debattgrunnlag utarbeides et notat som inneholder bakg-
runns- stoff og problem- stillinger knyttet til medlemmenes lønns- og 
arbeids- vilkår. Debattnotatet ble sendt alle yrkesaktive medlemmer 
før sommeren, og bidro forhåpentligvis til konstruktive diskusjoner på 
medlemsmøtene som tillitsvalgte kaller inn til før tariffkonferansene.
I høst har det vært arrangert regionsvise tariffkonferanser i tariffom-
rådene KS, Spekter-helse (spesialisthelsetjenesten), Oslo kommune og 
Staten.

Tillitsvalgte fra overenskomstområdene i Virke; høgskoler, spesialist-
helsetjeneste og helse- og sosiale tjenester, følger tariff-  
konferansene for henholdsvis Staten, Spekter-helse og KS.

Formålet med tariffkonferansene er å bidra til gode demokratiske 
prosesser i utformingen av NSFs tariffkrav og gi forbundsstyret råd 
om tariffpolitiske prioriteringer for kommende tariffperiode.

Medlemmene i de ulike områdene har i forkant av tariffkonferansene 
valgt delegater til konferansene. I forkant har det også vært invitert 
til medlemsmøter hvor alle har hatt  

mulighet til å påvirke og si sin mening om hva de mener NSF bør 
prioritere når forhand- lingene med arbeidsgiverorganisasjonene 
starter til våren.

Fylkeskontoret var tilstede på to av konferansene, som begge ble åpnet 
av forbundsleder Eli Gunhild By og kan rapportere om at Vestfold-
medlemmene hadde sendt gode delegater som var svært aktive i 
debattene både på Spekter - og KS-konferansene.

Forbundsleder, Eli Gunhild Bye.

Delegatene fra Spekter samletFra ”Vestfoldbenken” i KS.
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enighet om avtaler rundt 
turnus i nøtterøy kommune

Arbeidsgiver stod frem til sommeren hardt på for at de hovedtillits-
valgte skulle signere en overordnet turnusavtale for alle ansatte 
innen helse- og sosialsektoren. En avtale hvor de tillitsvalgte skulle 
akseptere unntak fra Arbeidsmiljølovens hovedregler, som gjennom- 
snittsberegning av den ukentlige arbeidstiden, lengre vakter enn 
normalen, og kortere hviletid enn normalen – FØR de tillitsvalgte 
hadde sett snurten av den turnusplanen de ansatte skulle gå i. Og 
dermed gi fra seg muligheten til reelt å kunne påvirke turnusplanen. 
En rettighet de etter Arbeidsmiljøloven har.

NSFs hovedtillitsvalgt, Cecilie Hansen Kjølberg, har i samarbeid med 
de hovedtillitsvalgte fra Delta, Fagforbundet og FO det siste året 
sagt klart i fra til arbeidsgiver at det ikke kommer på tale. Rekkefølgen er 
feil, sier hun. Organisasjonene vil være med å lage turnusen først, så 
skal vi vurdere om vi tillater unntakene. Og de har alle hatt full støtte 
fra sine fylkeskontor og sentrale ledd. Det har ikke vært like enkelt å 
få vår felles kunnskap og enighet ut til våre respektive medlemmer.

Saken rundt turnus har dessverre skapt mye uro rundt om på de for-
skjellige arbeidsplassene i kommunen, og medlemmer fra de fleste 
organisasjoner har spurt sine tillitsvalgte om hva som skjer. Flere 
misfornøyde medlemmer har spurt sine tillitsvalgte om hvorfor de 
ikke bare kan skrive under. Ledelsen har sendt ut skriftlig informasjon 
til de ansatte, og NSF så seg før sommeren nødt til å sende brev til 
våre medlemmer på Nøtterøy for å korrigere ledelsens informasjon.

Det har også vært arrangert uvanlig mange medlemsmøter på  
Nøtterøy. Møtene har vært arrangert både forbundsvis og i fellesskap 

med andre forbund. Og når medlemmene får seg forklart hva som 
var i ferd med å skje, så støtter de sine tillitsvalgte i at de skal ha en 
reell påvirkning når nye turnusplaner skal utarbeides. For å skjerme 
de ansatte mot uansvarlige turnusplaner. Vi takker dere som kom på 
medlemsmøtene, men dere skulle vært så mange flere.

Midt i sommerferien kom saken til rådmannens bord, omsider. Og 
da løste saken seg. Det ble inngått en intensjonsavtale mellom 
partene, samt utarbeidet en mal for hvordan en turnusavtale kan se 
ut. Det prinsipielt viktigste i denne enigheten er at turnusplanen på 
den enkelte arbeidsplass skal utarbeides i et samarbeid mellom 
tillitsvalgt og ledelse. Og så, dersom man er enige om å gjøre 
unntak fra Arbeidsmiljølovens hovedregler, kan man signere en 
turnusavtale som er bundet opp til den turnusplanen man er blitt 
enige om. Og da vil du trolig finne igjen gjennomsnittsberegning 
av den ukentlige arbeidstid, lengre vakter enn 9 timer og kortere 
hviletid enn 11 timer. Slik NSF alltid har vært villige til – der det er 
forsvarlig og nødvendig.

Til slutt er det å håpe at den korrekte intensjonsavtalen og den 
korrekte malen blir distribuert til alle ledd i Nøtterøy kommune, slik 
ledelsen har lovet, og at samarbeidet mellom tillitsvalgt og ledelse 
dermed kan fungere godt fremover.

Hvis medlemmer i Nøtterøy kommune fortsatt har spørsmål rundt 
dette, så er det bare å ta kontakt med hovedtillitsvalgt eller fylkes-
kontoret.

turnus har vært et hett tema i nøtterøy kommune det siste året. svært hett. i 
forbindelse med bygging av nytt sykehjem på øya skulle det naturlig nok også lages 

nye turnusplaner til åpningen nå i høst. etter en lang periode med uenighet har  
arbeidsgiver og organisasjonene kommet frem til enighet i saken, men det har vært 

såpass mye uro at vi velger å skrive om den her i medlemskontakten.

Delegatene fra Spekter samlet
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nytt fra htV-oMrådene

Informasjon fra HtV i 
Horten kommune

Jeg vil takke alle medlemmer for et fantastisk inspirerende halvår. 
Det har vært avholdt medlemsmøter på de fleste arenaer og jeg 
som HTV har fått møte mange engasjerte medlemmer. I september 
hadde NSF et felles medlemsmøte for alle medlemmer i Horten 
kommune. Der vi tok opp en debatt i forkant av tariffkonferanse. 
Dette var en fin måte for medlemmer å komme med tilbakemeldinger 
på til NSF. På tariffkonferansen i oktober ble deres meninger stemt 
frem av delegatene fra Horten kommune. Det var stor enighet i 
salen om de ulike punkter.

Vi hadde også gleden av å dele ut NSFs hedersnål i gull for 30 års 
medlemskap til Ingerid Gjevne Schmit. Vi gratulerer!

NSF har samarbeidet med fagsykepleier i kommunen. Der har vi 
sammen fått snakket om samhandlingsreformen og sykepleiers viktige 
oppgaver. Takk til Kjersti Norheim som har vært med på dette. 
Håper vi kan fortsette det gode samarbeidet i året som kommer.
Jeg ønsker nye medlemmer og nyansatte sykepleiere velkommene i 
NSF og håper flere melder seg inn i året som kommer. Jeg oppmuntrer 
alle til å delta på medlemsmøter, dette er vår arena for kommunikasjon 
og samarbeid. Tillitsvalgte ute gjør en god jobb, bruk dem!

jeg benytter samtidig anledningen til å ønske alle medlemmer 
i Horten en riktig god jul og et godt nytt år.

Jeg kan kontaktes på onsdager og torsdager. Kontoret mitt er på 
rådhuset. 

Vennlig hilsen fra 

Tone Libekk – Andreassen
Mobil nr: 92840414. E-post:  Tone.andreassen@horten.kommune.no
Hovedtillitsvalgt NSF

sykehuset i Vestfold - 
Nsfs hedersnål i gull
Petter Gjertsen, seksjonsleder ved ambulansestasjonen i Larvik 
har mottatt gullnål fra tillitsvalgt i AMK Janne Vestby. Petter er 
utdannet anestesisykepleier og har vært medlem av NSF i 30 år.

Han har hatt arbeidsforhold ved SiV i over 30 år men har likevel en 
variert yrkesbakgrunn. Petter Gjertsen har jobbet ved ortopedisk 
avdeling, ved intensiv, vært avdelingssykepleier ved Hjerteover-
våkningen. Han har vært rådgiver, prosjektleder og brukerrådgiver 
i 6  byggetrinn.

Han har vært seksjonsleder ved AMK i 5 år før han jobbet et halvt 
år i Afghanistan som sykepleier på mobil hjelpeplass, noe som 
han beskriver som heftig. Kan også nevne at han også har vært 
NSF tillitsvalgt og vært med å organisere fire streiker, han har også 
sittet i fylkesstyret i 2 perioder. Petter har også vært med på 3 NSF 
landsmøter som delegat fra Vestfold.

Anne Osmundsen 
har også fått NSFs 
gullnål og blomster 
for 30 års medlem-
skap. Anne har vært 
ansatt og arbeidet på 
SiV i Larvik gjennom 
mange år. Heder-
snålen ble overrakt av 
tillitsvalgt Annbjørg 
Kasin Hønsvall og vi 
gratulerer!
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PReseNtasjoN av ny tillitsvalgt på Maribu i tønsberg
Maribu ligger på Tolvsrød i Tønsberg Kommune. Bygget sto ferdig 
i 1981, og ble utvidet i 1986. Hjemmet har plass til 46 beboere, 
fordelt på en demensavdeling og en somatisk avdeling.

Jeg ble valgt som tillitsvalgt på Maribu sykehjem i april i år. Maribu 
er et privat sykehjem i Tønsberg kommune og tilhører tariffområdet 
NHO-service.

Jeg er opptatt av at sykepleierne skal ha gode arbeidsforhold. Andre 
viktige saker jeg er opptatt av er et inkluderende arbeidsliv og av 
god kompetanse, opplæring og oppfølging og ikke minst – lønn! 

Om meg selv... jeg er 52 år kommer fra Tyskland. Jeg har bodd i 
Norge siden år 2000 og jeg trives og har blitt glad i landet! Liker å 
være ute i naturen.  Jeg liker også å reise rund med vår bo-bil og 
oppdage nye plasser her i Norge. Det gir meg påfyll. Så er jeg veldig 
glad i mine kjæledyr (1 hund og 2 katter.). 
 
Jeg kan kontaktes på
Tlf 9802456  e-post: lioba.h@gmail.com
Lioba Hofschneider

Årets tV- aksjon Nasjonal-
foreningen for folkehelses 
arbeid med demens
Dette er et tema som engasjerer mange og i forbindelse med 
årets TV-aksjon var NSFs tillitsvalgte og medlemmer oppfordret 
til å engasjere seg og å delta i aksjonen.

I Vestfold satt NSFs hovedtillitsvalgt i Vestfold fylkeskommune, 
Elin Øvrum Rivrud (til høyre i bildet) i hovedkomiteen for 
innsamlingen i Sandefjord. Hun var også områdeleder for en av 
rodene. 

NSFs tillitsvalgt for videregående skoler i Sandefjord, Cathrine 
Langtind Gabrielsen hadde en aktiv rolle i registreringen og 
innsamling av bøsser under selve TV- aksjonen.

Flott innsats og engasjement av våre tillitsvalgte!
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Oppdateringskonferanse for tillitsvalgte 
2.-3. desember
Tradisjonen tro var tillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og fylkesstyret for 
NSF i Vestfold på oppdateringskonferanse i Strømstad på Laholmen 
hotell.

Dette er en tradisjon gjennom mange år og denne gangen deltok 
ca. 70 tillitsvalgte fra sykehus, kommuner, skoleverket og private 
virksomheter. Dette er ny deltaker-rekord og det er flott! Oppdaterings- 
konferansen er en viktig arena for å få påfyll og ny kunnskap og for å 
kunne utveksle erfaringer og knytte nettverk.

Temaene for konferansen var mange med blant annet fokus på 
samhandling mellom 1.linjetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 
Mye nyttig og viktig erfaringsutveksling mellom de ulike områdene 
som vi kan ta med oss i det videre arbeidet.

Vi var så heldig å ha med oss 2. nestleder i NSF, Karen Bjøro. Hun 
orienterte om strategiske prioriteringer og om hva NSF skal arbeide 
spesielt med i 2014. Videre snakket hun om utfordringer sykepleiere 
står overfor fremover, blant annet i forbindelse med samhandlings-
reformen og om økende behov for kompetanse og kompetanse-
glidning. Hun presiserte viktigheten av at tillitsvalgte bidrar aktivt 
i kommunene ved å være med å påvirke hvilken kompetanse og 

bemanning man trenger ute på arbeidsplassene fremover. At syke-
pleierne må sørge for at de har riktig kompetanse før de påtar seg 
nye oppgaver og påse at riktig kompetanse er på plass før vi gir fra 
oss oppgaver til andre.

I tillegg til å arbeide sammen i HTV-områdene om neste års  
handlingsplaner, hadde vi viktige temaer som arbeidstid og 
elektroniske verktøy til bruk i rollen som tillitsvalgt. Det var også 
satt av tid til spørsmål og det kom mange interessante problem-
stillinger som ble besvart etter beste evne. For å trekke frem ett 
av spørsmålene, så dreide det seg om hvordan reglene om rett til 
økt stillingsstørrelse i forhold til faktisk arbeidet tid blir fremover. 
Her trer nye regler i kraft fra 1.1.2014. Viktigheten av å leie inn rett 
kompetanse i ledige vakter vil derfor få enda større betydning enn 
tidligere.

Vi hadde også gleden av å dele ut hederspris for 30 års medlemskap 
i NSF til tillitsvalgt og jordmor Anne Synnøve Hovland. Prisen ble 
overrakt av hovedtillitsvalgt på Siv Kari Merete Saltvik og vi gratulerer!

Takk til alle som bidro til at vi fikk en flott og vellykket konferanse!

Karen Bjøro 

Anne Synnøve Hov-
land og Kari Merete 
Saltvik.
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faggruPPene orienterer

Høstens fagkveld med NSF LKS Vestfold 

8. oktober var det duket for høstens fagkveld for lokalgruppa 
kardiologiske sykepleiere i Vestfold. Vi benyttet anledningen til å bli 
kjent i de nye lokalene til Fylkeskontoret, og fikk disponere et flott 
møterom med utsikt over Tønsberg torv. Tidligere ordfører Per Arne 
Olsen kom for å holde et innlegg om sin pasienthistorie.

Dette ble et interessant pasientmøte om å leve med hjertesykdom,  
gjennomgå hjertetransplantasjon og hvordan håndtere livet etter  
transplantasjon. Det ble lagt opp til uformell diskusjon rundt hvordan 
få til gode møter i helsevesenet. Vår gode kollega kardiolog Kenneth  
Knutsen fra hjerteseksjonen på Sykehuset i Vestfold, droppet 
kveldens fotballtrening og stilte velvillig opp med forelesning om 
Akutt koronarsyndrom. Tilhørerne fikk også en gjennomgang av 
invasiv og medikamentell behandling til denne pasientgruppen. 
Både de etablerte klassiske samt de nyere legemidlene på markedet 
ble gjennomgått og diskutert.  

På vegne av styret i LKS Vestfold, Emma Simonsen Lund, leder

Lederkonferansen 2013 
NSF Vestfold og Telemark samarbeidet også i år om å arrangere 
Lederkonferanse i Larvik. Den gikk av stabelen mandag 4. november 
på Grand hotell. Rundt 50 deltagere fikk med seg flere interessante 
forelesere. De fleste fra våre egne rekker, denne gang.

Vår forbundsleder Eli Gunhild By presenterte et av NSFs satsings-
områder fremover – nettopp «ledelse».  Fylkesleder i Østfold, Karen 
Brasetvik, la frem sine funn i masteroppgaven «Jeg fant jeg, jeg 
fant…? Var ledelsen på hugget eller hælene?» Mens leder av NSFs 
faggruppe for sykepleieledere, Anne Moi Bø snakket om ledernett-
verkets betydning for rolleutøvelse.

Vi hadde også besøk av Maren Schreiner fra Nasjonalt kunnskaps-
senter som fortalte forsamlingen om pasientsikkerhetskampanjen  
«I trygge hender 24/7».

Louis Jacoby avrundet dagen med sang og gode historier.  
 
Så kan vi glede oss til neste års konferanse – som fylkesstyret har 
vedtatt skal være gratis for alle ledere i fylket. Den konferansen ar-
rangeres på høsten, i Tønsberg. Følg med, følg med.
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På de ulike arbeidsstedene i fylket, har vi flotte, 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 31.mars 2014 til:
Juryen for sykepleierprisen og Lederprisen,
Norsk Sykepleierforbund, Vestfold
Storgaten 35, 3126 Tønsberg

Prisene deles ut på NSF-Vestfolds årlige fagdag for medlemmer i forbindelse med den internasjonale 
sykepleierdagen 12.mai 2014. Eller skannet/elektronisk til vestfold@nsf.no

Forslagsskjema for prisene finner du på NSF – Vestfolds hjemmeside
www.nsf.no/vestfold under fanen ”Sykepleierprisene”.
Eller du kan henvende deg til fylkeskontoret.

Vær med på å fremme kandidater til årets sykepleier  
og årets leder i Vestfold 2014!

Sykepleierprisen 
 

og lederprisen 20
14
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PensjonistforuM i Vestfold

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@nsf.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!

Referat fra Sensommerfest på «Pust Ut» i september 2013

Styret ved Grete, Guri og Svanhild var ute og gjorde i stand dagen 
før festen så det var dekket bord og pyntet fint opp. Gjestene kom 
kl.14.00 og ble møtt med Mozell i glassene, og strålende sol på 
terrassen. Praten gikk fra første stund, og alle var veldig fornøyd for å 
bli bedt til sensommerfesten.

I år ble det servert biff Stroganoff med ris, salat og loff, og det ble 
godt mottatt.

Underholdningen var sang ved Svein Johansen i fine kostymer.
Svanhild underholdt også, og hun er bare fantastisk.
Det var også et par allsanger.

Til kaffen hadde Guri bakt 2 flotte bløtkaker, og Berit hadde laget 
fyrstekaker.

Det var mange positive tilbakemeldinger i år også og vi regner med 
gjentagelse neste år.
 
Styret er meget takknemlige for økonomisk støtte fra NSF-Vestfold.

Ref. Berit Elvenes
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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@nsf.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
1.varamedlem
Janne Nakken Egtvedt 3133 Duken 33415440 41610054 janne.egtvedt@sandefjord.kommune.no 
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Julequiz

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.) 

1)      Hvem kan melde inn kandidater til årets Sykepleierpris og årets Lederpris i Vestfold?  
 a) ledere b) medlemmer           c) alle

2)      Når deles Vestfolds Sykepleier og Lederpris 2014 ut?  
 a) 05.05 b) 12.05          c) 24.05

Send svarene på e-post til vestfold@nsf.no innen 10. januar og vær med  
i trekningen av fine premier.



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

tydelig
Modig
stolt


