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Velkommen til

FagkonFeranse 
12. mai 2014

”Ny tid, 
fryder foraNdriNg?”

Helga aune, Ph. D, Post.doc., Universitetet i Oslo. Helga Aune kom med 
boken «Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt 
grunnlag» 11. juni 2013. Boken er basert på hennes doktorgrad fra 2009. 
Aune mottok i oktober 2013 YS likestillingspris for sitt mangeårige arbeid 
med hvordan jus kan brukes som redskap for å sikre likestilling.
Aune var medlem i Klagenemnda for likestilling fra 1999 og leder av 
Nemnda fra 2002 til 1. juli 2004. Aune er Norges representant i EU-
Kommisjonens ekspertgruppe på likestilling (NetworkGenderEquality). 
Aune er medlem av ELLN, European Labour Law Network som også er EU-
Kommisjonens ekspertgruppe på arbeidsrett. Hun er også medredaktør for 
kommentarutgavene til arbeidsmiljøloven og arbeidstvistloven, se 
http://www.arbeidsrett.no/ 

KatHrine Cappelen er sykepleier og cand.polit med hovedfag i peda-
gogikk. Har hatt særlig interesse for områdene organisering og ledelse og har 
ledererfaring både fra primærhelsetjeneste (bydel i Oslo) og somatiske sykehus. 
Kom fra stilling som helsefaglig direktør ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet 
til Høgskolen i Telemark i 2007. Etter fire år som dekan arbeider hun nå som 
høgskolelektor. Er tilknyttet Senter for omsorgsforskning Sør og er i gang med 
et forskningsprosjekt knyttet til Pasientsikkerhet i sykehjem i samarbeid med 
Universitetet i Stavanger.

elisabetH Holm Hansen er sykepleier, Helsesøster og PhD fra Senter 
for legevaktmedisin ved Universitetet i Bergen. Har blant annet jobbet 20 år 
ved legevakt som sykepleier, jobbet med ledelse, organisering og kvalitets-
forbedring, og har forsket i 7 år blant annet på sykepleiers vurderinger, 
prioriteringer og pasientrådgivning ved legevakter. Hun jobber nå som 
spesialrådgiver i Norsk Sykepleierforbund og er førsteamanuensis ved 
Haraldsplass Diakonale Høgskole.

linda Hye er ansatt ved UiA som EVU-leder, forsker og universitetslektor 
ved fakultetet for økonomi og samfunnsvitenskap. Hun har en Mastergrad i 
offentlig politikk og ledelse, og tar en PhD i offentlig administrasjon og ledelse 
med fokus på kommunale ledere hvor hun har gjennomført en nasjonal survey. 
Hye har tidligere arbeidserfaring fra iverksettelse og implementering av NAV 
reformen, men de siste årene har hun arbeidet med utvikling, undervisning 
og veiledning på flere videreutdanningsprogram ved UiA. Hun er også aktiv 
forsker på ulike forskningsprosjektet.

eriCa grunnevoll har en Cand. theol fra Universitet i Oslo og arbeidet i 
flere år som prest i den norske kirke. Hun var verdens første kvinnelige prest 
i FN-styrkene og har erfaring som prest fra fengsel, forsvaret, FN-styrkene og 
oljeplattformer. Hun har videreutdanning innenfor kommunikasjon, sjelesorg 
og samtaleterapi. 
I en årrekke har hun vært en ettertraktet foreleser, inspirator, medforfatter, 
kursleder, fasilitator, prosessleder og mekler.

Presentasjon av Foreleserne
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Tid AkTiviTeT foredrAgsholdere

08.30 Registrering og kaffe/te

09.00 Velkommen til fagkonferansen
”Ny tid, fryder forandring?”

Felespiller og gründer 
Torgeir Straand

09.30 – 
11.30

Fremtiden er det eneste sted vi kan gå 
til - handlingskompetanse i endringens 
verden.
- Hvordan skape trygghet i utrygt terreng?

Erica Grunnevoll, 
Cand. theol.

11.30- 
12.30

LUNSJ

12.30- 
13.00

Det skjer i FOAJEEN:
Utdeling av Sykepleierprisen 2014 
Kulturelt innslag med Tenorane: 
Aasmund Kaldestad, Henrik Hundsne, 
Ola Marius Ryan og pianist Steffen Horn

Sigrunn Øygarden 
Gundersen, 
fylkesleder NSF og leder av 
innstillingsutvalget

Parallell 1   leDelse

13.00- 
14.00

Mellomledere 
– den gjemte skatten av ledelse

linda Hye, 
lektor og forsker, 
Universitetet i Agder

14.15-
15.15

DELTID - diskriminering på strukturelt og 
individuelt grunnlag?  

Helga Aune, 
Ph. D, Post.doc., 
Universitetet i Oslo 

Parallell 2   Fag

13.00- 
14.00

Akuttmedisinsk kompetanse
- høy aktivitet og trygge vurderinger

Elisabeth Holm Hansen, 
spesialrådgiver i NSF og 
førsteamanuensis, Haralds- 
plass Diakonale Høgskole

14.15-
15.15

Sykehjemmenes rolle i samhandlings- 
reformen  
- fokus på kvalitet og pasientsikkerhet

Kathrine Cappelen, 
høyskolelektor, Høyskolen 
i Telemark

Program

Endringer i programmet vil kunne skje

manDag 12.mai, kl. 8.30-15.30
ibsenhuset, skien
”ny tiD, FryDer ForanDring?”
meDlemmer i telemark – nsF Dekker kostnaDene
ikke meDlemmer – kr 1 500
1. mai

tid: 
Sted: 

tema: 
PriS:

PåmeldiNgSfriSt:

VelkommeN til fagkoNferaNSeN!
12. mai er den internasjonale sykepleierdagen. Dagen markeres til 
minne om Florence Nightingale og hennes innsats for den moderne 
sykepleien. 

12.mai, en viktig møteplass 
for deg som medlem og sykepleier

Helga Dagsland (tidligere forbundsleder i NSF fra 1967- 
1973) skrev i 1955 en bok med tittelen: «Sykepleie - en 
utfordring». Boken var et resultat av hennes studie om 
sykepleie ved medisinske sykdommer, der hun belyser bl.a. 
kvalitet og kvantitet. Hensikten med studiet var å høyne 
norsk sykepleiernivå, belyse sykepleiernes innstilling og  
kvalifikasjoner, samt rasjonalisering av arbeidet. Men ikke 
minst å tilstrebe en mer rettferdig lønn i relasjon til kva- 
lifikasjoner, utdannelse, ansvar og arbeidsområde.

Dagens utfordringsbilde kan fortsatt angis på samme måte 
som Helga Dagsland: «Sykepleie - en utfordring». Vi står 
hver dag overfor situasjoner der vi må prioritere, redde liv, 
trøste, står i dilemma - kanskje flere på engang. Sykepleiere 
tar ansvar og opplever tidspress, samtidig som det skal være 
profesjonalitet. Vi opplever at vedtak fattes over hodene på 
oss, omorganisering og strukturendringer skjer. Ja, ut-
fordringsbilde er enormt, og allikevel står vi i det. 

Med dette perspektivet håper vi årets fagkonferanse kan gi 
hver og en av dere et refleksjons grunnlag, samt faglig og 
kulturelt påfyll. 

Tradisjonen tro skal vi dele ut Sykepleierprisen 2014.

Velkommen!

Sigrunn Øygarden Gundersen
Fylkesleder NSF Telemark  

PåmelDing: 

Logg deg inn på 
www.nsf.no velg kurs og 
konferanser, søk etter 12. 
mai i kalenderen. 
Der finner du ”Ny tid, 
fryder forandring”. 

Får du problemer, 
kontakt fylkeskontoret 
tlf.: 02409 eller send en 
e-post til telemark@
sykepleierforbundet.no 
eller bruk kontakt-skjema 
på www.nsf.no/telemark 

Påmeldingen er bindende. 

De som ikke møter opp, 
må betale et gebyr 
på kr 350.- 


