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Vedlegg sak 9  
 

Forslag til forretningsorden 
 

Saksinnledere: 

Taletiden begrenses ikke 

Innleggene må være konkret til saken. 

 

Debatt innlegg: 

Begrenset taletid: Første innlegg fra den enkelte taler begrenses til 3 minutter. Senere innlegg 

begrenses til 2 minutter. 

Hver representant kan bare ta ordet 2 ganger til samme sak. 

Debattantene melder innlegg ved å vise nummerlapp 

Ordstyrer gir signal ½ min. før taletiden er ute. 

Innlegg utenom sakslisten blir ikke akseptert. 

Talerlisten refereres når strek for nye talere er satt. 

 

Replikk: 

Det er anledning til to replikker etter hvert innlegg. Replikkene skal være korte og rettet mot siste 

debattinnlegg. Svarreplikk bare ved direkte spørsmål. 

 

Forslag til vedtak:  

Disse må leveres, og vil bli referert før strek blir satt på talerlisten. Forslag som ikke er fremmet før 

strek er satt vil ikke bli behandlet. Møteleder foreslår avstemmingsrekkefølge. 

 

Forretningsorden vedtas med simpelt flertall. Endringer må ha 2/3 flertall. 

 
 
LaH - styrets forslag til vedtak: 

 
Det fremlagte forslag til forretningsorden godkjennes. 
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Vedlegg sak 10  
Resolusjoner  

 
Helse- og omsorgsminister Bent Høie 

Helse- og omsorgsdepartementet 

Postboks 8011 Dep,   

0030 Oslo   

 
Videre styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
 
Regjeringen la inn 180 millioner til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten i statsbudsjettet 

for 2014. I tillegg ble det lagt inn 16 mill. kroner i en tilskuddsordning for styrking av 

skolehelsetjenesten i den videregående skolen med fokus på der det er særlige levekårsutfordringer 

og 4 mill. kroner til områdesatsingen i Oslo indre øst til styrking av helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten.  

De 180 millionene ble opprinnelig foreslått av tidligere helseminister Gahr Støre, som start på en 

flerårig opptrapping av satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten. En slik videreført satsing kan 

vi ikke se at nåværende regjering har signalisert utover at man skal sikre flere psykologer i 

kommunene, revidere forskrift og utarbeide nye faglige retningslinjer. 

 
Landsomfattende tilsyn med helsestasjonstjenester i 2013 (Tilsynsmelding 2013, Helsetilsynet) fant 

minst ett lovbrudd i 56 av de 78 undersøkte helsestasjonene. Det pekes særlig på svikt i 

gjennomføringen av undersøkelsesprogrammet til helsestasjonen, med økt risiko for at skjevutvikling 

og dårlige levekår ikke blir oppdaget i tide. Tilsyn fra 2011 (Styre for å styrke, Helsetilsynet 2012) 

pekte på at styringen av tjenesten i hovedsak var overlatt til helsestasjonspersonalet. 

En større kartlegging tidsskriftet Sykepleien gjorde i 2013 (www.sykepleien.no) viser at kun 3 av 10 

helsesøstre i undersøkelsen oppgir at de får utført lovpålagte oppgaver, og at 7 av 10 unnlater å stille 

spørsmål pga. manglende tid til oppfølging. I Barneombudets nylig fremlagte rapport Helse på barns 

premisser (Barneombudets fagrapport 2013) gir barn og unge selv klare anbefalinger om en mer 

tilgjengelig skolehelsetjeneste. Norsk Sykepleierforbund har i sin Politiske plattform for folkehelse klare 

forventninger til styrking av tjenesten. 

 

Undersøkelser foretatt av Norsk Sykepleierforbund og Sykepleien tyder på at kun ca. 50 % av 

kommunene har brukt sin andel av de 180 millionene til faktisk å styrke helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten. Dette er et resultat LaH NSF med flere advarte mot ettersom midlene ikke ble 

øremerket, men gikk inn i kommunenes rammetilskudd.  

 
 
Med bakgrunn i dette forventer Landsgruppen av helsesøstre NSF at helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten styrkes gjennom: 

 en forpliktende flerårig opptrappingsplan, med øremerkede midler 

 etablering av kompetanse- og utviklingssenter  

 at helsedirektoratets foreslåtte minstenormtall for bemanning innføres 

http://www.sykepleien.no/
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Vedlegg sak 11- Årsberetning 2012-2014 
 

 
Handlingsplan med statusrapportering/årsberetning ligger vedlagt som eget dokument. 
 
 
 
 
 
Styrets forslag til vedtak: 
 
LaH NSFs Handlingsplan med statusrapportering (årsberetning) for 2012-2014 tas til orientering. 
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Vedlegg sak 12 Regnskap 2012-2013  
 

RESULTATREGNSKAP 2013 2012 
 
Kontingentinntekter 1 524 561 1 206 660 

Kursinntekter 1 445 223 574 600 

Standleieinntekter 860 750 293 000 

Tilskudd 374 949 135 000 

Annonseinntekter 191 735 167 300 

Øvrige inntekter 46 430 441 761 

Finansinntekter 33 150 13 509 

Sum driftsinntekter 4 476 798 2 831 830 

   

   Lønns- og honorarkostnader 1 464 697 1 366 199 

Reise- og oppholdskostnader 1 740 786 679 920 

Kontingent/Tilskudd til lokale grupper  394 939 

Produksjon fagblad 114 900 348 446 

Kursavgift 76 615  

Bespisning/servering 410 689  

Øvrige kostnader 312 574 222 968 

Finanskostnader 9 984 7 874 

Sum driftskostnader 4 130 244 3 020 347 

 
  

Årsresultat 346 554 -188 517 

   

   Overføringer 
  Overført til udekket tap 
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BALANSE PR 31.12 

BALANSE PR 31.12 
 

2013 
 

2012 

     Eiendeler 
    Omløpsmidler 
    Bankinnskudd og kontanter 
 

          3 028 661  
 

         801 791  

Andre fordringer 
 

                 1 250  
 

             1 250  

Andre fordringer 
 

                 9 867  
 

             1 030  

Sum omløpsmidler 
              3 039 777             804 072  

 Gjeld og egenkapital 
    Egenkapital 
    Udisponert årsresultat  
 

             346 554  
 

        -188 517  

Annen egenkapital 
 

          2 244 354  
 

         664 571  

Sum egenkapital             2 590 908             476 055  

     Gjeld 
    Kortsiktig gjeld 
    Mellomregning NSF 
    Leverandørgjeld 
 

               15 255  
 

           58 045  

Skatt/Arb.giveravgift  
 

             107 431  
 

         100 211  

Fagforenings- og pensjonstrekk 
 

                 1 802  
 

             1 212  

Oppgjør mva  
 

             249 102  
 

           91 848  

Påløpne feriepenger 
 

               75 278  
 

           71 784  

Annen kortsiktig gjeld - kontingent forh.betalt 
  

             4 919  

Sum kortsiktig gjeld 
                 448 868             328 017  

 
Sum gjeld og egenkapital             3 039 777             804 073  

Resultat og balanse er utarbeidet etter regnskapsloven og god regnskapsskikk. Det er ikke utarbeidet 
noteopplysninger. 
 
 
 
___________________________ 

Astrid Grydeland Ersvik 
_______________________ 

Gro Tønseth 
___________________________ 

Eli Taranger Ljønes 
 
 

___________________________ 
Torun Rundhovde Mørenskog 

_______________________ 
Irene Asheim Ivesdal 

___________________________ 
Bente Gunn Håtuft 

 
 
 
LaH - styrets forslag til vedtak: 
 
LaH NSF sitt regnskap for 2012-2013 tas til orientering. 
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Regnskapskommentarer 2012 - 2013 
 

I 2013 gikk vi med et overskudd. Vi har klart å snu en negativ trend til et positivt resultat.  I og med at 

også lokale faggruppers regnskap fra og med 2013 er lagt inn under LaH NSF samlet, vil summene 

avvike en god del i forhold til regnskapet for 2012. 

 

Inntekter 

 

Kontingentinntekter: Inntekter fra medlemskontingent økt pga. økt kontingent fom. 2013 og 

økt medlemstall 

 

Kursinntekter: Omhandler kongress 2012 og 2013, samt Lederkonferansen 2013 og 

lokale fagdager i 2013 

       

Standleie: Omhandler kongress 2012 og 2013, samt Lederkonferansen 2013, 

samt lokale fagdager i 2013 

 

Tilskudd: Administrativt tilskudd fra NSF. Prosjektmidler 2013 (Rapport fra LaH 

NSF), div. tilskudd tilbakeført fra lokalgrupper 

 

Annonseinntekter:   Ordinære annonser for 3 utgivelser pr. år, samt annonsebilag 

 

Øvrige inntekter: Abonnement Tidsskrift for Helsesøstre, salg av veivisere, honorar for 

utførte oppdrag for NSF. For 2012 var også overskudd fra kongress 

2011 ført her. 

 

Finansinntekter:   Økte renteinntekter  

 

Utgifter: 

 

Lønns og honorarkostnader: Lønn/feriepenger/pensjon, arbeidsgiveravgift, styremøtehonorar, 

honorar kasserer og nestleder/annonseansvarlig, nettansvarlig, 

eksterne honorar, tapt arbeidsfortjeneste for styremedlemmer, lokale 

faggruppeledere og andre. Grunnen til økning fra 2010 er lønnsøkning 

i tråd med tariffoppgjør, økt dekning av tapt arbeidsfortjeneste og 

eksterne honorar (forelesere HK 2011, regnskapsføring HK 2010, 

bildebank pilot) 

 

Reise og opphold: Kilometergodtgjørelse, reise/opphold styremøter, redaksjonsmøter, 

nordisk samarbeidsmøte, eksterne konferanser, i forbindelse med 

prosjekt og div. møter, reise/opphold for lokale faggruppeledere i 

forbindelse med faggruppeledersamlinger /kongress og 

lederkonferanse 

 

Kontingent/ 

tilskudd til lokalgrupper: Kr. 100,- pr. medlem tilbakeført lokale faggrupper i 2012. I 2013 fikk 

kun fylker med dårligst økonomi tilbakeført denne summen, og 

overføringen skjedde ved en inkurie først i mars 2014. 

I tillegg ble det både i 2012 og 2013 gitt ekstra økonomisk støtte til de 

fylkene med dårligst økonomi. Dette gjøres for å gi mest mulig like 

driftsvilkår for lokalgruppene. Det er dekket tapt arbeidsfortjeneste, 

reise og opphold i forbindelse med faggruppeledersamlinger 

/kongress og lederkonferanse for flere fylker - ført under andre poster.  
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Produksjon fagblad: Direkte utgifter i forbindelse med utarbeidelse og trykking av bladet. 

Etter at vi inngikk i samarbeid med Sykepleien økte utgiftene noe frem 

til 2013 da NSF gikk inn og nå dekker en stor andel av 

utgivelseskostnadene. 

   

Øvrige kostnader: Telefon, kurs/konferanseutgifter, kontorrekvisita, porto, inkl. porto for 

utsending av fagblad, drosje, representasjon/bespisning, gaver, 

stipend, innkjøp/service av datautstyr, informasjonsmateriell, 

produksjon og distribusjon av 100årsjubileumsmateriell, tap fordringer 

(mva)  

     

Finanskostnader:  Gebyr   

 

 

Kommentarer til balansen 

 

Oppgjør mva: Summen er høyere i 2013 som følge av innlemming av lokale 

faggruppers regnskap, og manglende fradrag for utstillere på lokale 

fagdager 
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Vedlegg sak 13 Ekstra GF/Valg 2015 
Orienteringssak 
 
For å kunne følge NSFs landsmøteperiode skal faggruppene avholde GF/valg i forkant av landsmøtet, 

samme år som landsmøte avholdes. For LaH NSFs vedkommende betyr det at vi for å komme «på 

tur» må avholde GF med valg i 2015. I følge LaHs vedtekter skal det avholdes debattforum i 2015 

(annet hvert år). For å imøtekomme begge hensyn vil dette rent praktisk da organiseres som følger: 

 

2015:  

Kort GF med valg til styre, overordnete satsingsområder 2015-2017 og økonomiske 

hovedprioriteringer 2015-2017 behandles. Debattforum resten av tiden. 

 

2016: 

Debattforum 

 

2017: 

Generalforsamling 

 

2018: 

Debattforum 

 

2019: 

Generalforsamling 

 

Osv.  
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Vedlegg til sak 14 
 
Valg 
 
Styret i LaH NSF 2012-2014 

 
Leder: Astrid Grydeland Ersvik                    På valg – stiller ikke til gjenvalg 
 
Styremedlemmer: 

Eli Taranger Ljønes         På valg – stiller til gjenvalg 

Gro Tønseth                            På valg – stiller ikke til gjenvalg 

Torun Rundhovde Mørenskog        På valg – stiller ikke til gjenvalg 

Bente Gunn Håtuft         På valg – stiller ikke til gjenvalg 

Irene Asheim Ivesdal         På valg – stiller ikke til gjenvalg 

 

Varamedlemmer:                                     

Randi Stokke Johnsen        På valg – stiller til gjenvalg 

Mae Iris Haarstad                          På valg – stiller ikke til gjenvalg 

 
Fra vedtektenes § 5 Styret: 

C. Valg og sammensetning:  

1. Styret består av leder, nestleder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Nestleder velges av og blant 

styrets medlemmer. For øvrig konstituerer styret seg selv.  

2. Styret velges av generalforsamlingen for en periode av to (eventuelt fire) år. Gjenvalg kan skje.  

3. Leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges skriftlig ved egne valg  

 

Med bakgrunn i sak 13, skjer valg i år for kun ett år. 

På årets Generalforsamling skal det velges kandidater til følgende funksjoner i LaHs styre: 

 Leder – for 1 år 

 5 styremedlemmer – for 1 år 

 2 varamedlemmer – for 1 år 

 

Fra vedtektenes § 6 Nominasjonskomiteen: 

A. Mandat:  

Nominasjonskomiteen innstiller for valg som skal skje under generalforsamlingen.  

Innstillingen skal foreligge ved generalforsamlingens åpning.  

 

Nominasjonskomiteen er i følge vedtektene på valg i 2014, men på grunn av at det skal avholdes 

ekstra valg i 2015 (jfr. GF-sak 13), har komiteen sagt seg villig til å fungere et år ekstra.  
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NOMINASJONSKOMITEEN HAR FØLGENDE KANDIDATER TIL STYRET:  
 
Leder: Kristin Sofie Waldum 

 
 
Født: 18.05.73 

Adresse: Fururabben 5e, 1361 Østerås, Bærum 

Hvor lenge har du arbeidet som helsesøster? 

15 år 

 

Tidligere arbeidssteder: 

1996- 1997: Sykepleier på spebarn intensiv Tromsø. 

1998: Sykepleier/helsesøster på barneavdelingen  

1999: Tromsø kommune, helsestasjon og skole 

2001:Grue kommune, helsestasjon og skole 

2002: Bærum kommune, helsestasjon og skole 

2009: Oslo kommune, Helseetaten  

2013: NSF 

 

Tillitsverv: 

Lokalgruppeleder Oslo 2010-2013 

 

Nevn kort noen arbeidsoppgaver du mener landsgruppen bør jobbe med: 

 

Helsesøstre er viktige premissleverandører på vegne av barn, unge og deres foreldre. LaH har jobbet 

godt med å styrke oss i rollen som samfunnsaktør, men det er fortsatt en vei å gå. Ingen hvileskjær 

her. Fra snill, stille og lydig til kunnskapsrik, vennlig og bestemt! Eller tydelig, modig og stolt om du vil!  

 

Jeg svært opptatt av faglojalitet. Det er ikke opp til hver enkelt kommune eller helsesøster å bestemme 

hvilket tilbud familiene skal få. Faglig forsvarlighet skal ikke bare være tema hvis kommunen er «så 

heldig» å få avvik etter tilsyn. – Og vi bør selvsagt ha et eget kompetansesenter for helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten. Det er også viktig at LaH følger utviklingen av helsesøsterutdanningen tett og 

samarbeider og påvirker innholdet i den i tråd med behovene i tjenesten.  

 

LaH bør jobbe videre for at skolene skal forpliktes til samarbeid med skolehelsetjenesten, ikke bare 

hvis de ønsker det. Folkehelseperspektivet i jobben vår er viktig. Helsefremmende og forebyggende 

arbeid må ikke bli borte til fordel for individrettede samtaler med enkeltelever.  

 

Dialog med andre faggrupper innen barn- og ungefeltet er viktig, hele tiden. Tverrfaglig samarbeid 

som fungerer, er både berikende og utviklende. Helsesøster har en unik kompetanse som må komme 
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tydelig frem, men jeg synes profesjonskampen noen ganger er trist, for eksempel mellom jordmødre 

og helsesøstre. Dette er jo to grupper sykepleiere som utfyller hverandre. Hadde en periode gleden av 

å ha barselgruppe sammen med jordmor, jeg vil påstå det var en berikelse for deltakerne. Samme 

erfaringen har jeg når det gjelder samarbeid med psykolog på skolen, vi utfylte hverandre.  

 

Så må jeg si at det ville være en fordel å endre tittel, slik at den er i takt med samfunnet for øvrig. Det 

er lenge siden sykesøster forsvant ut av vokabularet. Jeg er overbevist om at en kjønnsnøytral tittel 

ville bidra til at flere menn kunne tenke seg dette yrket på sikt. Her hadde det vært fint om noen kunne 

tenke helt nytt! 

 

Beskriv kort hva ditt bidrag til LaHs arbeid kan være: 

For å beskrive hva mitt bidrag til LaH kan være velger jeg også å beskrive litt hvem jeg er som person. 

Jeg har erfaring fra ulike kommuner, nivåer, nettverk og sammenhenger, som har gitt meg et 

nødvendig overblikk. Av den grunn har jeg et stort nettverk og kjenner mange helsesøstre fra ulike 

deler av Norge. Gjennom ledervervet i lokalgruppen i Oslo fikk jeg en nyttig ledererfaring. Jeg er 

engasjert og opplever at jeg kan motivere og styrke andre slik at de tør å stå frem med sin kunnskap, 

noe som er positivt i et styre. Jeg ønsker ikke et enevelde, vi må utnytte alle ressurspersonene rundt 

omkring i landet. Relasjoner og samspill er jeg over middels interessert i, og jeg er blitt fortalt at jeg 

også er relativt kompetent på området.  

Som leder ble jeg gladere jo flere av oss som syntes i offentligheten. I tillegg vil jeg trekke frem at jeg 

liker å skrive, noe som har ført til innlegg i flere aviser og innspill til politikere. Jeg er trygg på meg selv 

og har ikke autoritetsskrekk. Det er mye stolthet i yrket vårt, jeg vil jobbe for at den følelsen blir enda 

sterkere.  
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Styremedlemmer/varamedlemmer (presentert i alfabetisk rekkefølge etter etternavn) 
 
 
Eli Kristin Johansen 

 
 
Født: 26.03.57 

Adresse: Søgstad, 7609 Levanger 

Hvor lenge har du arbeidet som helsesøster? 

Utdanna helsesøster i 1992  

 

Tidligere arbeidssteder: 

Vikar som helsesøster frå 1992-1997 i Steinkjer kommune. 

1997 – d.d. Helsesøster i Levanger kommune, og har jobba innanfor alle fagfelt.   

Frå 2008-2010 var eg fagleiar for avdelinga. 

Frå 2013-d.d. er eg igjen fagleiar.  

Prosjektleiar for fleire prosjekt, m.a. implementering av skilsmissegrupper i skolen. 

Teamleiar for skolehelsetenesta i fleire år. 

Sertifisert gruppeleiar for foreldreveiledningsprogrammet “De utrolige årene”. 

Sertifisert gruppeleiar for BAPP, førebyggjande grupper for barn/ungdom med foreldre som har 

rusproblem/psykiske problem. 

 

Tillitsverv: 

Styremedlem i NSF’s faggruppe av Helsesøstre i Nord-Trøndelag 1999-2002 

Plasstillitsvalgt for helsesøstre i Levanger kommune 2006-2007 

Ulike tillitsverv i fleire frivillige organisasjonar til d.d. 

 

Nevn kort noen arbeidsoppgaver du mener landsgruppen bør jobbe med: 

Styrke og sikre tilbodet i helsestasjons- og skolehelsetenesta ved å vise til normtal.  

Synleggjera helsesøster si rolle i folkehelsearbeidet i heile befolkninga, herunder miljøretta helsevern 

 

Beskriv kort hva ditt bidrag til LaHs arbeid kan være: 

Lang fartstid som helsesøster har gitt meg ein stor realkompetanse gjennom allsidig praksis, som eg 

meiner er nyttig for LAH sitt arbeid. Eg har eit sterkt engasjement for faget, og har stor 

arbeidskapasitet. Spesielt arbeid for ungdom ligg mitt hjerte nærmast. 

 
  

http://www.levanger.kommune.no/Global/Foto_personer_enkle/ekj_600.jpg
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Randi Stokke Johnsen  

 
 
Født: 28.04.60 

Adresse: Einerkroken 10, 3032 Drammen 

Hvor lenge har du arbeidet som helsesøster? 

Jeg var ferdig utdannet helsesøster juni 2010 

Ble ansatt på Sande Helsestasjon 1. september 2011 i full stilling.  

Jobber to dager i uken på Sande videregående skole, resten av uken på helsestasjonen i Sande i 

Vestfold. 

Videreutdanning i familieterapi og faglig veiledning. 

 

Tidligere arbeidssteder: 

Sykehuset Buskerud – barneavdeling/ medisinsk intensiv og nyfødt Intensiv 

Amathea – veiledningstjenesten for gravide 

 

Tillitsverv: 

Vararepresentant i LaH NSF i perioden 2012- 2014 

Ansattes representant i Landstyret for Amathea 

Tillitsvalgt for NSF-medlemmer i Amathea 

Fagetisk utvalg i Amathea 

 

Nevn kort noen arbeidsoppgaver du mener landsgruppen bør jobbe med: 

Landsgruppa bør fortsette arbeidet med å synliggjøre, styrke og utvikle det helhetlige tjenestetilbudet 

både innen for helsestasjonsvirksomheten og skolehelsetjenesten. Helsesøstrenes unike kompetanse 

må bli tydeligere og høres i den offentlige debatt.  Arbeidet med å få opprettet kompetansesenter må 

fortsette, det samme gjelder spesialistgodkjenningen.  Gode høringssvar er et virkemiddel for få fokus 

barn og unge situasjon. Det er nødvendig at LaH deltar på ulike arenaer for å bygge betydningsfulle 

nettverk. Kommunikasjonsstrategien styret utarbeidet for å få økt stillinger til skolehelsetjenesten var 

viktig for å nå målet. Styret bør fortsette å jobbe strategisk for styrke tjenestene ytterligere.  

 

Beskriv kort hva ditt bidrag til LaHs arbeid kan være: 

Jeg har gjennom to år i styret lært mye om styrets utfordringer og arbeidsform. Da det blir stor 

utskiftning av styret tror jeg det er viktig med en viss kontinuitet, for å videreføre viktige saker. Det tar 

tidfå tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å gjøre en jobb i styret. Jeg har styreerfaring fra privat 

organisasjon og mener det kan ha betydning for å bringe inn nye perspektiver når saker har blitt 

diskutert. I styreperioden har vi levert mange høringssvar og mener at jeg etterhvert har fått bedre 

kompetanse på dette området.    

Som relativt nyutdannet helsesøster har jeg fortsatt et ”utenfrablikk” både på utdannelsen, 

kompetansen og funksjonen til helsesøsteren. Jeg tror om meg selv at jeg kan være engasjert og 

uredd, men også ydmyk for hva denne oppgaven innebærer. Jeg bor i Drammen og det er kort vei og 

billig å reise til Oslo. Styret har til tider stort arbeidspress og jeg har mulighet til å være fleksibel. 
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Berit Granheim Karlsen 

 
 
Født: 07.11.67 

Adresse: Breidablikveien 100, 7020 Trondheim 

Hvor lenge har du arbeidet som helsesøster? Siden 2004 

 

 

Tidligere arbeidssteder: 

Nåværende:  

Enhetsleder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Melhus kommune og 

Leder for Melhus familiesenter 

 

Tidligere:      

Høyskolelærer ved helsesøsterutdanningen HiST 

Helsesøster Trondheim Kommune 

Helsesøster Stjørdal kommune 

Sykepleier St. Olavs Hospital 

 

Tillitsverv: 

 

Nevn kort noen arbeidsoppgaver du mener landsgruppa bør jobbe med: 

- Jobbe for en tydelig ledelse av eget fag 

- Jobbe for at helsesøstre skal være ledere av eget fag 

- Jobbe for å tydeliggjøre helsesøsterrollen  

- Jobbe for at LaH skal være en tydelig samfunnsaktør 

- Fortsette å jobbe for et Nasjonalt kompetanse- og utviklingssenter for helsestasjons- og  

  skolehelsetjenesten 

- Fortsette å jobbe for spesialistgodkjenning 

 

Beskriv kort hva ditt bidrag til LaHs arbeid kan være: 

Erfaring fra å lede og utvikle helsestasjons- og skolehelsetjenesten i en stor landkommune. 

Erfaring fra å bygge opp og lede et tverrfaglig familiesenter. 

Erfaring fra å jobbe ved en av utdanningsinstitusjonene for helsesøstre. 

Et stort og brennende engasjement for faget, løfte det, utvikle det og drive det fremover. 
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Ellen Kathrine Larsen 

 
Født: 15.05.65  

Adresse: Deør Vei 20, 1555 Son 

Hvor lenge har du arbeidet som helsesøster?  

Siden 2000; Vestby kommune frem til 2007. Varierende praksis som helsesøster, med helsestasjon, 

barne-, ungdoms og videregående skole og Helsestasjon for ungdom. Fra 2008 enhetsleder i 

forebyggende helsetjenester i Ås kommune. Det er en enhet med 30 ansatte, helsesøstre, jordmødre, 

leger, psykolog, familieteam og sekretærer. 

 

Tidligere arbeidssteder: 

Sykepleier i akuttmottak på Sykehuset Østfold Moss 

Helsesøster i Vestby kommune 

Lærer i et skoletiltak for ungdom i Vestby kommune (2007-2008) 

 

Tillitsverv: 

LaH NSF Akershus siden 2004;som styremedlem og nestleder. I siste halvdel av 2012 var jeg leder. 

Er nå nestleder. Deltok på vegne av LaH Akershus i utprøving av etterutdanning for helsesøstre, 

«Helsesøster som samfunnsaktør», våren 2013. 

 

Nevn kort noen arbeidsoppgaver du mener landsgruppen bør jobbe med: 

-Være pådriver i det politiske arbeidet til å jobbe for at midler med føringer til helsestasjon og 

skolehelsetjeneste øremerkes. 

-Helsesøstre er en del av et stort apparat for å sikre at barn og unge får det helsetjenestetilbudet til har 

krav på. Vi må samarbeide, med andre yrkesgrupper, på tvers og tenke helhet. Dette er et viktig fokus 

å holde på og snakke om. 

-Helsesøster som samfunnsaktør, en utfordring og en glede. Vi må jobbe for å være synlige og 

tydelige. Vi er i et landskap med mange veivalg, jobbe som vi alltid har gjort og følge med i tiden? 

-Hvordan er det med helsesøsteridentiteten vår når vi skal prioritere oppgaver, jobbe raskere og mer 

effektivt? Landsgruppen må jobbe for at vi følger med i tiden, men samtidig beholder føttene godt 

plantet på jorda. 

-Fattigdomsproblematikk blant barn, unge og deres familier i velstands Norge. Dette er en stor 

utfordring og et viktig felt å holde tak i. 

 

Beskriv kort hva ditt bidrag til LaHs arbeid kan være: 

-Med ledererfaring har jeg kjennskap til det politiske systemet i en kommune. 

-Jeg har stor arbeidskapasitet og bidrar med engasjement, ideèr og gjennomføring. – 

Jeg har et bredt kunnskapsfelt og mye kompetanse innen helsesøsterfaget. 

-Jeg har mye erfaring med prosjektjobbing og har jobbet frem prosjekter til å bli integrert og inkludert i 

kommunens arbeid etter endt prosjektperiode.(og midler) 

-Å tenke tverrfaglighet og helhetlig gjør meg til en bedre helsesøster og leder. Jeg ser løsninger utover 

rammene våre.  
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 Eli Taranger Ljønes 

 
 
Født: 27.12.61 
Adresse: Ljønes, 8100 Misvær 
Hvor lenge har du arbeidet som helsesøster? 
16 år 
 
Tidligere arbeidssteder: 
2006 - dags dato: Helsesøster i Bodø kommune. Erfaring fra helsestasjon og skolehelsetjeneste. I dag 
har jeg 80 % stilling som helsesøster ved et asylmottak og 20 % stilling som dataansvarlig i 
Helsesøstertjenesten. 
2002 - 2006: Konsulent ved Lærings- og mestringssenteret, Nordlandssykehuset 
2001 - 2002: Sykepleierkonsulent for hjertesyke barn, Foreningen for Hjertesyke 
barn/Nordlandssykehuset 
1987 - 1997: Ledende helsesøster i Skjerstad kommune 
1985 - 1987: Sykepleier ved Nordlandssykehuset, Barneavdelingen 
 
Tillitsverv: 
2010 - 2014: Styremedlem i LaH NSF sentralstyret. Nestleder fra 2012. 
2008 - 2010: Nestleder i LaH Nordland frem til årsmøtet 11.2.2010 
2006 - 2008: Leder i LaH Nordland 
2005 - 2006: Nestleder LaH Nordland 
1990 - 1997: Styremedlem i LaH Nordland 
 Leder for hovedkomiteene for Helsesøsterkongress i Bodø 2003 og Helsesøsterkongress i 

Lofoten 2010 
 Redaktør for ”Helsesøsterbladet” 1/2000 og 2/2006   
 Redaktør for ”Helsetrøya” – kontaktorgan for helsesøstre i Nordland 1994-2008    
 
Nevn kort noen arbeidsoppgaver du mener landsgruppa bør jobbe med: 
 Styrking av Helsesøstertjenesten i tråd med normtall for helsestasjon- og skolehelsetjeneste (Hdir) 
 Fortsette arbeidet for opprettelse av et Nasjonalt kompetansesenter for helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste 
 Bidra i utvikling av kvalitetsindikatorer og IKT- verktøy i Helsesøstertjenesten 
 Synliggjøre helsesøstres bidrag i forebyggende helsearbeid blant barn og unge, migrasjonshelse 

og smittevern samt folkehelsearbeid 
 Styrke og tilrettelegge for arbeid i de lokale faggruppene  
 
Beskriv kort hva ditt bidrag til LaHs arbeid kan være: 
 Jeg har lang erfaring i organisasjonen, og har kjennskap til arbeidsoppgaver som 

Helsesøsterbladet og kongressarbeid. Gjennom faggruppearbeid i et ”utkantfylke” vet jeg hva som 
kan hemme og fremme arbeidet lokalt. To perioder i LaHs landsstyre har gitt erfaring også av 
arbeid nasjonalt.  

 De siste årene har jeg hatt særlig interesse for kvalitetsutvikling og bruk av IKT i 
helsesøstertjenesten. 

 Jeg har et sterkt engasjement for faget vårt, og ser viktigheten av forskning og tilrettelegging for 
fagutvikling.  
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Lillian Olsen Opedal 

 
 
Født: 07.12.69 

Adresse: Malervegen 6, 3830 Ulefoss 

Hvor lenge har du arbeidet som helsesøster?  

Siden 2005. 

 

Tidligere arbeidssteder:  

Haukeland sykehus; Ortopedisk avdeling, Nevrokirurgisk avdeling og Anestesiavdelingen.  

Sykehuset Telemark; anestesiavdelingen. 

Skien kommune; skolehelsetjenesten. 

Nome kommune; skolehelsetjenesten.  

Sauherad kommune; Avdelingsleder/Fagleder helsestasjon og skolehelsetjeneste.   

 

Tillitsverv: 

Lokal fagforumsleder; deltager i NSF Telemarks fylkesstyret fra 2008-2011. 

LaH Telemarks fylkesstyre; medlem fra 2007 – 2009. 

LaH Telemarks fylkesstyre; nestleder fra 2009-2010. 

LaH Telemarks fylkesstyre; leder fra 2010-2013.. 

 

Nevn kort noen arbeidsoppgaver du mener landsgruppen bør jobbe med: 

Landsgruppa bør jobbe med å synliggjøre helsesøsters kompetanse og styrke den slik at helsesøstre 

blir mer synlig som premissleverandør i forhold til barn og unges helse.  

Landgruppa bør jobbe med å kvalitetssikre tjenesten, både i forhold til utdanningen, og med tanke på 

kartleggingsverktøy, arbeidsmetoder og program som er tenkt brukt inn i helsestasjon og 

skolehelsetjenesten.  

Arbeidet med spesialistgodkjenning og nasjonal kompetansesenter bør videreføres.  

Helsesøsterutdanningen som klinisk master.     

 

 

Beskriv kort hva ditt bidrag til LaHs arbeid kan være: 

Jeg er brennende opptatt av at vi som helsesøstre skal levere gode faglige tjenester, og dette 

engasjementet vil fortsatt være med meg videre. Jeg har lang erfaring fra styreverv og ledelse i LaH 

Telemark og som deltager i NSF fylkesstyre Telemark, noe som er nyttig å ha med seg inn i et evt. 

landsstyreverv. Jeg har erfaring med å sitte i ressursgrupper og med utarbeiding av faglige uttalelser, 

og sitter for tiden i en ressursgruppe i regi av folkehelseinstituttet, med vaksiner som fokus.  Jeg har 

ellers et stort engasjement og god arbeidskapasitet.     
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Gudbjørg Øen 

  
 
Født: 20.06.53 

Adresse: Liarstøl 5, 5403 Stord 

Hvor lenge har du arbeidet som helsesøster? 

5 år – etter det har jeg jobbet med flere prosjekter i helsesøstertjenesten, og siste 14 år har jeg 

arbeidet som fagansvarlig for tverrfaglige videreutdanninger ved Høgskolen Stord Haugesund, der 

blant andre, helsesøstre er målgruppe. 

  

Tidligere arbeidssteder: 

Haukeland Sykehus 

Sykepleierskolen i Tromsø 

Helsesøstertjenesten i: Mo i Rana, Lærdal, og Stord 

Kommunesykepleier i Fitjar 

Fitjar vidaregåande skule 

Høgskolen Stord Haugesund 

 

Tillitsverv: 

Har vært tillitsvalgt i NSF i 11 år, av disse var jeg hovedtillitsvalgt i 4 år. 

 

 

Nevn kort noen arbeidsoppgaver du mener landsgruppen bør jobbe med: 

Helsesøsterfunksjon er en svært viktig funksjon i samfunnet som ikke i til strekkelig grad er gjort synlig 

og verdsatt. Jeg har tro på at landsgruppa kan bidra til dette gjennom i større grad å fremme 

fagutvikling og dokumentasjon av egen faglig innsats. Det opprettes nå et nasjonalt senter for mat, 

helse og fysisk aktivitet som skal fremme samarbeidet mellom skole, barnehage og 

skolehelsetjenesten. Dette senteret vil samarbeide med alle de involverte partene, og landsgruppen vil 

være et naturlig organ som kan få innflytelse på framveksten av bedre tjenester, skole og barnehage 

for å styrke barn og unges helse og bidra til å redusere sosiale helseforskjeller. 

  

Beskriv kort hva ditt bidrag til LaHs arbeid kan være: 

Jeg kan bidra med å fremme fagutvikling og forskning innen faget for å styrke dets samfunnsmessige 

anseelse og dermed innflytelse på økonomisk og faglig satsing på forebyggende og helsefremmende 

arbeid i Norge. 
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Vedlegg sak nr. 15  
Ressurser til faggruppen  

 

NSFs faggrupper mottar årlig et driftstilskudd fra Sentralt Fagforum. Driftstilskuddet er basert på 

medlemstall og varierer fra 77.500 til 130.000, LaH mottar årlig tilskudd på 130.000. LaH NSF er i dag 

den største faggruppen med 3200 medlemmer. Det er et medlemstall som er høyere enn hva enkelte 

fylker som helhet har i NSF. Eksempelvis har NSF pr. 01.01.14 1560 medlemmer totalt i Finnmark, og 

3 valgte/ansatte, 2374 medlemmer i Sogn og Fjordane, med 4 valgte/ansatte. På Landsmøtet i 2011 

ble det vedtatt en utprøving av frikjøpt nestleder på NSFs fylkeskontor i tre fylker. Drift av et 

fylkeskontor og en faggruppe kan ikke direkte sammenlignes, men dette illustrerer allikevel ulikheter i 

ressurser og dermed muligheter for drift og utviklingsarbeid. 

 

LaH NSF er eneste faggruppe med leder frikjøpt på heltid, et verv som i sin helhet finansieres av egne 

midler – hovedsakelig via faggruppekontingent. Denne ble fra og med 2013 økt for å finansiere heltids 

frikjøpt leder. LaH NSF har stor aktivitet, noe årsberetningen bekrefter. Noe arbeid er rent 

faggruppespesifikt, men vi bidrar også i stor grad inn i NSF. Dette omhandler høringssvar (16 i 2012, 

10 i 2013), representasjon i en rekke arbeids- og referansegrupper på nasjonalt nivå, skriftlige bidrag 

til ulike styringsdokument, bidrag til pressesaker og representasjon i en rekke NSF-interne 

grupper/prosjekt. Vi har utarbeidet prosedyrer og ulike dokument som deles slik at andre faggrupper 

får dra nytte av det. Blant annet som følge av at vi har leder frikjøpt på heltid har vi en annen mulighet 

enn mange andre faggrupper til å bidra på mange arenaer, og vi ønsker selvfølgelig også å bidra, bli 

brukt og å dele med andre.  

 

Vi har lokale faggrupper i alle fylker, som bidrar med lokale fagdager/kurs og nær kontakt med 

medlemmene og nyrekruttering til faggruppen. Årlig arrangeres nasjonal kongress med 5-600 

deltakere, og lederkonferanse/andre temakonferanser avholdes også jevnlig. 

 

LaH NSF har i mange år fått prosjektmidler via NSF og via Sentralt Fagforum. Prosjektmidler er 

imidlertid uforutsigbare størrelser og forutsetter dessuten en ekstra innsats/et ekstra tiltak utover 

ordinær drift. Disse midlene må som forutsatt for slike midler, komme som et tillegg til ordinære 

driftsmidler. 

 

Driften av faggruppen(e) har i økende grad blitt profesjonalisert, og der er LaH NSF i front. Både 

kongressarrangement, lokale fagdager og arbeid med tidsskrift stiller strenge krav til planlegging, 

kjennskap til regelverk knyttet til kommersielle aktører, budsjett/regnskapsføring og 

regnskapsregelverk. Dette er løpende driftsoppgaver som oppleves stadig mer krevende, både med 

tanke på tid og kompetanse. 

 

Denne totalsituasjonen mener vi det er rimelig avspeiles i størrelsen på de faste økonomiske 

tilskuddene fra NSF. En økning i tilskudd vil kunne gjøre det mulig for oss å frikjøpe ytterligere 

ressurser i faggruppen. Dette har særlig aktualisert seg etter at vi gikk inn i NSFs regnskapsfunksjon, 

spesielt etter at også lokale faggrupper ble innlemmet. Det er behov for å ha en kasserer med formell 

kompetanse på budsjett og regnskapsføring. Kassererfunksjonen utgjør ca. 20-25 % stillingsressurs, 

det samme gjelder kommersiell kontakt. Vi mener det er feil ressursbruk at LaHs styre skal bruke så 

store ressurser på å skaffe midler til å drifte faggruppen, ressurser som burde vært brukt til 

faggruppens formål: å være en møteplass for fag- og kunnskapsutvikling. 

 

 

LaH-styrets forslag til vedtak: 

 

LaH NSFs styre fremmer en sak til Forbundsstyret, evt. Landsmøtet 2015 om økte faste ressurser 

til/frikjøp i faggruppene. Saken kan gjerne utarbeides og fremmes i samarbeid med andre 

faggrupper/Sentralt Fagforum.  
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Vedlegg sak 16 
Overordnete satsingsområder for 2014-2015 
 

LaH NSFs Handlingsplan for 2014-2015 er utformet i tråd med NSF innsatsområder for 2013-2016, 

basert på vedtak fra NSFs Landsmøte 2011, og NSFs formål, prinsipprogram og vedtekter 2011-2015. 

 

I tråd med vedtektmodellen, er det styret som vedtar handlingsplan. Styret legger frem overordnete 

satsingsområder til behandling på generalforsamlingen. Dette vil gi styret de nødvendige 

styringssignal fra generalforsamlingen, samtidig som nødvendig frihet til å prioritere innenfor disse 

føringene ivaretas.  

 

Handlingsplanen gjelder denne gangen kun for ett år. Dette er gjort for at LaH skal «komme på tur» i 

forhold til NSFs landsmøteperiode; neste landsmøte er høsten 2015 og innsatsområder som vår 

handlingsplan bygger på, vedtas da. Dermed vil det være naturlig å utarbeide ny handlingsplan for 

perioden 2015-2019. Ettersom det også velges ny leder av LaH NSF i 2014, vil det gi ny leder og nytt 

styre mulighet til å foreslå nye tiltak og prioriteringer. 

 
Overordnet målsetting:  

 
LaH NSF er en tydelig aktør i debatten om og utøvelsen av helsefremmende og forebyggende 
tjenester til barn og unge. 
 

 
 
 
Forslag til LaH NSFs overordnete satsingsområder (Handlingsplan) for 2014-2015 ligger 
vedlagt i eget dokument. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

LaH - styrets forslag til vedtak: 

 

LaH NSF sine overordnete satsingsområder for 2014-2015 godkjennes. 
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Vedlegg sak 17 Endring av tidspunkt for kongress  

 

Landsgruppen av helsesøstre NSF har i mange år hatt sine kongressarrangement i april. På bakgrunn 

av flere forhold ønsker styret en vurdering av hva som er best egnet tidspunkt, og at 

generalforsamlingen skal gi sin anbefaling om tidspunkt for fremtidige kongresser. Dette er tidligere 

diskutert med lokale faggruppeledere, og søkerfylket for HK2016 har tatt høyde for en mulig flytting. Vi 

kan ikke se at det skulle innebære en stor ulempe for våre medlemmer ute i praksis å flytte tidspunkt. 

 

Bakgrunn for at vi mener en flytting til september kan være å foretrekke: 

 

På våren/ i april foregår tariffoppgjør – hovedoppgjør og mellomoppgjør annethvert år. Særlig 

hovedoppgjøret innebærer risiko for streik – både i hotellnæringen, reiseliv/transportsektor og blant 

egne medlemmer. 

 

Tariffoppgjøret innebærer at NSFs forbundsledelse har begrenset mulighet for å delta på våre 

kongresser, da de er bundet opp i forhandlinger. Styret har et ønske om å invitere NSFs øverste 

ledelse til våre arrangement, enten det er på selve kongressen, til generalforsamlingen eller på 

debattforum. 

 

Påsken kommer ofte like før/etter kongressarrangementet, noe som gjør valg av datoer mer begrenset 

og gir utfordringer i forhold til praktisk planlegging/aktivitet. 

 

Med arrangement lagt til september ville vi fått en bedre fordeling av aktiviteter/arbeidsoppgaver for 

sentralt styre gjennom året. Det er mye arbeid både like før og etter nyåret, knyttet til tidsskrift, 

rapporteringsarbeid i forhold til årsberetninger og budsjett, fakturering/oppfølging etter årsmøter/lokale 

fagdager som avholdes innen medio februar, osv.  

 

Videre vil en flytting av kongress gi styret en mer naturlig styringsperiode, i tråd med øvrige valg i 

organisasjonen. 

 

 

 

LaH-styrets forslag til vedtak: 

 

Kongress/GF/Debattforum i LaH NSF arrangeres i september hvert år.  
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Vedlegg Sak 18 Økonomiske hovedprioriteringer for 2014 – 2015  
 
Styret er tillagt ansvar med å utarbeide og vedta budsjett, jfr. vedtektenes paragraf 5. Styret legger 

derfor frem de økonomiske hovedprioriteringene for GF-perioden. NSF har igangsatt et arbeid med 

oppfølging av LM-sak 18 om integrering av faggruppene, som innebærer at lokale faggruppers 

regnskap er innlemmet i sentral faggruppe og regnskapsføringen lagt til NSF. LaH NSF inngår i en 

arbeidsgruppe som skal legge opp de praktiske og administrative konsekvensene av dette frem mot 

nytt landsmøte i 2015. Mange av de praktiske løsningene er på plass, og det jobbes videre med å 

videreutvikle disse slik at arbeidet for lokale kasserere lettes. Tilbakeføringsmodellen til lokale 

faggrupper er under endring, og det er pr. i dag ikke tatt en endelig avgjørelse på hvordan LaHs 

samlede midler best skal utnyttes. Det er satt ned en intern arbeidsgruppe i LaH NSF som arbeider 

med ulike løsningsmodeller. 

 

I 2013 gikk vi med et overskudd. Vi har klart å snu en negativ trend til et positivt resultat. Enkelte 

lokalgrupper har i 2013 hatt et merforbruk. Det er utarbeidet felles budsjettmal for lokalgruppene, og 

månedlige regnskapsrapporter vil bidra til fortløpende oversikt slik at det skal være enklere å styre 

etter budsjett og levere et regnskap i balanse eller pluss.  

 

Vi redegjør her i korte trekk for ulike forhold av betydning for kommende års prioriteringer: 

  

Inntekter 

Kontingentinntektene utgjør den største og mest forutsigbare inntektskilden. Kontingenten ble på GF i 

2012 vedtatt økt, noe som har bidratt til det positive resultatet. 

  

Overskudd etter kongressen i 2013 var noe mindre enn budsjettert, men allikevel 

tilfredsstillende. Kongressavgiften for 2014 er satt lavere enn i 2013. Fra og med 2013 ble prisene 

på standleie økt. På grunn av stor utskifting i styret og ønske om å gi et nytt styre tid til å vurdere egne 

prioriteringer, er det ikke lagt inn noen inntektsgivende konferanse i LaHs regi høsten 2014. 

  

Tilskudd fra NSF fordeles etter antall medlemmer i faggruppen, og står relativt fast fra år til år. Styret 

har søkt fagutviklingsmidler for et prosjekt i 2014, og vil vurdere ny søknad for 2015.  

  

Annonseinntekter kan ikke forventes økt i vesentlig grad inneværende år, selv om styret har økt 

annonseprisene fra og med 2013.  

  

Øvrige inntekter utgjøres i hovedsak av salg av veivisere, div. honorar osv. Salg av veivisere har 

sunket de siste årene, en naturlig utvikling da materiellet ikke lengre er nytt.  

  

Utgifter 

Lønnskostnadene justeres i tråd med tariffoppgjøret. Leders lønn er vedtatt å ligge på samme nivå 

som fylkesledere i NSF. For øvrig tilkommer møtehonorar for styremedlemmer, honorar til 

webansvarlig og div. eksterne honorar. Honorarsatsene baserer seg på NSFs honorarsatser. Det er 

også stadig flere av styremedlemmene og lokale faggruppeledere som må få dekket tapt 

arbeidsfortjeneste av LaH, fordi arbeidsgiver ikke innvilger permisjon med lønn for faggruppeverv. I 

lønns-/honorarkostnader ligger også foreleserhonorar i forbindelse med kongress, konferanser og 

fagdager. 

  

Reise- og oppholdskostnader er i hovedsak knyttet til styremøter sentralt og lokalt, kongress og 

faggruppeledersamlinger. Her følges Statens reiseregulativ. For å spare inn på denne posten, kan det 

bli nødvendig å gjennomføre enda flere styremøter via Skype/telefon i stedet for fysiske styremøter. 

 

Utgifter til produksjon av fagblad er redusert da NSF nå subsidierer produksjonen for de faggruppene 

som har utviklet nye fagblad. 
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Øvrige kostnader er knyttet til drift og administrasjon. Disse utgiftene er nokså faste fra år til år, men 

særlig porto øker som følge av økte portosatser. Det er behov for å kjøpe ny datamaskin til ny leder, 

ellers er det ikke behov for innkjøp av annet kostnadskrevende utstyr i perioden.  

I og med at det blir en stor utskifting av styret i 2014, sees det behov for å ha et styreseminar der 

avtroppende leder og kasserer deltar for å få en god overlapping til det nye styret. 

 

I perioden vil det bli sett på muligheten for at kassererfunksjonen og funksjonen som kommersiell 

kontakt kan utføres av en og samme person. Dette vil gi en større smidighet ovenfor de kommersielle 

aktørene våre, og for den/de som håndterer kontrakter og fakturering. Det vil bli sett på muligheten av 

at denne personen ikke trenger å sitte i styret, men rapporterer til styret. Det vil også bli sett på 

muligheten for frikjøp av en slik funksjon. 

 

 
 
 
LaH-styrets forslag til vedtak: 
 
Det fremlagte forslag til økonomiske hovedprioriteringer for 2014-2015 vedtas.  

Evt. vedtak i andre GF-saker som får betydning for handlingsplan og budsjett innarbeides i den grad 

det er økonomisk forsvarlig. 
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Sak 19 Tid og sted for kongress og debattforum 2016 
Orienteringssak 
 
Kongress og debattforum arrangeres i Bergen 13.-15.april 2015. 
 

 

For 2016 er det innkommet en søknad om å få være lokal arrangør av kongress og debattforum. 

Søker var Oppland. Søknader vurderes ut fra forslag til faglig innhold, hotellkapasitet og 

beliggenhet/tilkomstmuligheter samt forankring av søkeprosessen i lokal faggruppe.  

 

I styremøte 3-2014 (11.-12.mars 2014) ble lokal faggruppe i Oppland valgt som lokal arrangør.  

Oppland hadde levert en svært solid og gjennomarbeidet søknad, med forslag til hovedtema, faglig 

innhold, forelesere og øvrig program. Vedtak om å søke er forankret i årsmøtevedtak.  

Det er reservert kongresshotell for tre alternative perioder, og styret fremmer egen sak vedrørende 

tidspunkt for fremtidige kongresser. Ut fra vedtak i den saken, blir kongressen avholdt enten 18. – 21. 

april 2016, 25.-28. april 2016 eller 19.-22.september 2016. 

 

Kongress og generalforsamling 2016 avholdes på Lillehammer, enten i april eller september. 

Tidspunkt avgjøres av vedtak i sak 18. 
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Vedlegg sak nr. 20 Helsesøstertittel 
 
Styret har mottatt en henvendelse – ikke en formell GF-sak – fra et av våre medlemmer med ønske 
om å endre tittel fra helsesøster til folkehelsesykepleier (public health nurse).  
 
Helsesøstertittel har vært oppe til behandling på GF flere ganger tidligere. Kort historikk: 
 
På GF i 2009 ble følgende vedtak fattet: 

LaH - styret ber GF om tilslutning til at utredningsarbeid vedr. helsesøstertittel som skissert i 

saksvedlegget, igangsettes. 

 

På GF i 2010 var saken oppe som orienteringssak, der det blant annet ble pekt på gjennomførte møter 

og dialog med NSF, Likestillingsombudet og Språkrådet. 

Tematikken ble aktualisert og fikk til dels stor medieoppmerksomhet på bakgrunn av utspill fra 

Likestillingsombudet, senvinteren 2010. 

 

På GF i 2012 ble det med bakgrunn i innsendt sak fra medlem fattet følgende vedtak: 

Arbeidet med utredning av en evt. endring av yrkestittel settes i bero. LaHs medlemmer kan 
når som helst fremme forslag til kommende generalforsamlinger om å ta saken opp til ny 
vurdering. 

 

 

I tiden etter siste GF-vedtak har det vært økende påtrykk fra media, politikere, medlemmer og 

likestillingsombud for å få en endring av tittelen. Vi vurderer at det er best selv å ta styring på en 

prosess for endring av tittel fremfor å bli presentert/pålagt en tittel fra eksterne miljø. Dette gjør at vi på 

årets generalforsamling legger saken fram for ny behandling. Vi har også valgt å legge opp til en 

minidebatt med innledere som belyser syn på og erfaring med dagens tittel/endring av tittel. 

 

Styret kan ikke gå inn for en votering over en spesifikk tittel på dette tidspunktet. Styret ønsker en 

grundig organisatorisk debatt og behandling av saken. En endring av tittel må innebære at vi kommer 

frem til en yrkesbetegnelse som er dekkende for vår funksjon og kompetanse, og som vi selv, 

brukerne av våre tjenester, samarbeidspartnere og andre lett vil forbinde med en tydelig og kompetent 

helsesøsterrolle. Å komme dit krever en prosess over tid, og i alle ledd av faggruppen. 

 

LaH-styrets forslag til vedtak: 

LaH NSF viderefører påbegynt utredningsarbeid vedr. helsesøstertittel, og legger fram saken for 

generalforsamlingen. Det settes en åpen tidsramme for når sak om ny tittel skal legges fram for 

generalforsamlingen. 

 
 
Om debatten: 

Vi inviterer årets generalforsamling til å delta i debatten om tittel. Vi håper på gode innspill til videre 

arbeid, og argument for og i mot dagens tittel. Til å belyse ulike syn på helsesøstertittelen og en evt. 

endring av tittel, har vi invitert tre innledere: 

 

Bjarta Vilhelm er Stjóri/Managing Director på Gigni – som er Færøyenes folkehelseetat for barn og 

unge. Helsesøstrene på Færøyene har skiftet yrkestittel, og Bjarta vil si litt om hvilke vurderinger de la 

til grunn ved valg av sin nye tittel. 

 

Eirik Aldrin er sykepleier, og har tidligere vært nestleder i NSF student. Han har et ønske om å bli 

helsesøster eller «helsebror», men er ikke bekvem med dagens tittel. 

 

Eli Taranger Ljønes er helsesøster og nestleder i LaH NSF. Hun er stolt bærer av dagens tittel og har 

synspunkt på hvorfor vi ikke nødvendigvis bør endre en innarbeidet tittel. 


