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Lisbeth Rudlang
Hilsen

Lisbeth Rudlang

Etter en kort, snørik og vekslende vinter, er 
forhåpentligvis våren i anmarsj. Lerka har i alle fall 
”jublet høyt i sky” hjemme hos meg siden 8. mars, 
og det er et særdeles godt tegn.

NSF året er også godt i gang, og aktiviteter knyttet til NSF 
Vestfolds handlingsplan iverksettes forløpende. Det store 
nye, spennende og krevende i 2014, er rykende fersk og 
tidsriktig opplæring for nyvalgte tillitsvalgte. 

I den anledning viser NSF at organisasjonen satser på 
kompetanse, og utstyrer alle tillitsvalgte med iPad og nye 
elektroniske verktøy! Målet er at medlemmene skal få mer 
oppdatert informasjon, og raskere hjelp når de trenger det. 

De første av NSFs Vestfolds ca. 110 tillitsvalgte har allerede 
fått iPad og opplæring. Resten skal deles utfør sommeren. 
Dermed er det slutt på ringpermer som stadig må  
ajourføres.

Det er utarbeidet en ny opplæringsmodell som utnytter 
digital teknologi i større grad enn tidligere. Nå skal det 
knapt skrives ut et papirark lenger. Dette vil forhåpentligvis 
gjøre det enklere å rekruttere og beholde tillitsvalgte – og 
enklere å matche økende profesjonalisering på arbeids-
giversiden.

De tillitsvalgtes oppgaver er blitt flere og mer krevende de 
siste årene. Nå vil de stå enda bedre rustet. Det blir bedre 
og raskere samhandling mellom tillitsvalgte og forbundet, 
både sentralt og på fylkesnivå.

NSFs medlemmer vil ikke ha tilgang til de nye systemene, 
men de vil få glede av ordningen gjennom at deres 
tillitsvalgte er mer oppdaterte på relevant informasjon om 
tariffoppgjør og NSFs politikk. De vil få bedre og raskere 
rådgivning, og bedre og mer målrettet informasjon.

For øvrig ser vi frem til ”Vårens vakreste eventyr”, hovedtariff-
oppgjøret 2014. Det blir spennende å se hvilket samsvar 
det blir mellom krav og tilbud. Våre medlemmers krav 
ivaretas av hovedsammenslutningen Unio, og  
organisasjonene innen de ulike tariffområdene er som 
alltid godt forberedt, dersom oppgjøret skulle ende i en 
konflikt.

12. mai skal vi feire den internasjonale Sykepleierdagen, og 
tradisjonen tro inviterer NSF Vestfold til gratis fagdag for 
alle medlemmer i fylket. I år som tidligere vil den foregå i 
auditoriet på sykehuset i Tønsberg. Alle medlemmer som 
har oppgitt mailadresse på sin informasjonsside i NSFs 
medlemsregister vil motta invitasjon i form av et nyhets-
brev. Det er viktig at alle medlemmer til enhver tid har 
riktig informasjon på den siden, særlig arbeidssted, adresse, 
mail og mobiltelefonnr.

Jeg vil benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig 
god påske, særlig til dere som skal jobbe mens de fleste 
har fri.  Jeg håper arbeidsgiver lokalt har vist gode kunnskaper 
om utarbeidelse av helg- og høytidsturnus!
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ledersatsning i Nsf
nsf Vestfold ønsker å satse på 
ledermedlemmene
Mer enn 6000 sykepleiere er ledere i Norge, 
og tar et betydelig ansvar for at helse- og 
omsorgstjenestene i Norge skal nå sine mål, 
drive faglig forsvarlig og ha god praksis. 
Gode sykepleieledere er avgjørende for 
godt forebyggende helsearbeid, for god 
pasientomsorg, behandling, ressursbruk og 
ivaretakelse og utvikling av medarbeidere.

Norsk Sykepleierforbund har utarbeidet en 
politisk plattform for ledelse, fordi  
organisasjonen ønsker å løfte frem og gi  
retning for ledelse av helse- og omsorgs-
tjenesten i Norge. NSF har en forventning 
om at sykepleiere i lederstillinger har 
kompetanse og en arbeidssituasjon som 
gjør det mulig for dem å håndtere kravene 
som stilles godt. NSF forventer også at 
sykepleierledere i fremtiden blir satt i stand 
til å møte stadig nye krav, endringer og 
forventninger.

Ut i fra satsningsområdene vedtatt på 
Landsmøte i 2011: 

Bedre rammebetingelser for ledelse på 

pasientnært nivå. Effektiv organisering av 

sykepleietjenesten. Kompetanse for helhetlig 

ledelses-ansvar.

ønsker NSF at 2014 skal være et år med 
ledersatsning.

I den forbindelse har NSFs fylkesstyre i 
Vestfold lagt inn aktiviteter i Handlingsplan 
2014, knyttet til ledersatsning i vårt fylke, og 
informert våre ledermedlemmer i sykehuset 
og kommunene om det i egen mail fra 
fylkesleder.

Av aktiviteter er det gjennomført medlems-
møter for lederne med presentasjon av 
politisk plattform for ledelse.

For øvrig kan vi tilby arbeidstidskurs for 
ledere 28. april på fylkeskontoret, og det vil 
bli en gratis konferanse for ledere 4. november 
i Tønsberg et sted.

Alle sykepleieledere i sykehuset og  
kommunene vil motta invitasjon til dette. Vi 
ønsker også å informerer om NSFs lands-
gruppe av sykepleieledere, https://www.nsf.
no/faggrupper/sykepleieledere

NSFLSL er en møteplass for fag- og 
kunnskapsutvikling, et arbeid som er viktig 
for fagets identitet, og bidrar dessuten til 
anvendelse og formidling av forskning og 
erfaring.

Medlemmene utgjør et nettverk av  
kompetanse, både innad i faggruppen og 
på tvers av NSFs fagområder. Jeg ønsker å 
vurdere/diskutere om det er ønske/behov 
for et nettverk for sykepleieledere i Vestfold.

Velkommen til NSF Vestfolds leder-
satsning, og ta gjerne kontakt for 
synspunkter og innspill!

Lisbeth Rudlang, fylkesleder

navnekonkurranse
Fylkeskontoret har fått en ny medarbeider, men hun mangler hår, strømper og sko 
(str. 36) Vi håper noen av våre lesere kan hjelpe oss med dette.

Uniformen er Røde Kors sin sykepleieruniform fra sykepleierskolen i Tønsberg og vi 
har vært så heldige å få den av et av våre medlemmer i Vestfold.

Nå ønsker vi oss navn på denne ”søsteren” og ber om hjelp fra dere til dette!

Send oss forslag på navn til:  vestfold@nsf.no innen 20. mai!
Vinneren av  

konkurransen får  
en fin premie!
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arbeidstidskurs for  
sykepleierledere
Som et ledd i NSFs lederesatsning i Vestfold, inviterer vi til arbeidstids-
kurs for ledere i sykepleietjenesten mandag 28. april kl. 09.00 – 
15.00 i NSF Vestfolds lokaler i Storgaten 35, Tønsberg.

Kurset vil gi en innføring i de viktigste bestemmelser som regulerer 
arbeidstiden for ansatte i helsetjenesten, med særlig fokus på samar-
beid og etablering av turnusavtaler. 

målgruppe
Kurset er beregnet på ledere i sykepleietjenesten som har interesse 
og ansvar for arbeidstid og turnusplanlegging.

tema
•	 Arbeidstidens	lengde	og	plassering
•	 Fritid	og	pauser
•	 Overtid
•	 Forskjøvet	arbeidstid
•	 Bemanningsplanlegging
•	 Inngåelse	av	turnusavtale	
•	 Ulike	typer	turnus		
•	 ”Den	gode	turnus”
•	 Høytidsturnus	
•	 Sommerturnus
•	 Vakt	på	vaktrom	og	hjemmevakt

pris
Kurset er gratis for medlemmer, kr. 1500 for ikke medlemmer.  
Det serveres enkel lunsj.

påmelding
Via våre nettsider www.nsf.no/vestfold.  Finn kurset under rubrikken 
«Hva skjer hos oss» (høyre side), og klikk på kurset for påmelding. 
Ved spørsmål, ta kontakt på telefon 33 33 18 42.

meld fra om endringer
 
HUSK AT DET ER DU SOM MEDLEM SOM ER ANSVARLIG FOR Å MELDE FRA TIL NSF OM ENDRINGER – SÅ FORT SOM MULIG.
Meld fra dersom du:
•	 har	nytt	arbeidssted	eller	endret	stilling
•	 har	overgang	til/fra	ulønnet	permisjon
•	 har	overgang	til	ikke-yrkesaktiv
•	 har	avsluttet	studiene

nyutdannede medlemmer
Dersom	du	er	medlem	i	NSF	Student	og	har	avsluttet	studiene	må	du	melde	overgang	til	ordinært	medlemskap,	med	opplysninger	
om	navn	på	arbeidsplass.	Husk	at	du	betaler	halv	kontingent	de	to	første	årene	etter	studiet.

slik går du frem for å melde endringer:
Alle	endringer	skal	meldes	til	administrasjon	av	medlemskap	på	vårt	hovedkontor	i	Oslo.	Dette	gjøres	enklest	ved	å	gå	inn	på	 
www.sykepleierforbundet.no	og	klikke	på	fanen	”Min	side”	oppe	til	høyre.	Hvis	det	er	første	gang	du	besøker	din	side	må	du	ha	
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.

Frist for påmelding 
23. april 
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Minneord om  
Johnny Nevland
det var med sorg vi mottok beskjeden om at Johnny var gått bort. selv om vi har 
visst at han har vært syk en stund, har vi opplevd hans optimisme i forhold til syk-
dommen og hans engasjement i norsk sykepleierforbund inntil for ikke lenge siden.

Johnny hadde et stort hjerte for NSF, gjennom mange år. Han har 
betydd mye for medlemmene i Larvik kommune gjennom sitt verv 
som hovedtillitsvalgt i nøyaktig 15 år. Etter gjennomført grunn- 
opplæring i organisasjonen i 1999, ble han etter hvert valgt til vara-
medlem i fylkesstyret for perioden 2001 – 2004. Han gjennomførte 
også det høyeste nivået av opplæring i NSF, det såkalte  
”Bergensstudiet” i 2005.

Ved siden av sitt frikjøp som hovedtillitsvalgt arbeidet han ved 
Byskogen bo- og behandlingssenter, og senere innen rus og psykisk 
helse i kommunen.

Vi kunne nyte godt av Johnnys erfaring og gode råd i organisasjonen. 
Alle visste hvem Johnny var og tok gjerne kontakt med ham på 
samlinger. En av hans mange kollegaer i NSF beskriver ham som 
kunnskapsrik, uredd, sta, passe kranglete, sjarmerende kjekk og 
misunnelsesverdig trygg i rollen sin. Grunnet sin erfaring og sitt 
nettverk satt han også i to perioder som leder av fylkets  
nominasjonskomité.

Johnny har vært til stede og på tilbudssiden i sitt arbeid gjennom 
alle årene som hovedtillitsvalgt, også i sykdomsperioden.  Vi vil 
savne hans humor, litt laid-back, og med glimt i øyet. Det står et 
tomt rom igjen etter Johnny i vår organisasjon! 

Johnny var veldig stolt av sine barn og barnebarn og våre tanker 
går til hans nærmeste og hans gode venner. 
Vi lyser fred over Johnnys minne.

Lisbeth Rudlang, fylkesleder
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Historiens første introduksjons-
kurs for tillitsvalgte

Gjennom to år har NSF arbeidet for å få på plass ny og fremtidsrettet 
opplæring for tillitsvalgte. Tillitsvalgtsopplæringen slik den har vært 
fra 1998, besto av to moduler på henholdsvis 3 og 4 dager og ble 
for Vestfolds del gjennomført en gang pr. år. Dette gjorde at enkelte 
tillitsvalgte måtte vente i mange måneder fra de ble valgt til de fikk 
opplæring. Dette var uheldig for alle parter. I tillegg ble opplæringen 
beskrevet som ”fremtung” ved at det ble gitt mye opplæring i  
begynnelsen og mindre underveis. Den nye tillitsvalgtsopplæringen 
starter med at ny tillitsvalgt får tilsendt en liten håndbok og et 
velkomstkort rett etter at de er valgt. Boken kalles ”Timeshjelpen” og 
gir en kort innføringer i de viktigste temaene den tillitsvalgte møter. 

Etter dette kalles de tillitsvalgte inn til et introduksjonskurs på 
fylkeskontoret hvor de får en kort innføring i aktuelle og viktige 
temaer. Her får de utdelt hver sin iPad til bruk i vervet som tillits-
valgt. Her ligger det praktiske, digitale verktøy som vil være til støtte 
i arbeidet og gi videre læring.

For Vestfolds del er det planlagt 8 slike introduksjonskurs i 2014.

Neste ledd i opplæringen er et 4 dagers basiskurs inndelt etter 
tariffområder. Kursene arrangeres 4 ganger pr år slik at det går kort 
tid fra ny tillitsvalgt er valgt og til de får opplæring. Dette skal sikre 
at de blir funksjonsdyktige i vervet tidligere, noe som vil komme 
medlemmene til gode.

Etter basisopplæringen er det mulig å melde seg på ulike fordyp-
ningskurs etter hvilke behov den enkelte tillitsvalgte har. Foreløpig 
tilbyr NSF Arbeidstidskurs og Forhandlingskurs og det så kalte 
Bergensstudiet, som er et studietilbud ved universitetet i Bergen og 
som gir studiepoeng. Det planlegges å utvide tilbudet med flere 
fordypningskurs etter hvert.

I Vestfold har vi gjennomført 2 introduksjonskurs allerede og det 
tredje er planlagt til 29.april. Vi har hatt gleden av å møte flotte nye 
tillitsvalgte som er klare for å arbeide for medlemmenes arbeidev-
ilkår og rettigheter. Vi ønsker alle lykke til videre med opplæringen 
og gleder oss til videre samarbeid med dem!

3. februar 2014 gikk historiens første introduksjonskurs for tillitsvalgte av stabelen –  
i Vestfold!

NoMINAsJoNKoMItÉ
VI TrENGEr FLErE KANDIDATEr TIL NOMINASjONSKOMITÉEN 
– FrA HELE VESTFOLD – OG ALLE TArIFFOMrÅDEr. FrIST FOr 
Å FOrESLÅ NOEN Er 1. jUNI!!

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 på-
virke 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 rådgi-
vere her på fylkeskontoret. ring oss på 33331842 allerede nå! 
Vi venter i spenning!!

litt mer formell informasjon:
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.

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	hovedtillits	

 valgte senest syv måneder før valg av nytt fylkesstyre skal skje.

•	 Nominasjonskomitéen	skal	avgi	innstilling	på	valg	av	nytt	fylkesstyre		

	 og	fylkesleddetsdelegasjon	til	NSFs	landsmøte…

Disse valgene, ledet av nominasjonskomitéen, skal skje på NSF 
Vestfolds fylkesmøte som arrangeres i mars 2015. Syv måneder før 
dette finner vi sommeren 2014. Det betyr at en nominasjonskomité 
bør være valgt før juni 2014, altså om ca et halvt år. Det antas at 
det i snitt vil være ett møte pr måned i disse 7 månedene – på 
fylkeskontoret i Tønsberg, samt deltagelse på Fylkesmøtet. Vi dekker 
reiseutgifter og møtemat.
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sykepleierstudentenes 
arbeidslivsdag
27. februar arrangerte Høgskolen i buskerud og Vestfold (HbV), sammen med viktige 
fremtidige arbeidsgivere, en flott arbeidslivsdag for sykepleierstudentene på  
bakkenteigen.

Vi har vært på karrieredager på høgskolen tidligere. Det har vært 
stort og flott, men med litt for få sykepleierstudenter til stede. Denne 
gang var det gjort noen gode grep, slik at arbeidsgivere på jakt 
etter fremtidige sykepleiere virkelig møtte dem de er på jakt etter. 
Sykepleierstudentene stilte opp – i stort antall! Og vi regner med 
studentene fikk prøvd seg med noen spørsmål til potensielle 
arbeidsgivere.

Den nye trainee-ordningen på Sykehuset i Vestfold (SiV) fikk stor 
oppmerksomhet fra studentene. Her har andre arbeidsgivere noe å ta 
etter – eller kanskje noen heller skal ta den opp igjen..? Det tidligere 
12-kommune-samarbeidet i Vestfold forsøkte seg jo noen år med en 
trainee-ordning for sykepleiere. Den ser vi gjerne tilbake igjen.

Sykepleierstudentene hadde en god del stands de kunne besøke, 
og Norsk Sykepleierforbund var til stede! En omtrentlig telling tilsier 
at vi hadde besøk av ca 235 studenter i løpet av de pausene som 
var lagt inn i programmet.

Programmet startet med et engasjerende innlegg av Frank Beck; 
Det er meg det kommer an på – i møte med pasienten. Videre fikk 

studentene gode innblikk fra erfarne sykepleieres arbeidshverdag; 
intensivsykepleier Tone Linnestå og psykiatrisk sykepleier Terje Lund 
Sandal, begge fra SiV, samt sykepleier Anne Rosslund fra Sandefjord 
kommune ga beskrivelser som studentene bør vite og sette pris på, 
og ta med seg i sine fremtidsvalg.

Vi fikk også møte «ferske» sykepleiere som selv hadde vært 
studenter for ikke altfor lenge siden. Ellen Hammer Hovland i 
Larvik kommune og Kristoffer Alstad (også NSF-tillitsvalgt) på SiV 
fortalte om sine nye erfaringer etter noen måneder i jobb. Leder av 
NSF-Student, Stian Aasoldsen hadde også noen gode ord med til 
studentene. Møt mulighetene! sa han.

Fylkesmannen hadde sponset denne arbeidslivsdagen, og senior-
rådgiver (og sykepleier) Cathrine Hefte hilste også studentene med 
noen viktige meldinger om bl.a. helsepersonell-loven.

NSF Vestfold takker for invitasjonen og kommer gjerne tilbake 
til neste år!
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HtV-konferanse i  
Vestfold 4.mars 2014
4.mars var hovedtillitsvalgte, foretakstillitsvalgte og representanter fra fylkesstyret 
samlet i nsf-Vestfolds lokaler til hovedtillitsvalgtskonferanse.

Fylkesleder Lisbeth Rudlang ønsket velkommen og åpnet med å 
informere om NSFs syv politiske plattformer som danner grunnlaget 
for NSFs politikk og videre arbeid frem mot 2016.

Felles mål for alle plattformene er:
•	 Løfte	frem	og	gi	retning	for	helse-	og	omsorgstjenesten	
•	 Formulere	og	presisere	NSFs	politikk
•	 Formulere	NSFs	politikk	overfor	myndigheter,	arbeidsgivere	og		
 media
•	 Bidra	til	økt	forståelse	og	engasjement	blant	tillitsvalgte	og		
 medlemmer i NSF

Så var vi så heldige å ha besøk av 2.nestleder i forbundsstyret 
Karen Bjøro som holdt et interessant og engasjerende foredrag 
med tittelen ”Sykepleiertjenesten skal ledes av sykepleiere”. Dette 
har vært NSFs holdning i alle år, men vi utfordres stadig på dette. 
Hun minnet oss på at tillitsvalgte også har en lederfunksjon og på 
viktigheten av å skape nettverk og å styrke lederfunksjonen. Hun 
hadde videre fokus på avvik. Avvik handler ofte om manglende 
systemer og ledelse. Ved tilsyn er det meningen at det skal være 
en dialog mellom partene og at man skal lære av dette. Ledere sier 
som regel at de har lært av tilsynet, men når tilsynet er lukket er 
det ofte ingen konsekvenser utover omdømme. De fleste ledere 
ønsker å fremstå som gode drivere og å levere gode planer sa hun. 
Hun oppfordret videre de tillitsvalgte til å bruke rapportene, stille 
spørsmål og til å følge opp. Hvis virksomhetene skal klare å møte ut-
fordringene i fremtidens behov for kompetanse, er de avhengige av 
et godt omdømme. Det er et økt kompetansebehov i kommunene. 
Har vi ledere som setter kompetanse på dagsordenen? Vi trenger 
modige ledere som setter kompetanse på dagsordenen og som ser 
betydningen av å styrke faget understreket hun. Karens foredrag 
var tankevekkende og engasjerte deltakerne slik at vi hadde en god 
debatt med mange spørsmål.

Videre på programmet sto samhandlingsreformen. Hva er erfaringene 
fra de ulike hovedtillitsvalgtsområdene så langt og hva er de største 
utfordringene? Kommunene opplever et økende behov for kom-
petanse og mange steder er antall sykepleierstillinger økt som følge 
av dette. Det er allikevel fortsatt et stort og økende behov for mer 
kompetanse som følge av at pasientene skrives ut fra sykehuset 
tidligere og med mer ressurskrevende diagnoser både med hensyn 

til prosedyrer og oppfølging.  Mange kommuner sliter med dårlig 
økonomi og dette gjør det vanskeligere å møte utfordringene.

Små kommuner opplever å ha større utfordringer enn de store når 
det gjelder å få gode rutiner og erfaringer i prosedyrer. Dette skyldes 
at det kan gå lang tid mellom hver gang prosedyrene utføres. En 
del har ambulante team som kan bistå. Sykehuset har også team 
som bidrar med opplæring ved spesielle prosedyrer. En del av 
kommunene benytter seg også av opplæringstilbud på under-
visningssykehjemmet i Sandefjord.

Avslutningsvis hadde rådgiverne på fylkeskontoret en gjennomgang 
av forberedelsene til årets lønnsoppgjør og hvilke forberedelser det 
er fornuftig å gjøre i forkant av dette.

Takk til alle for en fin dag med engasjerte deltakere! 

Karen Bjøro som holder et interessant og engasjerende foredrag.
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nytt fra htV-områdene

Prosjekt trainee for nyutdannede  
sykepleiere ved sykehuset i Vestfold.
Ved Sykehuset i Vestfold er det bestemt å organisere et prosjekt 
med traineestillinger for nyutdannede sykepleiere. Prosjektet har 
vært planlagt siden desember 2013 og det arbeides med innhold, 
gjennomføring og evaluering. 2 av de hovedtillitsvalgte fra NSF ved 
SiV er involvert i prosjektgruppen.

Planen er å rekruttere og ansette 12 traineesykepleiere som skal 
starte i ordningen 18. august i år. Gjennom 2 år skal disse ha et 
ansettelsesforhold innenfor medisin, kirurgi og psykisk helse. I hver 
av disse klinikkene skal en arbeide i 8 måneder. De skal ansettes i 
100 % faste stillinger og gis rett til 100 % fast stilling etter gjennom-
ført traineeprogram. 5 % av stillingsforholdet skal være fagdel som 
vil organiseres av bemanningsenheten. Dette utgjør ca. 1 dag pr. 
måned. Som andre nyansatte vil de også ta del i introduksjons-
program for nyansatte samt følge fagdager og internundervisning i 
den enkelte seksjon /enhet. 

Bakgrunnen for prosjektet er den økte spesialisering i sykehusene, 
med kortere liggetid og sykere pasienter. Dette stiller krav til høyere 
arbeidstempo, økt bruk av avansert teknologi, økt kunnskaps-
utvikling, økt krav til dokumentasjon og flere og raskere  
behandlingsmetoder. (NSF; 2011: Innspill til fremtidens sykepleie-
utdanning.) Det vil være urealistisk å tro at bachelorutdanning i 
sykepleie imøtekommer alle kompetansekrav som stilles til dagens 

nyutdannede syke-
pleiere. Arbeidsgiver 
må derfor legge 
til rette for læring i 
arbeidslivet.

Sykehuset i Vestfold 
konkurrerer med  
andre virksomheter om å 
rekruttere og beholde sykepleiere. Når man vet at nyutdannede 
sykepleiere i all hovedsak tilbys vikariater og at bare ca. 18 % av de 
nyansatte fikk tilbud om 100 % stilling, ser vi tillitsvalgte fra NSF i SiV 
på dette tiltak som positivt.

Å tilby nyutdannede 100 % stillinger har som hensikt å sikre en 
kompetanseheving som er målrettet og kvalitetssikret, og som 
ivaretar kompleksiteten i pasientbehandlingen. Ved 100 % stilling 
vil en raskere oppnå funksjonsdyktighet og trygghet i sykepleier-
rollen. Gjennom programmet vil traineesykepleierne tilknyttes ulike 
arbeidsplasser og ulike måte å jobbe på. En ønsker gjennom dette å 
bidra til større fleksibilitet og mobilitet blant de som gjennomfører 
programmet.

Torgeir Bøe, Hovedtillitsvalgt SiV, KPR

Hedersnål i Gull til  
medlemmer på siV
SyKEPLEIEr ELISABETH FAGELUND GjErSøE
Hun er utdannet på Lørenskog i -83 ved Røde kors sykepleierskole. 
Elisabeth har utdanning innenfor administrasjon og ledelse. Hun har 
også Master i Helseledelse fra Universitetet i Oslo. Hun er øyesyke-
pleier og har også veilederutdanning.

I dag jobber hun som seksjonsleder ved øre - nese - hals og øye  
medisinske fag.  I tillegg leder hun hørselssentralen ved sykehuset.

Elisabeth	Fagelund	Gjersøe	til	venstre	og	Marit	til	høyre.
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SyKEPLEIEr MArIT DAHL MIKKELSEN
Hun er utdannet i -79 ved Drammen Røde kors sykepleierskole og 
jobber som seksjonsleder ved Medisinske fag ved lungeseksjonen.
Marit er intensivsykepleier og har også utdanning som bedrift-
ssykepleier. I tillegg har hun hovedfag i sykepleievitenskap innenfor 
ledelse. Hun jobber som seksjonsleder ved Medisinske fag ved 
lungeseksjonen. 

Begge er stolte sykepleiere!!!

En modig, stolt og engasjert teamsykepleier Marianne F. Gjelsås 
ved Dialyseenheten på Siv, fikk utdelt NSF sin gullnål for 30 års 
medlemskap av Hovedtillitsvalgt Lise Nordahl under en fredagslunsj 
med gode kollegaer.

Vi gratulerer!

Referat fra medlemsmøte for svelvik og sande 06.02.14
Det var totalt 8 medlemmer tilstede i Sande for å høre Fylkesleder 
Lisbeth Rudlang redegjøre for de 7 politiske plattformene.

Disse er: ledelse, folkehelse, psykisk helse og rus, utdanning, forskning, 
innovasjon og tjenesteutvikling og eHelse. Det var 3 som ble  
fremhevet. Det var ledelse, psykisk helse og rus og folkehelse.

De politiske plattformene er utarbeidet av NSF for å kunne møte 
utfordringsbildet i samfunnet vårt.

Utfordringene er: 
•	 Vi	blir	stadig	eldre.	Sykdomsbildet	endrer	seg
•	 Det	vil	være	behov	for	mer	helsepersonell				
•	 Samhandlingsreformens	intensjoner	er	økt	satsning	på	fore-	
 bygging og at oppgaver flyttes fra sykehus og til kommune- 
 helsetjenesten.

Etter regjeringsskiftet i september -13 ønsker NSF bl.a. å:
•		 Innføre	kompetansekrav	i	kommunehelsetjenesteloven	
•		 Endre	refusjonssystemet	i	fastlegetjenesten	for	å	legge	tilrette	for	 
 økt bruk av annet helsepersonell i tilknytning til fastlegekontorene.
•		 Bygge	ut	jordmortilbudet
•		 Bedre	lavterskel	og	forebyggende	tilbud
•		 Opptrappingsplan	for	rustilbud	og	psykisk	helsetilbud
•		 Etablere	veileder/norm	for	bemanning	i	PLO
•		 Styrke	satsning	til	personer	med	demens
•		 Øke	kjøpet	av	private	helsetjenester
•		 Innføre	fritt	behandlings-	og	rehabiliteringsvalg
•		 Endre	finansieringsmodellen

Plattformene er et verktøy for å:   
•		 formidle	NSFs	politikk	til	arbeidsgiver,	samarbeidspartnere,	 
 media, politikere
•	 holde	trykket	oppe.	Ta	i	bruk	for	å	forberede	møter.
•		 presisere	og	formulere	NSFs	politikk
•		 bidra	til	økt	forståelse
•		 tydeliggjøre	utfordringsbildet

Planer i Vestfold i forhold til plattformene:
Psykisk helse og rus: Etablere en faggruppe av sykepleiere som  
jobber med psykisk helse og rus.

Ledelse:  
•	 Medlemsmøte	i	mars	for	ledere
•	 Danne	faggruppe	for	ledere.
•	 Arbeidstidskurs	for	ledere
•	 Lederkonferanse	

På NSF sine hjemmesider finner dere plattformene i sin helhet.

Nominasjonskomite
Lisbeth informerte om at det trengs kandidater til en nominasjon-
skomite som skal jobbe i forhold til valg av nytt fylkesstyre. 

Takk til Lisbeth for god redegjørelse om spennende tema.

Kristin Bonden

HTV i Svelvik 

Marianne	F.	Gj
elsøs	til	venstre

	og	hovedtilltis
valgt	

Lise Nordahl.
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stoKKe - Medlemsmøte  
med utdeling av gullnål

Vi var 10 freske sykepleiere som tok oss en liten fri stund i 
julestresset. Vi møttes på Peppes Pizza i Sandefjord.

Vi benyttet anledningen til å snakke om hvordan samhandlings-
reformen påvirker de forskjellige avdelingene, samt at vi snakket 
om hva som kommer av møter mm i 2014.

Vi tok oss også tid til å hylle Inge Tove Gjermundsen som fikk  
overrakt NSFs hedersnål i gull for 30 års medlemskap.

Gratulerer til henne!

Hovedtillitsvalgt	for	NSF	i	Stokke	Kommune	

Camilla Søvik Botne 

tøNsbeRG
Wenche Viksand har oppnådd NSFs hedersnål i gull for 30 års 
medlemskap. Hun arbeider på Eik sykehjem og fikk overrakt  
nålen sammen med blomster og diplom av tillitsvalgt  
Else Marie Trolldalen på arbeidet.

Vi gratulerer!

Medlemsmøte i Horten 
Den 13/3 hadde vi NSF Horten medlemsmøte. Vi snakket om 
mulighetene for lokale forhandlinger, argumenter for krav og 
utfylling av kravskjema. Vi fikk i gang litt diskusjon om hva som skal 
prioriteres og hvordan erfaringer medlemmene hadde fra sist lokal 
forhandling. Egil Andersen fra Psykisk helse hadde et flott frem-
legg om “vold og trusler på jobb, - hva gjør vi?” Dette var et tema 
medlemmene syntes var nyttig og lærerikt. Takk til alle som stilte 
opp til et hyggelig medlemsmøte, og en spesiell takk til Egil.

Neste felles medlemsmøte planlegges i august. Oppfordrer alle 
medlemmer til å delta da. 

Vil minne alle medlemmer i Horten på at jeg har kontortid onsdag 
og torsdag. Er det noe du lurer på så ta kontakt! Send en Mail til:
Tone.andreassen@horten.kommune.no

Vennlig hilsen

Tone L. Andreassen, HTV Horten

nytt fra htV-områdene
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Holmestrand

ragnhild L. Pedersen: var ferdig utdannet ved Røde Kors 
sykepleierskole i 1977. Etter dette arbeidet hun 3 mnd ved Rove 
psykiatriske sykehjem.  Fra 1977 til 1992 jobbet Ragnhild som 
sykepleier ved sykehjemmet. 12 år på natt.  Fra 1992 til1994 var hun 
leder for en avdeling ved sykehjemmet og som vikar for styrer. I 
1994 og 1995 var hun ansatt som avdelingsleder ved sykehjemmet 
i Lardal. Fra 1995 og fram til i dag, har hun vært avdelingsleder ved 
sykehjemmet. Nål og blomster ble overrakt av HTV Hilde Næss på 
medlemsmøtet.
 
Anne K. Klemetsen: var ferdig utdannet fra Nordland fylkes Syke-
pleierskole i 1972. Hun jobbet så på Nordland Sentralsykehus i 3 
år på forskjellige avdelinger medisin/kirurgisk/poliklinikk). Hun har 
arbeidet i Holmestrand fra 1980. Først på Hydro Aluminium i 2 år 
som bedriftssykepleier, så 2 år vikar for helsesøster og så en periode 
som vikar på Holmestrand sykehjem. Etter å ha tatt utdanning i 
administrasjon og ledelse ved Eik, arbeidet hun som bedriftssyke-
pleier i Vestfold Fylkeskommune ra 1987. Hun var med fra starten 

av denne bedriftssykepleien, med alt det innebar. Den gang var det 
10000 ansatte i Fylkeskommunen. Anne K. ble uføretrygdet 100 % 
fra 2000. Nål og blomster ble overrakt av HTV Hilde Næss under en 
lunsj hjemme med gode venner.

reidun Heum: var ferdig utdannet ved Røde Kors Sykepleierskole i 
1974. Jobbet fram til ca 76-77 ved avd. C på Sykehuset i Vestfold. Fra 
76-77 jobbet Reidun på Rove psykiatriske sykehjem.  Rundt 77-78 
begynte hun i hjemmetjenesten i Holmestrand kommune.  Her 
var hun virksomhetsleder en del år. Hun jobbet i hjemmetjenesten 
fram til 1999 og begynte så på sykehjemmet hvor hun arbeidet som 
sykepleier fram 2000 ti og som avdelingsleder til 2008. Etter dette 
har hun vært fagsykepleier ved avd. A/D hvor hun fortsatt arbeider 
og hun fikk nål og blomster overrakt på arbeid.

Hilde Næss

Hovedtillitsvalgt i Holmestrand

i Holmestrand har tre av medlemmene mottatt hedersnål i gull og vi gratulerer!

Anne K. Klemetsen mottar hedersnål av gull.

Ragnhild L. Pedersen mottar hedersnål av gull.
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nyoppstartet faggruppe i Vestfold og telemark

faggruppene orienterer

29.08.13 ble oppstartsmøte for NLAS (NSFs Landsforening av Akutt-
sykepleiere) Vestfold og Telemark avholdt, og på neste styremøte 
ble fordelingen blant medlemmene som følger:

 Leder: Eirik Halsør, Telemark
 Nestleder: Hanne Olsen, Vestfold
 Kasserer: Britt Hansen, Vestfold
 Sekretær: Åse Marit Rinden, Telemark
 Web ansvarlig: Olav Lillefjære, Vestfold
 Styremedlemmer: 
 Anja Bjørneboe, Telemark
 Roger Nordhøy, Vestfold
 Lene Bergerud, Telemark
 Bjørn Erik Andersen, Vestfold
 Camilla Rosland, Telemark

Vi sitter i et interimsstyre, som er midlertidig. Dette er for å få et 
funksjonsdyktig lokallag oppe og gå før medlemsvalgt styre overtar 
høsten -14. 

Hittil har vi jobbet med styrevervene, medlemsverving og arrangering av 
fagkvelder. Hovedmålene styret jobber videre med er de kommende 
fagkveldene, samt noen utfordringer i forhold til å bli et funksjons-
dyktig lokallag. Videre kommer styret også til å ha fokus på det 
fagpolitiske. 

Vårens fagkvelder har tema ”de vanskelige situasjonene”, og er todelt. 
Den første fagkvelden ble arrangert i Skien 12.mars. Temaet her var 
rus og rusbildet. Oppfølgingskvelden er planlagt til Tønsberg i april.
 

Akuttdagene er et akuttmedisinsk seminar som arrangeres hvert år 
av NLAS sentralt i samarbeid med en lokalgruppe. Akuttmottaket i 
Tønsberg sendte i fjor en gruppe for å delta på spennende dager i 
Trondheim. Årets akuttdager arrangeres i Kristiansund, se flott teaser 
på NLAS` hjemmeside.

Ellers jobber NLAS sentralt med autorisasjonslovgivningen for 
paramedics, og er opptatt av å styrke sykepleieres rolle prehospitalt. 
TNCC driftes NLAS og ALNSF (Anestesisykepleiernes landsgruppe 
av NSF), og her er det bare å søke plass! NLAS sentralt tilbyr flere 
stipendmidler for de som søker til kurs og arrangementer, for  
eksempel Akuttdagene. NLAS jobber også for internasjonalt  
samarbeid, med EUSEN: European Society of Emergency Nursing. 
Se nyhetsbrev fra EUSEN på nlas.no

For kontakt med din lokalgruppe:  
NLASvestfoldogtelemark@gmail.com

NLAS` hjemmeside: nlas.no

Styret NLAS Vestfold og Telemark

v/ Hanne Olsen

Årsmøte i forum for kreftsykepleie
Tirsdag 25. februar hadde Forum For Kreftsykepleie årsmøtet i 
sykepleierforbundets lokaler. Det var 18 personer tilstedet. Cecilie 
Lorentzen fra Mundipharma hadde tatt med seg pizza og brus 
og foredragsholder Heidi Skutlaberg Wiig (bilde) som holdt et 
flott foredrag med tittelen ”Lindrende humor”. Heidis lette, ledige, 
naturlige, ekte og jordnære formidlingsevne gjorde at det var godt 
å lytte til henne! Vi som var tilstedet jobber alle med alvorlig syke, 
døende og deres pårørende. Heidi snakket bl. a om å la folk få le og 
være glade uten at vi absolutt skal minne dem på deres sørgelige 
situasjon. Vi har lett for å tro at når pasienten ikke gråter og sørger, 
så har han/hun ikke forstått alvoret. Heidi minnet oss på at det er 
helt greit å spøke og le, og at vi må la pasienten selv bestemme 
tempoet for når tiden er inne for å gråte og snakke om det som Karin Sjue
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er vanskelig. Samtidig må vi følge magefølelsen vår og ikke være 
unnvikende når det gjelder å ta opp de viktige, tunge og vanskelige 
temaene.

Vi fikk høre om Knut Femris som var med å starte Nasjonalforeningen 
for lindrende humor. Han var pasient ved A-hus og en av initiativ-
tagerne til foreningen som ble startet i april i fjor. Han påpekte at 
latteren er undervurdert som medisin og at humor kan bidra til at 
smil, latter og glede får en plass ved siden av all sorgen og fortvilelsen. 
Dere kan gå inn her http://www.ahus.no/aktuelt/nyheter/Sider/
inspirasjonskveld.aspx om dere vil lese mer om Knut og foreningen 
og se innslaget med Knut og Heidi på God morgen Norge. 

nsf flu arrangerer fagmøte 
i tønsberg fra 24. – 25. april
Hjertelig velkomne til årets fagmøte for sykepleiere med interesse for 
lungefaget. Vi inviterer til to spennende dager med mange aktuelle tema 
på programmet. 

Vi har laget et program som passer for ansatte både i spesialist- og kom-
munehelsetjenesten.

Pasientsikkerhet og brukermedvirkning står sentralt i pågående prosjekter i 
Vestfold og presenteres i årets program.

Fagmøtet holdes på Quality Hotel Tønsberg, som ligger sentralt og vakkert 
til i enden av Tønsberg brygge. 

For dere som kommer til Tønsberg allerede onsdag kveld, vil det selvsagt 
være tilbud om å delta på en sosial og hyggelig kveld som en god start på 
et spennende Fagmøte.

Torsdag kveld inviterer vi alle deltakere til en bedre middag med festlige 
innslag.

For informasjon, program og påmelding gå inn på NSF-Vestfolds hemme-
side:  www.nsf.no/vestfold under ”Hva skjer hos oss” på høyre side.

Anette	Gadland	Hotvedt

Årsmøte med valg i 
nsf fgd
NSF FGD Vestfold har hatt årsmøte med valg, og det nye 
styret for 2014 er:
Leder: Veslemøy Bakke 
Kasserer: Camilla Søvik Botne
Nestleder/sekretær: Hege Elisabeth Holtar
Styremedlemmer: Vibece Ulrichsen og Kristina Tørnvall
Vara: Silje S. Tønnesen

Årsmøte i nsflis
Landsgruppen av Intensivsykepleiere i Vestfold 
har hatt årsmøte med valg av nytt styre. Styret 
har konstituert seg etter årsmøtet og har  
følgende fordeling:
Leder: Haakon Hovde
Nestleder: Susanne Høstvang
Sekretær: Anita Løyte
Kasserer: Turid Wigtil
Styremedlem: Kjersti Forbech Hansen
Varamedlem: Trond Asprusten og Terje Bjørnstad
Studentrepresentant: Ikke endelig avklart

Styret vil jobbe for at NSFLIS Vestfold fortsatt skal være 
en aktiv faggruppe med aktive medlemmer. Vi ønsker 
oss derfor innspill/kommentarer, ris og ros fra dere, så 
skal vi gjøre det vi kan for å få det til.

Årsmøte i  
laH nsf  
Vestfold  

Landsgruppen av helsesøstre i NSF  
Vestfold hadde årsmøte 12. februar med 
valg av nytt styre.

Leder: Bente Julie Prydz, Stokke.  
E-post: Bente.prydz@stokke.kommune.no
Nestleder: Gerd Lønne, Sandefjord
Kasserer: Kjersti Helene Myhre, Tønsberg
Sekretær: Ida Bjørnstad, Nøtterøy
Styremedlem:  Tone Emhjellen, Stavern
Vara 1: Ida Sunneva Grotle, Horten
Vara 2: Lisbeth Horvli, Stokke 
Vara 3: Inger Marie Otterdal, Larvik

Karin Sjue
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nsf Vestfold  
arrangerer gratis fagdag

i anledning den internasjonale sykepleierdagen
mandag 12. mai 2014 - kl.09.00 - 15.30

Sted:
Auditoriet, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Målgrupper:
Sykepleiere, spesialsykepleiere, sykepleierstudenter, tillitsvalgte og ledere på alle nivå i ulike virksomheter 
i hele fylket!

Norsk Sykepleierforbund dekker konferanseavgiften for alle NSF-medlemmer
Årets lederpris og årets sykepleierpris skal deles ut

Program
Kl. 08.30 - 09.00 Registrering, kaffe/te og frukt
Kl. 09.00 - 09.45 Åpning ved direktør Stein Kinserdal og fylkesleder Lisbeth Rudlang
Kl. 10.00 - 12.00  Arbeidsglede og motivasjon v/Magnar	Kleiven,	lege	og	bedriftsøkonom
Kl. 12.00 - 13.00  Lunsj og besøk på stands
Kl. 13.00 - 13.45 Overvektsbehandling i et psykologisk perspektiv  
   v/Hege	Gade,	PhD-stipendiat		 ved	SSO	i	HSØ
Kl. 14.00 - 14.30 Utdeling av sykepleier- og lederpris for 2013
Kl. 14.30 - 15.30  ”Ut med daglig leder – inn med daglig gleder” 
    v/ Jan-Robert Henriksen, humorist/etterforsker

Påmelding:   
Gjøres elektronisk på følgende internettadresse: via våre nettsider www.nsf.no/vestfold.  Finn kurset  
under rubrikken «Hva skjer hos oss» (høyre side), og klikk på kurset for påmelding.  
Ved spørsmål, ta kontakt på telefon 33 33 18 42.

Konferanseavgift: 
NSF-medlemmer kr 0,-
Ikke-medlemmer/andre kr. 750,-. 
Frist for påmelding er 1. mai.

Vel møtt! 

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

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

Ensfarget til Pins,brevark og andre små 
applikasjoner

Myriad Pro Regular:
Tekst til brødtekst og webadresser
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NSF-Vestfold	har	et	utvalg	av	aktuell	litteratur	som	det	er	
anledning	til	å	låne	gratis	for	medlemmer.
Vi	har	litteratur	innen	sykepleiefag,	lov-	og	avtaleverk,	etikk,	
psykologi,	administrasjon	og	ledelse,	veiledning	og	under- 
visning,	økonomi,	jus,	historie	med	mer.
Fullstendig	liste	over	bøker	du	kan	låne	finner	du	på	NSF- 
Vestfolds	hjemmeside:	www.sykepleierforbundet.no/vestfold
under	fanen	”Fagstoff”.

Vi	tar	også	imot	forslag	til	ny	aktuell	litteratur.	Ta	gjerne	kontakt	
med	en	av	oss	på	kontoret	for	nærmere	informasjon. 

bibliotek på fylkeskontoret

høgskolens hjørne

Høgskolen i buskerud  
og Vestfold
Høgskolen i buskerud og Vestfold (HbV) er en realitet. nå er det vi, og ikke oss og dem. 

Vi samarbeider tett og godt faglig. Vi lærere underviser på tvers, vi 
utnytter hverandres kompetanse. Vi samarbeider om fagutvikling og 
forskning og vi utarbeider felles fagplan for bachelor sykepleie.  Det 
foregår faglig utvikling i nesten enhver krok! 

Fusjon krever involvering og samhandling. 
Fortsatt kommer sykepleierutdanning til å foregå i Vestfold og  
Buskerud, i to institutter med stedvis ledelse. 

Muligheten for å videreutdanne seg har doblet seg for sykepleiere  
HBV.no viser til mengder av ulike studietilbud; enkeltkurs, videre- 
utdanninger, mastergrad og Doktorgrad-utdanning. 

Det er ressurskrevende å drive doktorgrad-utdanning, de fleste av 
de ansatte må ha doktorgrad og professorkompetanse. Det koster. 
Samtidig tilføres store mengder kunnskap til utdanning av sykepleiere, 
dersom vi forvalter ressursene på en klok måte. 

Det er spennende å være med i utviklingen!

Aud	Jorunn	Førsund

Hovedtillitvalgt
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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
Storgaten 35
3126Tønsberg
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 møte i NSF`s pensjonistforum,  
torsdag 20. februar 
Vi var 24 pensjonister som møttes til medlemsmøte i NSFs lokaler i 
Tønsberg.

Grete ønsket oss velkommen og spesielt til prosjektleder v/Sykehuset 
i Vestfold Ellen Kongshaug som orienterte om hovedutbyggingen  
av Siv. Det er fjerde gang det er utredning om utbyggingen. Det  
må tenkes nytt og fremtidig. Mye meget spennende for  
pensjonistene – helt nye tankebaner. Sykdomsbildet endrer seg, 
flere livsstil sykdommer som diabetes og fedme. Endring fra døgn- 
til dag behandling, p.g.a. knapphet på ressurser. Mye ny teknologi 
og behandling. Andre planløsninger og logistikk. Flytte grenser ang. 
akuttbehandling. Nytt akuttsenter, raskere diagnostikk, oppstart av 

behandling og overvåking – justere behandling. Akutt sengepost?? 
Høreklokker til pasienter på flermannsrom under legevisitten. 

Det var et meget interessant foredrag. Enormt mye nytt og helt  
annen planlegging enn det vi har vært vant til. 

Svanhild leste diktet `Lykke` og som vanlig var det bespisning og 
utlodning. Praten gikk livlig.

Referent

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) Eirik Halsør Telemark 41635920 nlasvestfoldogtelemark@ 
    gmail.com

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 



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

tydelig
modig
stolt

  
   

  
   

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 Anja Gitter (konst.) Larvik legevakt  45286418
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 HBV 33031269 47253882
Fylkesmannen i Vestfold Randi Askjer Helse- og sosialavdelingen 33372396 46423489
HELFO (Helseøkonomiforvalt.) Kristin Holtan   95875829 
Virke    
Mosserødhjemmet Veronica Helen Stork   90920542
DNAS, Stavern Anne Marit Hansen  91364700 99156043
Signo, Nøkkelbo Margrete Bøe Kirkhus   97152928 
NHO Service    
Attendo Maribu Lioba Hofschneider   98024561


