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Ny tid - forandring fryder? Dette vil være fokus for vårens 
fagdag 12. mai. Lokalt, nasjonalt og i NSF vil fremtiden 
preges av endringer. Utfordringer kan virke overveldende, 
personlig stilles vi overfor valget å være defensiv eller 
offensive – løsningsorienterte, tenke innovativt og bruke 
mulighetsrommet. 

Etter 14 år med samme tillitsvalgtopplæring igangsetter 
NSF på nyåret en modernisert tillitsvalgtopplæring. Den 
nye modellen er basert på mange tilbakemeldinger fra 
tillitsvalgte og har som mål å gi opplæring slik at de tillits-
valgte blir raskt funksjonsdyktige. 

Våre tillitsvalgte er NSFs forlengende arm til medlemmene. 
Det er de som møter medlemmene daglig og tar 
pulsen på deres hverdag. De tar opp bekymringer og 
spørsmålsstillinger med leder, i hovedsak finner de gode 
og hensiktsmessige løsninger sammen. Samspillet mellom 
tillitsvalgt og leder er utslagsgivende for ett godt samarbeid. 
NSFs tillitsvalgtopplæring har fokus på at tillitsvalgte 
både er «trekkhunder» og «vaktbikkjer». Vi håper og tror 
at vi for det meste er trekkhunder og sammen med arbeids-
giver arbeider til det beste for pasientene. Men det er nå 
en gang slik at vi er to parter og til tider må vi også være 
«vaktbikkjer».

Ny regjering. Norge har fått ny regjering og det gis  
signaler om ny politikk på områder som vil påverke  
arbeidslivet. Utfordringsbildet er ikke nytt for helsevesenet 
– antall eldre øker, sykdomsbildet i befolkningen endres 
og det trengs flere sykepleiere, spesialsykepleiere og  
personell med annen kompetanse. Det foreslås innført  
kompetansekrav i Lov om kommunale helse og omsorgs- 
tjenester.  Samhandlingsreformen begynner å bli etablert, 
innen 1.januar 2016 skal alle kommunar ha opprettet en 
akutt funksjon med sengeplasser. 

Det er varslet en kommunereform i denne stortings-
perioden med færre kommuner i Norge, i Telemark er 
forarbeidet allerede begynt. Regjeringen vil endre refus-
jonssystemet for å legge til rette for økt bruk av annet 
helsepersonell i tilknyting til fastlegekontor.  Den nye 
regjeringen ønsker å satse mer på ulike lavterskel tilbud i 
kommunene, samt en styrking av jordmor- og  
helsesøstertjenesten. Dette vil medføre flere oppgaver 

og dermed flere stillinger for sykepleiere og spesial-
sykepleiere. Kommunene har fått 180 millioner kroner 
til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det er viktig at 
helsesøstre og tillitsvalgte i kommunene har synspunkter 
om hva disse midlene bør brukes til.  

Det blir rekrutteringsutfordringer og konkurransen om 
arbeidskraften blir tøffere. Det er også gitt signaler om 
mer import av arbeidskraft fra utlandet. Dette krever av 
arbeidsgiver relevant opplæring i både kultur-, språk- og 
fagforståelse, samt fokus på lønn og arbeidsforhold, så 
sosialdumping ikke forekommer. 

Regjeringen vil legge ned de regionale helseforetakene 
etter at det er  utformet en nasjonal helse og sykehus-
plan. Borgelig regjering mener at økt kjøp av private 
helsetjenester vil redusere helsekøene. De vil styrke 
kvalitetsarbeidet i sykehusene og gjennomføre kvalitets-
undersøkinger, samt innføre en sertifiseringsordning for 
sykehus. I Telemark vil vi i nær framtid se resultatene av 
STHFs utviklingplan, og den vi trolig berøre flere av våre 
medlemmer.   

Arbeid for en heltidskultur er også i fokus. De vil «myke 
opp» arbeidsmiljøloven. Det foreslås tiltak for et mindre 
kjønnsdelt arbeidsliv og det skal være et kompetanseløft 
for de kvinnedominerte yrkene.  Denne delvise over-
sikten viser at tillitsvalgte på alle nivå vil møte store 
utfordringar i tiden som kommer.  Det blir enda viktigere 
å være organisert for å sikre deg at lov og avtaleverk blir 
fulgt på ditt arbeidssted. 

Julehøytiden står for døren. Høstens gledelige nyhet vedr. 
arbeidstid er at KS og organisasjonene NSF, Fagforbun-
det og Delta har kommet til enighet i striden om «røde» 
dager. Dette ble godt tatt i mot i NSF. Når B-rundskrivet 
fra arbeidsgiver endelig forelå, kunne arbeidsplassene 
finne gode løsninger for medlemmene. Jeg håper denne 
avgjørelsen har ført til at mange av dere får avviklet en 
høytid preget av forutsigbarhet. 

Til deg som skal jobbe - takk for at du bidrar til en fin 
høytid for pasienter i sykehus og kommune-  
helsetjenesten. 
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Sigrunn Øygarden Gundersen

Året 2014 står for døren. Jeg vil i den anledning TAKKE 
alle tillitsvalgte og medlemmer som har hatt funksjoner 
og ansvar i NSF Telemark for innsatsen i 2013! Dere gjør 
en samfunnsnyttig forskjell!

På vegne av Norsk Sykepleierforbund Telemark ønsker 
jeg alle GOD JUL og GODT NYTT ÅR! - Håper vi sees på 
fagdagen 12. mai.

Hilsen
Sigrunn Øygardem Gundersen

Kandidater til nominasjons-
komiteen i NSF Telemark
det er tid for å fremme kandidater til valg av ny nominasjonskomité for nsf Telemark. det er  
nominasjonskomiteen som skal avgi innstilling på valg av nytt fylkesstyre for perioden 2015- 2019, og 
fylkesleddets delegasjon til nsfs landsmøte november 2015 i oslo. nominasjonskomiteens oppgaver 
og arbeid reguleres av nsfs vedtekter § 4 b og lokalt valgreglement. nominasjonskomiteen består 
av leder, 4 medlemmer og 4 varamedlemmer. disse velges blant de medlemmene som har tilhørighet 
i fylket.

Nominasjonskomiteen skal velges av fylkesorganisasjonens 
hovedtillitsvalgte, senest 7 måneder før valg av nytt fylkesstyre 
(fylkesmøtet arrangeres senest 31.mars 2015). Telemark skal velge til 
nominasjonskomiteen på TV-konferansen i mai 2014.

Alle medlemmer som har tilhørighet i fylket, er valgbare til  
nominasjonskomiteen. Kandidaten skal skriftlig erklære seg villig til 
valg, før eller samtidig som forslaget sendes inn til fylkeskontoret. 

Forslag på kandidater må være mottatt fylkeskontoret senest 1 
måned før valget finner sted, dvs. innen fredag 11. april. 

Å være medlem eller leder i nominasjonskomiteen er et spennende 
verv som bidrar til økt kjennskap til organisasjonen og etablering av 
nettverk. Nominasjonskomiteen velges og utfører sitt arbeid på basis 
av eget valgreglement.

Hovedtillitsvalgt henstilles aktivt for å fremme forslag på kandidater. 
Hovedtillitsvalgte kan selv være med i nominasjonskomiteen og har 
stemmerett når valget skjer, selv om han/hun er kandidat til  
nominasjonskomiteen.
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Jordmorsatsing i NSF 
Jordmødrene i norge er organisert i 2 ulike fagforeninger, den norske Jordmorforeningen og  
Jordmorforbundet nsf. Jordmorforbundet nsf er en av 33 faggrupper i nsf. forbundsstyret  
vedtok i mars 2012 en jordmorsatsing, et prosjekt som ferdigstilles i utgangen av 2015. prosjekt  
”Jordmorsatsing i nsf” er forankret i nsfs prinsipprogrammet, det strategiske arbeidet som er  
knyttet til innsatsområder og prioriterte mål for perioden 2012 – 2015. 

De siste årene har det vært en nedgang i medlemsrekrutteringen til 
Jordmorforbundet NSF. Derfor ble det vedtatt en satsning nettopp for 
denne faggruppen. En av årsakene til nedgangen har vært ulik lønn, 
våre medlemmer i Jordmorforbundet NSF har kommet uheldig ut.

I et kvinnehelseperspektiv har jordmødre en sentral plass. Med et 
eget lovgrunnlag og en selvstendig klinisk funksjon representerer 
jordmødrene en klinisk sykepleiespesialist. Det er derfor viktig at det 
satses på at faggruppen blir en dynamisk og nytenkende faggruppe.

Målet med prosjektet er at NSF skal bli attraktivt som fagforeningsvalg 
for jordmødre i Norge:
•	 Økt	synlighet	med;	klar	mediestrategi,	oppdatert	og	faglig	aktiv		
 webside, hyppigere og endrete utgivelse av tidsskriftet «Jordmora»,  
 jordmorfaglig tilstedeværelse i møter, høringer og media.

•	 Verve	nye	medlemmer,	spesielt	nyutdannende	jordmødrene
•	 Lønn	og	lønnstrategi	med	prioritering	i	tarifforhandlinger.	 
 Jordmødre skal merke at NSF-jordmødre har minst like god 
 begynnerlønn som Den norske jordmorforening
•	 Nettverksgrupper	for	tillitsvalgte	jordmødre	i	NSF:	hovedtillitsvalgte,		
 tillitsvalgte og fylkesledere. Vi har et godt fungerende tillitsvalgt- 
 apparat. Det må vi bruke mer målrettet.

Håper at alle i NSF vil bli med oss for å skape gode rammer for at 
Jordmorforbundet NSF blir tydeligere, modigere og stoltere!

VED PRoSJEKTLEDER MARIT STENE SEVERINSEN

Ny lokal faggruppe for akuttsykepleiere
Telemark og Vestfold har gått sammen om 
å etablere lokal faggruppe for akuttsyke-
pleiere. Torsdag 29.8. hadde de sitt første 
medlemsmøte på fylkeskontoret i Skien. 
Leder av faggruppen er Eirik Halsør.

Følgende navn ble valgt inn i styret:  
Hanne olsen, Bjørn-Erik Andersen, Roger 
Nordøy, olav Dow Lillefjære og Britt 
Hansen fra Vestfold. Eirik Halsør, Åse Marit 
Rinden, Lene Bergerud, Anja Bjørneboe, 
Camilla Rosland fra Telemark.
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SYKePleIerPrISeN 2014
Fylkesstyret vedtok i fylkesstyremøte 2.12.2013 at det fra 2014 vil 
kun bli én årlig Sykepleierpris. Bakgrunnen for dette er at fylkesstyret 
ønsker mer blest rundt en pris og den skal favne alle sykepleiere, 
uavhengig av rollen som sykepleier, leder eller forsker.

Kriteriene skal endres innen januar 2014. Sykepleierprisen annonseres 
etter dette, og fristen vil som vanlig være 1. april 2014.

Utfordringen er allerede gitt dere- har dere en kollega som gjør en 
forskjell, ikke nøl med å nominere vedkommende. 

Kjenner du til dine rettigheter for å få høyere fast stilling? 
Her er dine rettigheter og muligheter:
1. Det er avtalt mellom partene at bruk av deltidsstillinger  
 minst en gang pr. år skal drøftes med de tillitsvalgte.
2. Fortrinnsrett til høyere stilling fremfor nyansettelse i  
 virksomheten, jf. arbeidsmiljøloven § 14-3. Fortrinns- 
 retten er betinget av at du er kvalifisert. Når du søker 
 på ledige stilling, bør du henvise til fortrinnsretten i  
 arbeidsmiljøloven
3. Deltidsansatte vil fra 1.januar 2014 ha rett til høyere  
 stilling etter 12 måneder, tilsvarende faktisk arbeidstid,  

 jf. arbeidsmiljøloven § 14-4 a Rett til stilling for deltids- 
 ansatte tilsvarende faktisk arbeidstid.
4. Tvisteløsningsnemda, jf. arbeidsmiljøloven § 17-2. Har  
 du krevd fortrinnsrett som deltidsansatt – rett til høyere  
 stilling og ikke blitt ansatt, kan du bringe uenigheten  
 frem i tvisteløsningsnemda. Det er visse formkrav når  
 du fremmer krav til tvisteløsningsnemda.

Det vil alltid være en fordel å kontakte din tillitsvalgt slik at 
vedkommende kan bistå deg, evt. veilede deg i slike saker.

Nyttige nyheter

Ny medlemsfordel - bruksrett i Hellas
NSF har nylig fått bruksrett til 12 andeler på Xristos Forsknings-
senter Lesvos i Hellas. En andel gir bruksrett til en leilighet på 
forskningssenteret 14 dager i året.

Andelene er en medlemsfordel som NSF tilbyr sine medlemmer 
fra og med 2014. Søknadsskjema legges ut i begynnelsen av 
januar 2014 på www.nsf.no

En andel gir anledning til bruk av en ettroms leilighet med to 
sengeplasser to uker per år. Bruken av selve leiligheten er gratis 
for medlemmer av NSF, men reise og opphold for øvrig kan 
enten søkes om, eller betales av bruker - det gjelder også strøm 
og vann.

Senteret er først og fremst ment til forskning og refleksjon - ikke 
ferieopphold, og passer derfor ikke for barn. Men du kan gjerne 
ta med en venn eller partner.

Xristos er en del av Limonos klosteret, og det er enkel men god 
standard på rommene. Hvert rom består av to senger, kjøkken-
krok og skrivepult. Det er aircondition på hvert rom, og internett-
tilgang. 

Noe for deg?

rettigheter ved omstilling
NSF har utarbeidet rettigheter ved omstilling og har 
berørt flere forhold: juridiske- og faglige forhold, 
medbestemmelse, spørsmål og svar. Målsettingen med 
disse nettsidene er å gi tillitsvalgte et godt grunnlag 
for å ivareta medlemmenes interesser og NSFs faglige 
og helsepolitiske synspunkter i omstillingsprosesser 
ute i virksomhetene. Medlemmer vil også dra nytte av 
innholdet for å kjenne bedre til sine rettigheter. Du må 
være logget inn for full tilgang: www.nsf.no/lonn-og-
arbeidsvilkaar

er du DelTIDSaNSaTT og det er ufrivillig?
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11. desember ble julemøte for seniormedlemmer gjennomført. Tema «Aktive Eldre» 
med statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg.

Seniormøte våren 2014, dato og tema er ikke avklart ennå.

Viktig å gi beskjed til fylkeskontoret dersom du ønsker å motta informasjon 
vedrørende seniorarrangementer. NSF Telemark har laget en egen mailliste for 
seniormedlemmer. Har du ikke e-post, kan vi sende info per sms eller brev. Ta 
kontakt med fylkeskontoret på telemark@sykepleierforbundet.no eller telefon 
35 53 27 72 hvis du ønsker å bli informert om det som skjer for seniormedlemmer. 

Nattarbeid er belastende for kroppen. 
Jobbytelsen er også lavere på natt sammen- 
lignet med dag- eller aftenvakt. Forskning 
anbefaler maks 3 netter i strekk. Årsaken 
er for ikke å endre døgnrytmen. Ulykker/
uheldige hendelser påvirkes og øker også 
når en sykepleier går flere netter på rad. 
Eks: én nattevakt 10 %, fire nattevakter 
40 %. Det er særlig de fire siste timene at 

ulykkesrisikoen dobler seg. Pauser i løpet 
av en nattevakt er helt sentralt, nettopp 
for å få et avbrekk fra arbeidet, for så å 
komme tilbake mer uthvilt.

Gode råd
Det anbefales å spise før nattevakten, og 
frokost før du legger deg. Du kan drikke 
fritt i løpet av vakten. Hvis du spiser i 

løpet av nattevakten skjer en økning i 
utskillelsen av triglyserider og faren for 
overvekt øker. 

Nasjonal kompetansetjeneste for søvn-

sykdommer har en hjemmeside www.

sovno.no som driver formidling, forskning 

og fagutvikling og underviser i fagfeltet i 

grunn-, etter- og videreutdanningene. 

NaTTarBeID

Senior nytt
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Kurs I turnusPlanleGGInG 
27.-30. Januar

sted: Thon Hotel Høyers, kongensgt. 6, skien
Målgruppe: ledere, tillitsvalgte og andre som 
arbeider med turnus
Foreleser: svein arne Thrana

temaer og problemstillinger:  
- arbeidstidsbestemmelser og ferie i lov og  
 avtaleverk
- arbeidsmiljømessige konsekvenser av turnus  
 for arbeidstaker og arbeidsplassen 
- Turnusplaner - prosess - metodikk –  
 utarbeidelse
- Helge og høytidsturnus; hjelpeturnuser
- utarbeide konkrete turnusplaner og  
 turnusevaluering

Kursavgift: kr. 3 500 for nsf medlemmer.  
kr. 6 500 for andre
Påmelding: elektronisk påmelding innen 
8. januar 2014. du må være innlogget som 
medlem før du kan melde deg på. eller e-post 
telemark@sykepleierforbundet.no 

forfall eller avbestilling etter 15. januar 2014 
medfører at hele seminaravgiften må betales.

Medlemsarrangementer
Våren 2014

Senior nytt

leDernettverK 10. Februar 

«Erfaringer som leder kan oppleves som  
motsetningenes/paradoksenes verden»

Innleder: refleksjonspartner og endrings-
agent sigrid Øyen 
Målgruppe: ledere i offentlig sektor
tid: kl. 10.00- 17.00
sted: nsf Telemark, lundegata 4c. 3724 skien
Påmelding: elektronisk innen 1.februar, maks 
25 ledere. gå inn på www.nsf.no, klikk på kurs 
og konferanser, velg 10.februar, da finner du 
ledernettverk. klikk på det og påmeldings-
ruten kommer frem. du må være innlogget.

FaGKOnFeranse 12.MaI
sted: ibsenhuset, skien 
tid: kl. 9.00- 16.00
tema: «ny tid- fryder forandring?» 
Kursavgift: nsf dekker kostnadene
fagkonferansen annonseres elektronisk med 
program på nyåret. Hold av dagen, dette kan 
du ikke gå glipp av.

Fagkafeer
Fagkafeene arrangerer på fylkeskontoret/Sykepleiernes hus kl. 19.00- 21.00.

Torsdag 9. januar. Tema: Arbeidstid - «Ny turnus - nå igjen?»
Torsdag 6. februar, 6. mars, 3. april. Tema: Her er temaene under planlegging.
Torsdag 8. mai. Tema: Smerter og barn, ved barneavdelingen STHF.
Torsdag 5. juni. Tema: Hovedtariffoppgjøret – hva betyr det for meg? Sted: Jernalderhuset. 



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

HTV-område NAVN TlF. Arbeid mobil e-poST

STHF  Inger Ann Aasen 35 00 37 22 971 11 174 inger.ann.aasen@sthf.no

STHF Notodden/Rjukan Odd Kåre Skau 35 00 33 90 924 67 290 Odd.kare.skaug@sthf.no

STHF Skien Wenche Fjeldvig 35 98 61 26 464 25 421 Wenche.fjeldvig@sthf.no

Betanien Hospital May Iren Haugen 35 90 07 66 413 16 004 mayirenh@hotmail.com

Borgestadklinikken Nina Auran 35 90 47 00 958 35 560 nina.auran@borgestadklinikken.no

Rehabiliteringssenteret i 
Rauland

Liv Oddny Nystog 35 06 28 00 934 67 673 liv.nystog@air.no

Bamble kommune Jorunn D. Hågensen 35 96 55 20 46433231 dagensen@online.no

Bø kommune Parasto Gholami 412 54 160 parasto.gholami@bo.kommune.no 

Drangedal kommune Synnøve Kveven 35 99 72 25 975 08 690 synnove.kveven@drangedal.kommune.no

Fyresdal kommune Gunn Marit Aslestad 35 06 71 58 977 17 105 gunn.marit.aslestad@fyresdal.kommune.no

Hjartdal kommune Gunn Ragnhild 
Paulsen

35 02 80 75 908 95 980 Gunn.ragnhild.paulsen@hjartdal.kommune.no

Høgskolen i Telemark Rita Li 35 57 54 94 41020314 Rita.li@hit.no

Kragerø kommune Karin Mobæk 35 98 50 11 932 62 394 karin.mobek@kragero.kommune.no

Kviteseid kommune Kristin Stray Jacobsen 35 06 81 53 995 68 570 Kristin.jacobsen@kviteseid.kommune.no

Nissedal kommune Camilla Lien Tveit 48107514 camillamtveit@gmail.com

Nome kommune Liv Marit S. Berget 91 69 33 05 916 93 305 liv.sannerholt@nome.kommune.no 

Notodden kommune Willeke van Woerkom 35 01 55 50 415 71 402 willeke.van-woerkom@notodden.kommune.no

Porsgrunn kommune Anette Tobiassen 35 54 73 97 46826036 anette.tobiassen@porsgrunn.kommune.no

Sauherad kommune Ingar Haugen 35 95 72 01 99624239 Ingar.haugen@gmail.com

Seljord kommune Anne Gry S. Tveito 35 05 84 08 481 24 981 anne.gry.sersland@seljord.kommune.no

Siljan kommune Bodil Selvåg Holtan 977 97 796 boholta@online.no

Skien kommune Lillian Elise Liane 35 58 14 97 915 21 139 lillian.elise.liane@skien.kommune.no

Tinn kommune Beate Lie 35 08 29 50 902 53 496 beate.lie@tinn.kommune.no

Tokke kommune Anne H. Hommo 918 58 369 anne.hommo@tokke.kommune.no 

Vinje kommune Halvor Hylland Olsnes 35 06 25 50 414 12 468 Halvor.h.olsnes@vinje.kommune.no

Telemark fylkeskommune Kjersti Bjurstrøm 35 50 32 10 938 15 070 kjersti.bjurstrom@t-fk.no

Sauherad samtun Toril Aasmundstad 911 86 630 Toril_aasmundstad@hotmail.com

NSF student Cathrine Svendsen 993 79 527 cathrinevillemosvendsen@gmail.com

Hovedtillitsvalgte i Telemark


