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Ny tillitsvalgtsopplæring
Nye tillitsvalgte skal gjennom et nytt opplæringsprogram. Her tas nye metoder  
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NY TILLITSVALGTSOPPLÆRING

Norsk Sykepleierforbund (NSF) ser at 
tillitsvalgte får flere og mer krevende 
oppgaver. Det går ofte flere måneder fra 
en sykepleier er blitt tillitsvalgt til ved-
kommende får opplæring. Utfordringe-
ne for den nyvalgte lar imidlertid ikke 
vente på seg; de kommer fra dag én. Det 
er derfor behov for en type strakshjelp. 
Flere tillitsvalgte føler seg også overlatt 
til seg selv med en gang opplæringen er 
over, noe den nye opplæringen har tatt 
på alvor. Arbeidsgiversiden er også en-
dret siden den forrige opplæringen ble 
laget, med blant annet flere tariffom-
råder. Behovet for differensiering har 
derfor vært noe av bakteppet under 
utviklingen av ny tillitsvalgtsopplæring. 

– Vi har jobbet ganske intenst med 

dette over et par år nå. Jeg er glad for 
at vi i uke 12 endelig kan invitere ferske 
tillitsvalgte på vårt nye og spennende 
kursopplegg, sier forbundsleder i NSF, 
Eli Gunhild By.

Fire dagers basiskurs
Dagens grunnopplæring er delt opp i to 
moduler. Disse er erstattet med intro-
duksjonskurs, fire dagers basiskurs og 
fordypningskurs i ulike temaer. Fordyp-
ningskursene i arbeidstid og forhandlin-
ger vil videreføres etter at de er revidert. 
Her vil nye metoder og teknikker tas i 
bruk med stort innslag av e-læring og 
andre digitale læremidler. I den forbin-
delse vil alle tillitsvalgte få hver sin iPad.

Det overordnede målet for moderni-
seringen er å kvalifisere tillitsvalgte til å 

bli funksjonsdyktige i rollen. Dette inne-
bærer at de skal:
•	Ha et overordnet og godt bilde av rol-

len, hva de skal gjøre som tillitsvalgt og 
hva NSF forventer av dem

•	Ivareta sin rolle ved inngåelse av tur-
nusavtale og kjenne regelverket rundt 
dette

•	Bidra til god lønnsutvikling for med-
lemmene, motivere til å fremme lønns-
krav

•	Påvirke i ansettelsesprosesser, fremme 
NSFs politikk på området

•	Delta i IA-samarbeidet på arbeidsplas-
sen

•	Ha innsikt i NSF som organisasjon og 
forbundets samspillsverdier

•	Vite hvor de søker informasjon om ar-
beidet som tillitsvalgt og bruke dette i 
praksis

For å støtte de nye tillitsvalgte fra dag én 
vil alle få tilsendt en førstehjelp, Times-
hjelpen – Håndbok for nye tillitsvalgte, rett 
etter at de er valgt. Målet er at den ny-
valgte med én times lesing skal få grunn-
leggende oversikt over tillitsvalgtsrollen 
og de konkrete oppgavene som hører til 
vervet. Det er ikke snakk om noen full-
stendig beskrivelse, men en strakshjelp 
frem til vedkommende har hatt møte 
med fylkeskontoret og tatt basiskurset. 
Håndboken er tariffområdeuavhengig 
og gir en kort innføring i disse temaene:
•	Oppgaver som tillitsvalgt
•	NSFs oppbygging
•	Lover og avtaler en må kjenne til
•	Arbeidslivets organisering
•	Arbeidstid og turnusplanlegging
•	Lønnsspørsmål

•	Hvordan drive fagforeningsarbeid
•	Ressurser på nett

Så snart som mulig etter at tillitsvalgte 
er valgt, vil fylkeskontoret kontakte ved-
kommende og avtale et møte. Hensikten 
er å skape kontakt mellom tillitsvalgte 
og fylkeskontor, presentere avtaleverket 
– spesielt hovedavtalen, avklare forvent-
ninger til tillitsvalgtsrollen og informere 
om aktuelle saker som er viktige for den 
nyvalgte å kjenne til.

Basisopplæringen på fire dager er 
hoveddelen av den nye opplæringen, 
og er tariffområdespesifikk. Det vil si at 
mange oppgaver, caser og forelesninger 
er tilpasset det aktuelle tariffområdet. 
Læringsmodellen er ny og mer sam-
mensatt for deltakerne. Kurset vil være 
intensivt, krevende, variert og moder-
ne. Til sammen vil det være rundt tre ti-
mer forelesing i løpet av de fire dagene. 
Kurset vil først og fremst bestå av ulike 
typer oppgaveløsing og diskusjoner. 
Her tas nye metoder og teknikker i bruk 
med et stort innslag av e-læring og an-
dre digitale hjelpemidler.

Nettverksgrupper
Under evalueringen av dagens tillits-
valgtsopplæring, kom det frem at mange 
tillitsvalgte føler seg overlatt til seg selv 
etter å ha vært på grunnopplæringen. 
Derfor vil det i løpet av den nye opplæ-
ringen bli etablert praksisgrupper/nett-
verksgrupper. Her vil de nyutdannede 
kunne dele erfaringer, refleksjon, løse 
problemer og støtte hverandre når de er 
tilbake på arbeidsplassen igjen. Det er 
meningen at gruppene skal være selvgå-
ende, uten støtte av NSF.

Etter basiskurset skal deltakerne ta 
et e-læringskurs, dels for å repetere og 
utdype temaene de var igjennom på ba-
siskurset, og dels ta opp nye temaer. 

For å gjøre tillitsvalgte enda bedre rustet til rollen har Norsk Sykepleierforbund  
utarbeidet en ny opplæringsmodell som er fremtidsrettet og utnytter digital teknologi  
i større grad enn tidligere. Nå skal det knapt skrives ut et papirark lenger.
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«Det overordnede målet for moderniseringen  
er å kvalifisere tillitsvalgte til å bli funksjons- 
dyktige i rollen.»

Fremtidsrettet satsing 
på tillitsvalgte
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Fylkeslederne har ansvaret for å gjennomføre den nye tillitsvalgtsopplæringen. Her settes de inn i de nye elementene ved opplæringen.

De viktigste verktøyene er samlet i en 
lukket nettside for tillitsvalgtsopplæ-
ringen. En av de viktigste er Lov- og 
avtaleguiden. I denne guiden har vi 
lagt inn lov- og avtaletekster og sor-
tert dem etter tema: tillitsvalgtsrol-
len, arbeidstid, lønn, og så videre. 
Under Arbeidstid er det fire underte-
maer: Alminnelig arbeidstid, Overtid 
og forskjøvet arbeidstid, Søndags- og 

nattarbeid og hviletid. Under hver av 
disse er det flere deltemaer, og her vil 
de aktuelle paragrafene og bestem-
melsene fra lover og avtaleverk være.

I guiden kan man også gå inn på 
de enkelte lovene, hovedavtalene 
og hovedtariffavtalene i fulltekst. 
Avtalene og de mest aktuelle lovene 
er også gjort tilgjengelig når guiden 
brukes frakoblet/offline. Man er 

derfor ikke avhengig å være på nett 
hele tiden. Lovene det dreier seg 
om, er: arbeidsmiljøloven, ferielo-
ven, likestillingsloven og helseper-
sonelloven.

Når tillitsvalgte logger seg inn i lov- 
og avtaleguiden, vil vedkommende 
automatisk komme inn på sitt tariff-
område, og vil få en tilrettelagt meny 
tilpasset seg og sine behov. 

Det er laget noen nye verktøy til grunnopplæringen. Disse skal både brukes under  
opplæringen og være til nytte for de tillitsvalgte etterpå. Verktøyene vil bli oppdatert  
og videreutviklet, og det vil bli laget egne verktøy i forbindelse med fordypningskursene.

Verktøyene du 
som tillitsvalgte 
får tilgang til

Tillitsvalgtsportalen inneholder det meste av lover og avtaler 
som en tillitsvalgt trenger.
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Den politiske plattformen er et resul-
tat av Landsmøtet i 2011 som vedtok at 
NSF skal ha en langsiktig politikk på 
helsefremmende og forebyggende ar-
beid, og at NSF også skal være en vik-
tig samfunnsaktør og meningsbærer 
på helsefremmende og forebyggende 
arbeid. 

– Som leder for sykepleieprofesjo-
nen i Norge, er mitt oppdrag å syn-
liggjøre de potensielle verdiene som 
ligger i utførelsen av faget vårt, og 
hvordan sykepleiefaget kan bidra til 
å løse utfordringene fremover. Vi må 
bygge videre på det vi er gode på i dag. 
Derfor har Norsk Sykepleierforbund 
(NSF) laget en egen politisk plattform 
for folkehelse, sier forbundsleder Eli 
Gunhild By.

En overordnet målsetting er at NSF i 
all politikkutforming skal ha et helse-

fremmende og forebyggende perspek-
tiv, i tråd med de helsepolitiske utfor-
dringene og befolkningens behov.

Hvorfor satse på folkehelse?
– For å kunne svare på de helseutfor-
dringene som skisseres, både nasjonalt 
og internasjonalt, har sykepleiere en 
selvfølgelig plass og funksjon. Den po-
litiske plattformen for folkehelse viser 
hvordan sykepleiere kan bidra til bedre 
folkehelse, både hos individer, grupper 
og befolkningen som helhet, og påvirke 
beslutninger på lokalt, regionalt og na-
sjonalt nivå, sier forbundslederen.

Ikke bare har folkehelse en selvføl-
gelig plass og funksjon. Det er også 
grunnlaget i faget vårt forklarer By. 

– Vi driver folkehelsearbeid overfor 
mennesker som står i fare for å bli syke, 
eller mennesker som skal bli friske el-
ler lære seg til å leve med sykdom, og 
overfor barn og ungdom samt eldre 

med begynnende funksjonssvikt. Alle 
sykepleiere kjenner seg godt igjen når 
folkehelse knyttes til praktisk syke-
pleie. Nå må vi bli enda flinkere til å 
tydeliggjøre at praktisk sykepleie er 
et sentralt fundament i det helsefrem-
mende arbeidet, sier hun. 

Hvordan utøver sykepleiere  
folkehelse i praksis?
På konferansen presenterte By flere 
eksempler på hvordan sykepleiere ut-
øver systematisk helsefremmende ar-
beid i tjenestene, blant annet fra eldre-
omsorgen: En del kommuner gir tilbud 
om forebyggende hjemmebesøk fra 
sykepleier til personer over 75 år. For-
målet er å skape trygghet for at eldre 
skal kunne bo i eget hjem lengst mulig. 
Sykepleierne informerer om aktivitets-
tilbud, hjelpemidler, tilbud og tjenes-
ter, slik som frisklivstilbud og helsesta-
sjon for eldre. De vektlegger sikkerhet 
i hjemmet, fall- og brannforebygging, 
kartlegging av sosialt nettverk og kost-
hold. Tilbudet er frivillig og kostnads-
fritt for den som mottar besøk. 

 – Godt forebyggende og helsefrem-
mende arbeid gjør det mulig for flest 
mulig eldre – også de med alvorlig hel-
sesvikt – å bo i sitt eget hjem så lenge 
som mulig. Forebygging og helsefrem-
ming er viktig for god funksjonsevne, 
og har stor betydning for å hindre 
sykdomsutvikling og fremme livskva-
litet. En satsing på helsefremmende 
innsats i kommunene/hjemmesyke-
pleien er helt avgjørende for å unngå 
unødige sykehusinnleggelser og re-
innleggelser. 

Flere gode eksempler på folkehel-
searbeid i praksis ble presentert, og 
konferansen omhandlet også etikk i 
folkehelsearbeid og hvordan sykeplei-
ere i enda større grad enn i dag kan 
jobbe helsefremmende. En forfris-
kende politisk debatt om individets 
og samfunnets ansvar for folkehelsen 
avrundet første dags faglige del. 

Norsk Sykepleierforbund har nylig vedtatt en politisk plattform for folkehelse.  
Plattformen slår fast at det er folkehelse i all sykepleie, noe som var også  
tittelen på NSFs folkehelsekonferanse i januar. 
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Folkehelse i all sykepleie

Nestleder Solveig Kopperstad Bratseth og forbundsleder Eli Gunhild By til stede på folkehel-
sekonferansen i Oslo i januar.

FOLKEHELSEKONFERANSEN 2014
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By tok opp fire punkter hun mener er 
grunnleggende for å møte pasienter, 
pårørende og brukeres behov for syke-
pleietjenester.

•	Sikre	effektiv	bruk	av	sykepleie-	og	
spesialsykepleiekompetanse	 i	 hele	
helsetjenesten,	 med	 nasjonal	 over-
sikt	 og	 dimensjonering,	 samt	myn-
dighetsgodkjenning	av	 spesialsyke-
pleiere:

– I kommunene vil det som følge av 
samhandlingsreformen være behov 
for flere spesialsykepleiere for å sikre 
kvaliteten i tjenestene. I sykehus er 
det allerede påvist så stor mangel på 
spesialsykepleiere innen operasjon 
og intensiv at behandlinger ikke kan 
iverksettes, påpekte By.

•	Manglende	 satsing	 på	 spesialsyke-
pleiere	 vil	 i	 fremtiden	 være	 en	 di-
rekte	trussel	mot,	pasientsikkerhet	
og	kvalitet	i	helsetjenesten:

NSF har i en årrekke jobbet for en of-
fentlig godkjenning av spesialsykeplei-
ere. Dette er et viktig nasjonalt verktøy 
for å oppnå riktig og nødvendig kom-

petanse i helsetjenesten. Helseperso-
nell som jobber særlig selvstendig, og 
hvor yrkesrollen innebærer risiko for 
pasienter, må godkjennes etter styren-
de kriterier. Målet er å gi samfunnet 
en garanti for at en godkjent spesialist 
innehar de kunnskapene, ferdighete-
ne og holdningene som myndighetene 
til enhver tid anser som viktig. NSF har 
utarbeidet kriterier og kompetanse-

krav for spesialistgodkjenning for hel-
sesøstre og anestesisykepleiere. Slik 
vi ser det kan myndighetsgodkjenning 
være en del av kvalitetssertifiseringen 
av helsetjenesten – et arbeid NSF øn-
sker å videreføre i samarbeid med hel-
semyndighetene både på personell- og 
helseinstitusjonsnivå.

•	Sikre	 tilstrekkelig	 rekruttering	 av	
sykepleiere	 og	 spesialsykepleiere	 i	
pasientnær	tjeneste	inntil	pensjons-
alder:

Sykepleiere må få lønn under spesia-
listutdanning ved at det opprettes ut-
danningsstillinger. Det må også iverk-
settes tiltak som sikrer at sykepleiere 
blir i yrket og utvikler sin kompetanse 
i tråd med befolkningens behov for 
helse- og omsorgstjenester.

•	Muligheter	 for	 innovasjon-,	 tjenes-
te-	 og	 kompetanseutvikling	 ut	 fra	
pasientens	 behov,	 for	 å	 kunne	 gi	
kunnskapsbaserte	tjenester:

Utvikling av ny kunnskap og teknologi 
gjør det også nødvendig å tenke nytt 
om hva slags, hvordan og hvem som 
skal utføre helse- og omsorgstjenester 
i fremtiden. Innovasjon og tjenesteut-
vikling har alltid vært naturlig i syke-
pleietjenesten. Det å gjøre bruk av nye 
verktøy og nye løsninger for å utvikle 
helse- og omsorgstjenestene i tråd 
med befolkningens behov, har vært og 
vil være en vesentlig del av sykepleien.

– Det var et konstruktivt møte. Spe-
sielt hyggelig var det å møte NSFs 
forrige leder, Lisbeth Normann, som 
Høies statssekretær. Det er bra for sy-
kepleierne at Høie valgte en slik res-
surs som en av sine nærmeste rådgi-
vere, sa By. 

Like før jul møtte Norsk Sykepleierforbund (NSF) den nye helseministeren  
Bent Høie for første gang. Kompetanse og rekruttering stod blant annet  
på forbundsleder Eli Gunhild Bys agenda.
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Første	møte		
med	helseministeren

Toppene i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Sykeplei-
erforbundet samlet til møte. F.v: statssekretær i HOD og tidligere 
leder i NSF, Lisbeth Normann, helseminister Bent Høie, forbunds-
leder i NSF, Eli Gunhild By, 2. nestleder i NSF, Karen K. Bjøro.

ELI GUNHILD MØTER

«Sykepleiere må få 
lønn under spesialist-
utdanning.»
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Hvor lenge har du vært medlem  
av NSF?
– Siden 1999, da jeg startet på sykeplei-
erstudiet i Bergen. Da ble jeg raskt en-
gasjert i NSF Student og ble valgt som 
leder i 2002, som den første frikjøpte 
lederen. Opptakten til jobben var tøffe 
lønnsforhandlinger. Jeg var klar på at 
dersom jeg ikke fikk den lønna som orga-
nisasjon mente en sykepleier var verdt, 
så ville jeg heller være vervet foruten. 
Jeg var fornøyd med resultatet, selv om 
det var høy temperatur under forhand-
lingene. I ettertid flirer jeg litt over mitt 
blodige alvor i saken og ungdommelige 
overmot på den tida.

Hvorfor ble du medlem?
– Jeg har drevet med organisasjonsar-
beid fra jeg var 16 år gammel, så det var 
helt naturlig for meg å bli medlem i NSF. 
Det er når vi står sammen vi får størst 
gjennomslag for saker som engasjerer 
oss. Som sykepleierstudent opprørte det 
meg at vi ble dårlig lønnet på tross av vår 
kompetanse og utdanningslengde. Jeg 
ble overgitt da jeg innså at hjelpepleiere 
med lang ansiennitet tjente bedre enn 
en nyutdannet sykepleier på samme ar-
beidsplass. 

NSF og Jordmorforbundet er i gang 
med en bred satsing på jordmødrene. 
Hvorfor ville du inn i dette prosjektet 
og ledervervet?
– Det bunner i et sterkt ønske om at mine 
jordmorkollegaer skal få forståelsen av 
det gode arbeidet Jordmorforbundet og 
NSF gjør på vegne av alle oss jordmødre. 
Jeg mener helt klart at mine jordmorkol-
legaer har det best i vår organisasjon. Et 
eksempel jeg vil trekke fram er at NSF 
har gått foran og sikret at jordmorutdan-
ningen vår nå blir en mastergradsutdan-
ning. I tillegg har Jordmorforbundet  

100 000 medlemmer i ryggen når vi 
fremmer våre fagsaker, og vi har NSFs 
sekretariat og advokater tilgjengelig når 
vi har behov for det. Det har aldri vært et 
alternativ for meg å stå utenfor det store 
fellesskapet vår organisasjon represen-
terer. De fleste jordmødre jeg kjenner er 
stolt over sin sykepleierbakgrunn og ser 
nødvendigheten i å ha denne ervervete 
kunnskapen og erfaringen med seg inn i 
jordmorarbeidet. 

Hva er det beste ved Norsk  
Sykepleierforbund?
– NSF er en slagkraftig organisasjon som 
Norges fjerde største fagforbund. Vi har 
165 ansatte og 3200 godt skolerte til-
litsvalgte som arbeider for oss som er 
medlemmer. Vi har 33 faggrupper som 
er møteplasser for sterk fagutvikling 
og hvor vi også drar nytte av tverrfag-
lig samarbeid. Vi i NSF arbeider for et 
bedre helsevesen der pasientens behov 
er i fokus. 

Og hva kan NSF bli bedre på?
– Vi i NSF kan alle bli bedre på å kom-
munisere ut til hvert enkelt medlem 
hvor mye godt arbeid som gjøres i or-
ganisasjonen. Vi må alle bli flinkere til 
å dele de gode eksemplene slik at hvert 
enkelt medlem blir like stolte av å være 

del av denne gode organisasjonen som 
jeg selv er. 

NSF rundet nylig 100 år og 100 000 
medlemmer. Hvor tror du NSF er om 
10 år? Og 100 år? 
– Om 10 år organiserer de fleste jord-
mødre og sykepleiere seg i NSF. Vi er 
premissleverandører for fagutviklingen 
og den lønnsledende fagorganisasjonen. 
Folkehelsearbeidet i landet dreier seg 
nok i større grad mot forebygging av hel-
seproblemer og sykdom enn vi ser i dag.

100 år fram i tid er lenge. Jeg tror at 
befolkningen vår vil ha andre levevilkår 
enn vår generasjon, og at de vil møte 
enda større utfordringer når det gjelder 
fordeling av ressursene i et globalt per-
spektiv. Jeg håper og tror at NSF er like 
viktig for helseutviklingen i Norge som 
i dag.

Hva vet vi ikke om deg?
– Jeg har et stort konkurranseinstinkt og 
kommer fra en familie som ikke tar lett 
på å tape, selv i kortspill. Det hender at 
jeg tar på meg fotballskoene og spiller 
sammen med damelaget i Sandnessjø-
en, og den dag i dag er jeg like barnslig 
opptatt av seier. Jeg elsker dans; særlig 
samba på ei strand i Brasil.

Hvor er Hanne Schjelderup-Eriksen 
om 10 år?
– Hjemstedet er fortsatt vakre Sandnes-
sjøen der jeg nyter helgelandske fjell, 
skjærgård og natur sammen med min 
flotte familie.  Jeg liker meg godt som 
jordmor og synes fremdeles det er et 
magisk øyeblikk hver gang et lite barn 
blir født. Om 10 år er jentene mine 20 
og 18 år gamle og gutten min er 13 år. 
Det blir spennende å følge deres utvik-
ling framover. Jeg er helt sikkert også da 
en overivrig supporter som hysjes på av 
både mann og barn når jeg kommer med 
(litt for) engasjerte tilrop på diverse ar-
rangementer barna mine er med på. 

Hanne Schjelderup-Eriksen (34) er utdannet sykepleier og jordmor. Hun er  
politisk aktiv og har vært leder av NSF Student. I fjor høst ble hun valgt til leder  
av Jordmorforbundet og er delvis frikjøpt fra stillingen som jordmor på fødeavdelingen  
i Sandnessjøen for å jobbe med Jordmorforbundet. 
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Den nye jordmorlederen

Hanne Schjelderup-Eriksen er både syke-
pleier og jordmor - og er stolt av det. 

I FARTA
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Forskrift om høyere utdanning stiller 
krav til språkkunnskaper ved opptak 
til høyere utdanning, og studenter 
med utdanning fra land utenfor Nor-
den må dokumentere norskkunnska-
per, for eksempel ved bestått Bergen-
stest. Disse kravene tar ikke hensyn til 
valg av utdanning. NSF Student mener 
at språk, som en grunnleggende forut-
setning for kommunikasjon, er en nøk-
kelkompetanse for å sikre kollegialt 
samarbeid, pasientsikkerhet samt ev-
nen til å bidra til fagutvikling innenfor 
sykepleien.

Sykepleierutdanningen er en pro-
fesjonsutdanning, og det forventes at 
den skal gjøre studenter forberedt til 
å møte mennesker i alle slags faser i li-
vet, med ulike behov og med ulik bak-
grunn. Gode kommunikasjonsferdig-

heter er det viktigste verktøyet vi som 
helsearbeidere har, da vi kontinuerlig 
møter mennesker i krise. Sykepleiefa-
get krever mer enn hverdagslig språk, 
for å kunne tilegne seg fagkunnskap, 
gjøre seg forstått, forstå, lytte og for-
midle.

NSF Student har de siste årene sett 
eksempler på at studenter kommer 

i vanskelige situasjoner på grunn av 
manglende norskkunnskaper, til tross 
for at de oppfyller språkkravene etter 
§ 2.2 punkt 2 i nevnte forskrift. Vi har 
eksempelvis sett at studenter har blitt 
strøket i praksis sent i studiet. Det 
må etableres metoder for å sikre stu-
dentenes rettigheter under utdannin-
gen når det gjelder språkoppfølging, 
samt trygge studentenes muligheter 

i møte med praksisfeltet og fremtidig 
arbeidsliv.

NSF Student mener at søkere til 
sykepleierutdanningen, som må do-
kumentere norskkunnskaper etter 
Forskrift om høyere utdanning § 2.2 
punkt 2, skal ha særskilte opptakskrav 
for å sikre at studentene har de nød-
vendige forutsetningene for å kunne 

gjennomføre studiet. Studenter som 
har oppfylt disse opptakskravene kan 
ikke strykes på grunn av manglende 
språkkompetanse. Vi ønsker å invitere 
relevante bidragsytere og myndighe-
tene til debatt rundt dette for å kart-
legge behovet for testing, evaluering 
og oppfølging for å sikre bærekraftig 
utvikling av sykepleiefaget, uavhengig 
av kultur og språklig bakgrunn. 

Andelen søkere til sykepleierutdanningen som har et annet morsmål enn norsk er 
økende. NSF Student ser på kultur- og språkmangfoldet som en berikelse, og ønsker  
å tilrettelegge for at alle studenter skal kunne bruke sin unike bakgrunn aktivt  
i utdanning og fremtidig arbeidsliv.

TEKST: LEDER STIAN AASOLDSEN  
OG NESTLEDER MARGRETE KANSTAD,  
NSF STUDENT

Snakker vi sykepleie?
Norsk språk er en vesentlig faktor for å kunne bli sykepleier, mener NSF Student. Illustrasjonsfoto: John Nordahl.

NSF STUDENT

«NSF Student mener at søkere til sykepleierutdann-
ingen som må dokumentere norskkunnskaper.»
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Norsk Sykepleierforbund (NSF), stev-
net i fjor KS inn for arbeidsretten på 
grunn av uenighet om tolking av ho-
vedavtalens del B, § 3-4 fjerde ledd, 
som gjelder kompensasjon for møter 
på fritiden. KS har ment at denne be-
stemmelsen, som ble innført i forbin-
delse med revisjonen per 1.1. 2010, 
ikke gjelder møter i forbindelse med 
lokale lønnsforhandlinger. Dette har 
NSF og flere andre organisasjoner 
vært uenige i, og sammen med blant 
andre Utdanningsforbundet ønsket 
NSF å prøve saken i arbeidsretten.   

 Før rettssaken ble partene enige 

om et forlik om at hovedavtalens 
del B, § 3-4 fjerde ledd skal forstås 
slik at tillitsvalgte som innkalles 
av arbeidsgiver til møter og lokale 
lønnsforhandlinger etter hovedta-
riffavtalen, og dette faller utenfor 
vedkommendes arbeidstid, så skal 
dette kompenseres med timelønn el-
ler avspasering. Kompensasjonsfor-
men skal avklares med den enkelte 
tillitsvalgte.

 Forliket innebærer ikke at det kan 
fremmes krav om kompensasjon i 
form av etterbetaling/avspasering 
for møter i forbindelse med lokale 
lønnsforhandlinger som har fun-
net sted før forliket, men gjelder for 
fremtidige møter. 

Norsk Sykepleierforbund og KS ble like før jul enige  
i en tvist om kompensasjon for tillitsvalgte som deltar 
på lokale forhandlinger i sin fritid. Avtalen innebærer 
at tillitsvalgte fra nå av skal få lønn eller avspasering 
for dette.

TEKST: JOHS BRUVIK  
OG KRISTIN HENRIKSEN

Kompensasjon 
for møter  
på fritiden

FORLIK MED KS

Tillitsvalgte i KS-området vil få lønn 
eller avspasering for møter i forbindelse 
med lokale forhandlinger dersom dette 
skjer på vedkommendes fritid. Arkivfoto.

I forbundsstyret representerer jeg Sentralt Fag-
forum. Jeg er selvsagt opptatt av at vi, både 
som samlet forum og enkeltvise faggrupper, 
fremmer våre saker og synspunkter i styret. Det 
er viktig og nødvendig at faglig argumentasjon 
blir en del av den politiske retorikken. 

Landsmøtet i 2011 vedtok at organisasjonen 
i større grad må benytte seg av Sentralt Fagfo-
rum, med sine 33 faggrupper, i arbeidet med 
å nå fag- og helsepolitiske målsettinger. NSF 
ønsket dermed å knytte faggruppene nærmere 
til seg. En viktig forutsetning for å lykkes med 
dette er å etablere gode samhandlingsarenaer 
i organisasjonen, og vi har derfor opprettet to 
prosjektstillinger som skal jobbe med dette. 

I disse dager etableres det kompetanse-
nettverk i tilknytning til de to innsatsområ-
dene ledelse og folkehelse. Det er represen-
tanter fra ulike faggrupper med i nettverkene 
med kompetanse, erfaring og interesse for 
innsatsområdet. 

Høsten 2013 arbeidet forbundsstyret med 
politiske plattformer innenfor områdene; e-
helse, innovasjon og tjenesteutvikling, ledelse, 
psykisk helse og rus, sykepleierutdanning og 
forskning. Sentralt Fagforum har engasjert seg 
sterkt i dette arbeidet. Selv om den enkelte fag-
gruppe primært har fokus på eget interesseom-
råde, er plattformene noe alle faggrupper har en 
aksje i.

NAVN: Frank Oterholt
ALDER: 56 år
POSISJON I NSF: Leder av Sentralt Fagforum
TID SOM FORBUNDSSTYREMEDLEM: Siden 
mars 2010

TELEFON: 916 26 225
E-POST: frank.oterholt@nsf.no

KontaKtinfo: 

aKKURat nÅ 
BREnnER JEG foR:

STYREMEDLEMMET
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Har du tips, ros, spørsmål eller 
konstruktiv kritikk? Send en e-post til 
krihen@nsf.no
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