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Lisbeth Rudlang
Hilsen

Lisbeth Rudlang

Vi er nå inne i måneden med årets lyseste dager, 
og har allerede kjent på den gode sommer-
varmen. Ferie og fritid nærmer seg og vi får 
mulighet til å lade batteriene, være sammen 

med familie, venner og andre vi har rundt oss.

Vårens vakreste eventyr er over for denne gang i de største 
tariffområdene hvor våre medlemmer arbeider. Det ble 
heldigvis ikke nødvendig å ta i bruk konfliktberedskapen 
denne gang, selv om NSF og Unio lokalt var svært godt 
forberedt.

Resultatet for våre medlemmer ble vekslende, hvor det 
ser ut til at de sykehusansatte så langt kom best ut, men 
Sykehuset i Vestfold er for tiden inne i lokale forhandlinger, 
som vil vise det endelige resultatet.

Sykepleiere i kommunal sektor er sikret omtrent de 
samme minstelønnssatsene som sykehusene over en toårs 
periode. Hittil sender derimot oppgjøret ingen tydelige 
signaler om at arbeidsgiver ønsker å satse på sykepleiere, 
og man kan undre seg over at kommunene i denne  
sammenheng ikke ønsker å sikre en bedre rekruttering til 
sykepleieryrket og sykepleierstillinger, ved å bruke lønn 
som virkemiddel.  Som kjent medvirker Samhandlings-
reformen til at kommunene står overfor store utfordringer 
knyttet til kompetanse i dag, og i fremtiden. 

Det er uansett viktig å vite at forhandlingene ikke er over i 
KS området heller, det er avsatt en pott til lokale  
forhandlinger.  Disse forhandlingene i kommunene  
gjennomføres til høsten. Jeg har en forventning om at 
våre medlemmer sykepleierne tilgodeses, og at arbeids-
giversiden tar det ansvaret de har for å sikre tilstrekkelig 
kompetanse til tjenestene som skal ytes overfor  
befolkningen i Vestfold. 

12. mai feiret vi den internasjonale sykepleierdagen ved å 
avholde gratis fagdag for medlemmene, og vi klarte å fylle 
opp auditoriet ved sykehuset igjen!  Det er utrolig givende 
å kunne tilby en slik dag til våre medlemmer, og takk til alle 
185 som meldte seg på, dette vil vi fortsette med.

Tradisjonen tro delte vi ut årets lederpris og årets syke- 
pleierpris. Prisvinnerne representerer svært aktuelle  
tjenenesteområder, slik som psykisk helse og rus, samt  
innovasjon og tjenesteutvikling. Takk til juryen for  
vurderingen og innstillingen av disse verdige vinnerne!

Fylkeskontoret er godt i gang med å planlegge høstens  
aktiviteter. Som et ledd i ledersatsningen i Vestfold, opp-
fordrer jeg alle sykepleieledere til å sette av 4. november. 
Da arrangerer NSF Vestfold gratis lederkonferanse i  
Tønsberg for medlemmene, og temaet vil bl.a. være  
kompetanseledelse.

Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god sommer, og 
håper dere som jobber i sommer omfattes av «den gode 
turnus»!
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Fagdag for medlemmer i 
Vestfold 12. mai

Fylkesleder Lisbeth Rudlang åpnet med å gratulere alle sykepleiere 
med dagen før hun ga ordet til sykehusdirektør Stein Kinserdal. 
Han holdt et godt innlegg med fokus på blant annet tidsbruk rundt 
elektronisk dokumentasjon og at helsepersonell i følge undersøkelser, 
bruker opp mot 1/3 av arbeidstiden på dette. Han fokuserte også på 
det faktum at spesialisthelsetjenesten blir mer spisset med sykere 
pasienter og kortere liggetid, mer spesialisering og sentralisering 
med påfølgende behov for oppgaveglidning og samhandling. Han 
tok også opp kommunenes behov for økt kompetanse som følge av 
dette, og sykehusets veiledningsplikt her.

Kinserdal ble etterfulgt av bedriftsøkonom og lege Magnar Kleiven, 
som holdt et engasjerende foredrag med tittel Arbeidsglede og 

motivasjon. Her var det mye humor og mye alvor og Kleiven hadde 

publikum med seg fra første stund. Han mente man kunne dele 
mennesker inn i to typer: EDIF (er det ikke fælt) og LEAR (livet er all 
right), og hevdet at hvilken type man tilhørte ikke var arvelig, men 
noe man valgte selv. Vi lever det livet vi velger å leve – det handler 
om hva vi fokuserer på, og helse er hva du gjør det til, hevdet han. 
Han påpekte også viktigheten av å se forskjellen på helse og syk-
dom og at syke mennesker kunne ha bedre helse enn friske i noen 
tilfeller. Viktig å sette seg mål i livet som er høyere enn det man kan 
nå for å ha noe å strekke seg etter.

Dagen fortsatte med foredraget Overvekts behandling i et psykologisk 

perspektiv ved Hege Gade, PhD-stipendiat ved senter for sykelig 
overvekt i Helse Sør-Øst. Et tankevekkende og interessant foredrag 
med fokus på overvekt, slanking og spiseatferd. Hva er spiseatferd? 

På den internasjonale sykepleierdagen 12.mai, arrangerte NSF-Vestfold gratis fagdag 
for medlemmer i auditoriet på Sykehuset i Vestfold for en fullsatt sal med over 180 
medlemmer. 



05     MEDLEMSKONTAKTEN VESTFOLD

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 medlem-
snummeret 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.

Kan deles i følelsesregulert spising, ukontrollert spising og spise-
begrensing. Hos sykelig overvektige ses høy grad av dysfunksjonelle 
spisemønstre. Vanlig med slanking – sprekk og tilbakefall. Ofte «alt 
eller ingenting effekt» ved slanking. Foredraget ble presentert med 
mye humor og vi skulle gjerne hørt mer om dette interessante 
temaet.

Så fulgte dagens høydepunkt med utdeling av NSF-Vestfolds 
lederpris og sykepleierpris. Vi hadde i år flere gode og kvalifiserte 
kandidater til begge prisene som deles ut årlig, og å bli nominert til 
prisene er en stor ære. Vinner av årets lederpris er Stian Aas. 

Årets sykepleier er Karin Ausen. Vinnerne er presentert på egen 
side i medlemsavisen.

Dagen ble avsluttet av humorist og etterforsker Jan-Robert Henriksen 
som kåserte over temaet Ut med daglig leder – inn med daglige gleder 
med god hjelp av sine morsomme, snakkende dukker. 

KLP, DnB og seks av våre faggrupper i Vestfold  hadde stand i 
foajeen som ble godt besøkt i alle pauser av medlemmene som fikk 
med seg mye nyttig informasjon.

Takk til alle for en flott, lærerik og underholdende dag!
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Vinnere av årets leder-
pris og sykepleierpris

Årets lederpris
Stian Aas fikk NSF-Vestfolds lederpris 2014. Han har sitt arbeid ved 
LAR-utdelingen i Tønsberg kommune. Dessverre hadde han ikke 
anledning til å delta under utdelingen av prisen som fant sted på 
fagdagen i auditoriet på sykehuset i Vestfold 12.mai i år, men var 
med oss på telefon under utdelingen. Han fikk prisen overrakt av 
forslagsstiller på arbeid i etterkant.

Forslagsstiller på vegne av de ansatte: Sara Lund Kristoffersen.

Les juryens begrunnelse for tildelingen her:
Kandidaten beskrives som en autoritær og inkluderende leder som er 

lett å respektere og en tydelig fagperson som de ansatte ser opp til.  

Vedkommende har alltid brukerens beste som intensjon og forventer 

også at de ansatte skal ha det. På arbeidsplassen legges det opp til 

faglige diskusjoner og refleksjoner og de ansatte blir hele veien utfordret 

på å reflektere over egne handlinger. Vedkommende er flink til å se de 

ansattes sterke sider og tilpasser oppgaver individuelt etter kompetanse, 

interesse og erfaring og gir de ansatte rom for å vokse som fagpersoner. 

Kandidaten opprettet tilbudet Feltpleien i Tønsberg kommune for 

nærmere 12 år siden. I 2011 ledet han et skadereduserende substitusjons-

prosjekt for opoidavhengige som falt utenfor det ordinære LAR-tilbudet. 

I 2013 åpnet LAR-utleveringen der vedkommende er daglig leder. Både 

ansatte og brukere fikk delta i arbeidet med oppbyggingen av dette 

tilbudet. Tilbakemeldinger fra brukere, samarbeidspartnere, kommunen, 

fylkesmannen og spesialisthelsetjenesten er udelt positive. Dette takket 

være lederens inkluderende, faglig sterke og nennsomme person.

 

Stian Aas er vinner av årets lederpris!

NSF-Vestfold gratulerer!

Årets sykepleierpris
Årets sykepleierpris gikk til Karin Ausen som til daglig arbeider ved 
hjertepoliklinikken/atrieflimmerpoliklinikken på Sykehuset i Vestfold.
Hun fikk prisen overrakt av fylkesleder Lisbeth Rudlang under 
fagdagen 12.mai.

Forslagsstiller var Kari Korneliussen.

Her er juryens begrunnelse for tildelingen av prisen:
Dette er en sykepleier som stiller store krav til seg selv. Hun følger de yrke-

setiske retningslinjene, holder seg oppdatert på forskning, utvikling og 

dokumentert praksis innenfor eget funksjonsområde. Hun tar et faglig 

etisk og personlig ansvar i sin utøvelse av sykepleie.

Hun utfører sykepleie av høy kvalitet, har respekt for kollegaer og andres 

arbeid, gir veiledning og støtte.

Hun har hatt hovedansvaret for å bygge opp hjerteflimmerpoliklinikken 

på SiV og er blitt en ”frontfigur” i det Norske kardiologiske miljøet, dette 

for hennes pionerarbeid i sykepleier drevet atrieflimmerpoliklinikk. 

Kandidaten har en stor del av æren for at SiV har fått en anerkjent og 

velfungerende hjerteflimmerpoliklinikk. I tilegg til høy faglig kom-

petanse er hun en god formidler til pasienter og pårørende. Hun har 

foruten individuelle samtaler, jevnlig gruppeundervisning til pasienter 

og pårørende om det å leve med atrieflimmer. 

Hun er populær å hospitere hos. I tillegg til studenter som tar videre-

utdanning i kardiologisk sykepleie kommer det sykepleiere fra hele 

landet og hospiterer for å starte opp atrieflimmer poliklinikk på eget 

sykehus. Kandidaten har høy kompetanse og mye erfaring, bidrar 

med dette innad på kardiologisk seksjon for både leger, sykepleiere og 

studenter.

Karin Ausen er en verdig vinner av årets sykepleier pris!

NSF-Vestfold gratulerer!

Stian Aas og Sara Lund Kristoffersen. Karin Ausen og Lisbeth Rudlang.
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Sykepleierdrevne poliklinikker 
på Sykehuset i Vestfold
MEDISIN POLIKLINIKK LUNGESYKDOMMER
Tre dager i uken driver vi på lungeavdelingen ved Sykehuset i Vestfold 
HF, sykepleiepoliklinikk for pasienter med CPAP/BiPAP maskiner. 
CPAP gir pasienten luft med overtrykk ned i luftveiene og trykket 
er konstant både på inn- og utpust. BiPAP gjør det samme som 
CPAP, men gir luft med et høyere overtrykk ved innpust og et lavere 
overtrykk ved utpust. CPAP/BiPAP er hjelpemidlene vi bruker for det 
vi kaller Non Invasiv Ventilasjonsstøtte (NIV) og brukes av pasienter 
med alvorlig KOLS, søvnapné, nevromuskulære sykdommer og 
adipositas hypoventilasjonssyndrom. Vi har også noen timer avsatt 
til brukere med hjemmeoksygen (LTOT – langtids oksygenterapi). 

Ved LTOT konsultasjonene kontrolleres blodgass og bruken av  
oksygen. Ved behov for endringer/justeringer, konsulterers lege. 

Ved BiPAP kontrollene leser sykepleier av maskinen ved hjelp av 
et dataprogram. Da vil de kunne se hvor mye maskinen har vært 
brukt og kartlegge eventuelle utfordringer som maskinen har 
registrert. Det er avsatt 45 minutter til hver konsultasjon og sammen 
med pasienten går vi gjennom rutiner for bruk og rengjøring av 
utstyret. En stor del av timen vil i oppstartsperioden bli brukt til 
masketilpasninger og eventuelle endringer. Vi har en lege vi kan 
rådføre oss med hvis det er behov for det.  Pasienten får tildelt en 
behandlingsstol på dagsenteret og maskin/maske settes på ved 
hver eneste konsultasjon. 

En dag i uken har vi dagsenter med lege og sykepleier. Den dagen 
har vi tre til fire nytilpasninger og to til tre kontroller for CPAP/BiPAP 
brukere. Vi jobber i team for å få til best mulig tilpasset behandling 
for den enkelte pasient. Her er det full utredning med blant annet 
pusteprøver, blodgass, røntgen og blodprøver. Respiratorpasientene 
kommer også til faste kontroller ved dagsenteret. De må skifte 
tracheostomikanylen regelmessig. Ved kontrollen gjennomgås også 
utstyret og forbruksmateriale.

Sykepleier ved dagsenteret, Anne Bente Perskaas

HJERTEPOLIKLINIKKEN VED SYKEHUSET I VESTFOLD
Foruten ordinær hjertepoliklinikk er det ulike tilbud hvor sykepleiere 
er betydelig involvert. Kursdager for pasienter som har fått pace-
maker og ICD og det er en veletablert hjerterehabilitering. Foruten 
dette tilbudet er det sykepleierdrevet Atrieflimmer- og Hjertesvikt-
poliklinikk som her vil bli presentert.

Hjertesviktpoliklinikken
Hjertesvikt kan beskrives på flere måter. En er at det tilkommer en 
patofysiologisk tilstand hvor hjertet ikke makter å tilfredsstille kroppens 
og organers krav til oksygen og næring. Graden av hjertesvikt 
avhenger av årsak og alvorlighet, samt effekten av ulike  
kompensasjonsmekanismer. Det er flere årsaker til hjertesvikt, 
blant annet ischemisk hjertesykdom, høyt blodtrykk, kardiomyopati 
(sykdom i hjertemuskelcellene), klaffefeil og medfødt hjertesykdom. 
Oppnåelse av et optimalt hjerteminuttvolum er målet ved hjerte-
sviktbehandling. Målet for den enkelte pasient styres av det kliniske 
bildet.

Alvorlig hjertesvikt har dårlig prognose og dødelighet som kan 
sammenliknes med alvorlige kreftsykdommer. Hjertesviktpasienter 
har hyppige innleggelser og utgjør betydelige samfunnskostnader. 

Hjertesviktpoliklinikk I Vestfold har vi hatt i snart 15 år og det finnes 
de på de fleste sykehus i Norge. Over 2000 pasienter har vært innom. 
Vi følger norske og europeiske retningslinjer og hjertesvikt sykepleier 
har delegert ansvar for vurdering/oppfølging av hjertesvikten samt 
oppfølging av hjertesviktmedikamenter. Det er samarbeid med 
kardiolog. Hjertesvikttrening er også et tilbud vi har.

Hensikten med hjertesviktpoliklinikken er at pasientene får rett 
behandling og veiledning slik at sykdomsprogresjon utsettes og 
antall innleggelser og reinnleggelser reduseres. For å nå dette målet 
er det viktig at pasienten (evt pårørende) skal: 

forstå egen sykdom og behandling, lære å bruke medisiner, forstå 
tegn på økte sviktsymptomer (som økt vekt, økt tung pust, ødem) 
og minske symptomer. Videre lære å leve med kronisk sykdom. 

Kontakt med pårørende, fastlege, hjemmebasert omsorg er sentralt 
der det er behov for det.

Dette er en økende pasientgruppe som vil kreve mye av 1 og 2 
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linjetjeneste i årene fremover. Vi vil arbeide mot et økende  
samarbeid med 1.linjetjenesten og blant annet tilby generell 
undervisning (spesielt intermediæravdelinger og der de har mange 
hjertesviktpasienter). Vi ønsker også et tettere samarbeid i forhold 
til de alvorligst syke enkeltpasienter som har store behov i sin 
oppfølging.

Kari Korneliussen (kari.korneliussen@siv.no)  

Kardiologisk sykepleier, hjertesviktpoliklinikken

ATRIEFLIMMER- POLIKLINIKKEN
Atrieflimmer er den vanligste vedvarende hjerterytmeforstyrrelsen. 
Forekomsten er stadig økende og fører til mange sykehusinnleggelser. 
Pasientene har varierende symptomer. Mange sliter med uforutsig-
bare anfall, angst, nedsatt fysisk kapasitet og redusert livskvalitet. 
Atrieflimmer kan føre til utvikling av hjertesvikt og ubehandlet gir 
atrieflimmer 5 ganger økt risiko for slag.

På Hjertepoliklinikken startet vi i 2006 med sykepleie- oppfølging av 
disse pasientene og etter hvert som flere pasienter ble henvist, ble 
det en egen sykepleierdrevet Atrieflimmerpoliklinikk.  Tre syke-
pleiere er nå involvert, alle med lang erfaring med hjertepasienter 
og høy kompetanse. 

Målsetting er å hindre utvikling av hjertesvikt, tromboembolier og å 
øke den fysiske kapasiteten, samt gi trygghet. Dette kan oppnås ved 

informasjon og tettere oppfølging en periode, samt tilgjengelighet.

Vi har individuelle pasientkonsultasjoner hvor vi fokuserer på 
informasjon om atrieflimmer, medisinene og compliance. Pasienter 
som fyller kriteriene for antikoagulasjon skal også ha det. Konsulta-
sjonene inneholder også kartlegging av anfall, mulig utløsende 
årsaker og livsstil, bevisstgjøring / empowerment. 

Vi samarbeider tett med kardiolog og behandling blir diskutert, alle 
medisinforandringer foretas av kardiologen og vi har kontroll av 
igangsatt medisinering.

Vi samarbeider også med fysioterapeuten på Hjerteskolen. Pasienter 
som er engstelige for fysisk aktivitet etter de har fått atrieflimmer 
(eller er usikre på hvor mye de kan ta i), kan delta noen ganger på 
Hjertetrening for å bli tryggere. 

Pasientene henvises også til oss for oppfølging før og etter  
elektrokonvertering for informasjon, og kontroll av medisineffekt  
og frekvens-/rytme.  

Et Atrieflimmerkurs for pasienter og pårørende holdes en dag pr 
måned. 

Karin Ausen, Anne Marie Ims Myhre og Line Hansen

Kontakt gjerne karin.ausen@siv.no

Toril K. Liodden, Kari Peersen, Line Hansen, Kari 
Korneliussen, Karin Ausen (Årets sykepleier 
2014 av NSF Vestfold), Anne Marie Ims Myhre.



09     MEDLEMSKONTAKTEN VESTFOLD

RENE HENDER BESKYTTER DEG OG SELV OG ANDRE 
MOT INFEKSJONER
Verdens helseorganisasjon (WHO) har siden 2005 arbeidet for å bedre 
helsepersonells håndhygiene, blant annet gjennom kampanjen 
Clean Care is Safer Care.

De ønsker å bidra til høyere standard på smittevernet verden over, 
og med dette også bedre pasientsikkerheten. Målsettingen er for 
kampanjen er å sette fokus på smittevern og pasientsikkerhet i 
helsetjenesten hvor bedret håndhygiene er kjernetiltaket.
I 2009 lanserte WHO den årlige kampanjen SAVE LIVES: Clean Your 
Hands, og 5. mai som verdens håndhygienedag.

Med sine betydelige medisinske, sosiale og økonomiske konsekven-
ser er forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og 
antibiotika resistens prioriterte oppgaver ved SiV som ved helse-
institusjoner verden over.

Rene hender forebygger spredning av bakterier, også antibiotika re-
sistente bakterier og bedrer pasientsikkerheten. Bakterieinfeksjoner 
kan ofte behandles med antibiotika, men infeksjoner som skyldes 
resistente bakterier kan være vanskelige å behandle. Håndhygiene 
er et av våre viktigste og mest effektive enkelttiltak i forebygging av 
HAI og spredning av antibiotika resistente bakterier, og god  
etterlevelse krever kontinuerlig fokus.

Målgruppen for årets markering av håndhygienedagen er helse-
personell, pasienter/beboere og besøkende i helseinstitusjoner.
Pasienter og eldre mennesker er spesielt sårbare for infeksjoner. Det 
er derfor viktig å unngå smittespredning og infeksjoner i helse-
institusjoner som sykehus og sykehjem. 

På SiV ble verdens håndhygienedag markert på flere måter bl. annet 
med:
• Stand i vrimleområde 5.mai med informasjon og produkter til  
 utdeling
• Informasjon på intra- og internett 
• Plakater vil bli montert rundt på sykehuset 
• Nye lommekort blir laget til markeringen
• Diverse undervisninger vil gjennomføres 
• Skjema for smykketelling blir sendt ut til ledere
• Quiz med premier til tre første personer med riktige svar

På standen som vi hadde 5. mai laget snekkerverkstedet en stor, hvit 
hånd med årets logo som mal.

Denne hånden ble ”malt” av noen av barna fra Trudvanglia barne-
hage. Denne barnehagen er også sykehusets beredskapsbarne-
hage. Barna syns det var kjempegøy og de visste godt at det var 
noe som het bakterier og at vi må vaske hendene for å få de bort. 
De små kunstnerne ble belønnet med is etter arbeidet, og var 
veldig fornøyde med innsatsen og belønningen.

Andre ting som ble delt ut på standen var små flasker med hånd-
desinfeksjonssprit som vi hadde fått fra flere leverandører. Vi delte 
ut smykkeposer til de ansatte og karabinkroker til de som gikk med 
armbåndsur. Ellers hadde vi også fått både små etuier med plaster, 
hånddesinfeksjonsservietter og sukkertøy fra Sykepleierforbundet 
og alt vi delte ut ble mottatt med smil og takk.

Med vennlig hilsen

Marianne Haug Pedersen, Seksjonsleder, Enhet for smittevern

Markering av Verdens hånd- 
hygienedag 5. mai 2014 på 
Sykehuset i Vestfold
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Tillitsvalgtopplæring etter ny 
modell fra i år
NSF satser stort på å modernisere vår tillits-
valgtopplæring. Teksten nedenfor inneholder 
noe gjentagelse fra vårt forrige «Medlems-
kontakten», men det får våge seg…De fleste 
av våre tillitsvalgte har de siste 14 årene 
deltatt på en tillitsvalgtopplæring i etterkant 
av at de ble valgt. Den har bestått av to 
moduler på hhv tre og fire dager, til sammen 
syv dager. Og tatt i bruk en stor perm med 
mye skriftlig informasjon og kunnskap. Slik 
opplæring har vi i Vestfold arrangert én gang 
pr år. Det vil si at de som ble tillitsvalgte rett 
etter en slik opplæringsrunde måtte vente 
ganske lenge for å få opplæring. Det ønsket 
organisasjonen å gjøre noe med.

Fra i år har vi innført en ny opplæringsmodell. 
Nyvalgte tillitsvalgte får først tilsendt et lite 
hefte kalt «timeshjelpen». Der vil de nye 
tillitsvalgte kunne lese om viktige emner de 
bør kjenne til raskt. Og det skal ta om lag én 
time å komme seg gjennom heftet, derav 
navnet. Så vil de tillitsvalgte bli innkalt til en 
én-dags opplæring på fylkeskontoret i Tøns-
berg – hvor de også får utdelt en iPad. Denne 
iPad’en erstatter den tidligere permen, som i 
varierende grad ble oppdatert.

Deretter vil de innkalles til et fire-dagers 
basiskurs et eller annet sted i landet, for-
trinnsvis i østlandsområdet, men det kan 
også være at noen må reise lenger. Slike 
basiskurs arrangerer vi nå fire ganger i året 
innenfor tariffområdene KS og Spekter. Noe 
sjeldnere for tariffområdene Staten, Virke og 
NHO Service. Hensikten med hyppige kurs 
er å sikre at den nye tillitsvalgte skal få opp-
læring raskere enn tidligere. iPad’en blir et 
viktig hjelpemiddel, som lett kan oppdateres 
når endringer skjer, som for eksempel etter 
sentrale lønnsforhandlinger, eller i etterkant 
av hovedavtaleforhandlinger. De vil også få 
tilgang til oppdaterte versjoner av ulike lover, 
som jo endrer seg år om annet. De får også 
tilgang til ulike e-læringsprogram.

Senere vil de tillitsvalgte få tilbud om andre 
kurs. Mest aktuelt er vårt arbeidstidskurs, som 
fra i år er utvidet fra tre til fire dager. 

Vestfolds nye tillitsvalgte, og tillitsvalgte som 
ikke har slikt kurs fra tidligere, vil få tilbud 
om arbeidstidskurs på tre ulike tidspunkt i 
høsthalvåret.

NSF har også tilbud om andre kurs, som for 
eksempel forhandlingskurs for hovedtillits-
valgte og medlemmer av NSFs forhandling-
sutvalg på den enkelte arbeidsplass (sykehus, 
kommune e.l.).

Tillitsvalgte fra Vestfold har så langt i år deltatt 
på kurs i Sandefjord, Kongsberg, Drammen, 
Sarpsborg, Gardermoen og Trondheim, 
avhengig av hvilket tariffområde de tilhører, 
og når det har passet at de deltok.

Fylkeskontoret i Vestfold har vært på ar-
rangørsiden av basiskurs for Spekter-tillits-
valgte i Sandefjord, og for KS-tillitsvalgte på

Kongsberg. I mars var 25 Spekter-tillitsvalgte 
samlet til kurs i Sandefjord. Disse kom fra 
syv ulike fylker, fra Buskerud, nedover langs 
kysten, og vestover helt til Hordaland – eller 
halve Sør-Norge. Og i mai var 24 KS-tillitsvalgte 
på Kongsberg. Disse kom fra det vi kaller 
region Sør, altså fra Buskerud til Vest-Agder.

Tilbakemeldinger fra de nyvalgte tillitsval-
gte har i stor grad vært positive, men vi ser 
også forbedringspunkter. NSF vil bruke 2014 
som et prøve-år, og evalueringer underveis 
vil avgjøre om vi gjør større eller mindre 
endringer senere.

Fylkeskontorenes rådgivere har ansvar for 
gjennomføringen av disse kursene, på 
tvers av fylkesgrenser, og i samarbeid med 
hverandre. Noe som også er med på å utvikle 
organisasjonen vår.

NSF-tillitsvalgte fra Spekter-området 
på kurs i Sandefjord

NSF-tillitsvalgte fra KS-området på 
kurs på Kongsberg
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Internasjonal Jordmordag 5. mai
Dagen ble blant annet markert med en fagdag i regi av Jordmor- 
forbundet på AHUS – Akershus universitetssykehus hvor flere  
jordmødre fra jordmordforbundet i Vestfold deltok. Det ble en  
superfengende fagdag og en flott markering av den internasjonale 
jordmordagen med fokus på internasjonale temaer, men også 
nasjonale. En av foredragsholderne var vår egen Kari Misfjord som 
fortalte fra sin masteroppgave om somaliske kvinner og deres møte 
med jordmor.

Vi takker arrangørene for en inspirerende og lærerik dag.  
Variert program med engasjerte, dyktige foredragsholdere!

For de som var på jobb, ble dagen markert med bløtkake fra  
NSF-Vestfold som ble godt mottatt!

Anne S., Barbo, Anette, Åse Lill, Vigdis, Helga, 
Mette, Lita og Monica. Marja var ikke til stede 
da bildet ble tatt

Ledersatsning i Vestfold
Det har denne våren vært arrangert medlemsmøter på fylkeskontoret 
for ledere i tariffområdene KS og Spekter. Særlig møtet med ledere 
fra kommunene var godt besøkt. Berit Daae Hustad, leder av Rådet 
for sykepleieetikk var til stede på møtene, og snakket om nettopp 
«Rådet for sykepleieetikk – også for ledere». Det skapte engasje-
ment og gode diskusjoner.

NSFs politiske plattform for ledelse var også tema på møtene, 
som ble ledet av fylkesleder Lisbeth Rudlang. Hun informerte om 
NSFs faggruppe for ledere, og vi har et godt håp om at den vil bli 
reetablert i Vestfold.

Fylkeskontoret har også avviklet et arbeidstidskurs for ledere i april. 
Det var gratis for NSF-medlemmer, og var svært godt besøkt. Vi håper 
deltagerne fikk med seg nyttig kunnskap om lover og regler som reg-
ulerer vår arbeidstid, inkludert de fleksible muligheter som ligger i et 
godt samarbeid med organisasjonene og deres tillitsvalgte. Vi hadde 
flere på venteliste som dessverre ikke fikk plass, så dette er noe vi må 
gjenta på et senere tidspunkt.

Vi minner samtidig om NSF Vestfolds lederkonferanse, som er 
gratis for våre leder-medlemmer, tirsdag 4. november i Tønsberg. 
Temaet vil bl.a. være kompetanseledelse. Sett av dagen 
allerede nå! Nærmere informasjon kommer i neste utgave av 
Medlemskontakten, men vil også bli publisert på våre hjemmesider, 
og via e-post til de ledere vi har e-postadresse til.
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NYTT FRA HTV-OMRÅDENE

Presentasjon av konstituert 
hovedtillitsvalgt i Larvik kommune
Mitt navn er Anja Gitter. Jeg har gått inn i vervet som konstituert 
hovedtillitsvalgt i 60 % - stilling i Larvik Kommune, etter at Johnny 
Nevland gikk bort fra oss i mars. Til daglig jobber jeg som sykepleier 
ved Legevakta Larvik Kommune i 40 % - stilling.

Jeg og familien min er opprinnelig fra Tyskland/ Dresden. Jeg ble 
ferdigutdannet sykepleier i 1989 og jobbet på medisinsk avdeling 
ved sykehuset i Meissen. Jeg er gift, har 2 barn og bor i Larvik. Vi 
flyttet til Norge i 2001. Jeg har jobbet på sykehuset i Haugesund, 
ved SiV Larvik og på Legevakt Larvik inntil januar 2013. Siden 2013 
har jeg bare arbeidet ved Legevakta i Larvik.

Jeg er opptatt av at NSF sine medlemmer blir ivaretatt, særlig nå når 
Larvik Kommune er i omorganiseringsprosess. Det er viktig å kunne 
følge med og drøfte ansattes behov for kompetanseutvikling, faglig 
forsvarlighet, godt arbeidsmiljø og HMS, rett til heltid, beholde og 
rekruttere sykepleiere til kommunen og ikke minst lønn! Jeg ønsker 
dialog og refleksjon fra dere medlemmer, slik jeg kan bringe deres 
interesser videre. Hvis det finnes medlemmer som er nysgjerrig på 
hva rollen som tillitsvalgt innebærer og eventuelt kunne tenke seg 
å gå inn i et slikt verv, så oppfordrer jeg dere til å ta kontakt med 
deres tillitsvalgt eller meg. 

Jeg er tilgjengelig 
per E-post:  
anja.gitter@larvik.
kommune.no

Stor takk til våre tillitsvalgte i kommunen for godt samarbeid, 
dere er viktige støtte-spillere for både medlemmer og overfor NSF! 
Kjære medlemmer, la oss stå sammen i tiden framover. Jeg gleder 
meg!

Tillitsvalgte i kommunen er:
Berit Amundrød Omsorg Sørvest
Else Birgitte Haaland Omsorg Nordvest
Gry Roppestad Helberg          Omsorg Sentrum
Hilde Helen Aares Barne- og ungdomstjenesten
Solfrid Midtvik Aronsen Omsorg Funksjonshemmede
Solveig Kathrine Inderberg Helse-og Rehabilitering

Med vennlig hilsen 

Anja Gitter 

Hovedtillitsvalgt i Larvik kommune

Tlf. 452 86 418

Ny konstituert hovedtillitsvalgt i Horten kommune
Jeg går ut i permisjon på grunn av svanger-
skap og Barsel nå i juli. Borghild Gjekstad 
skal overta som Hovedtillitsvalgt i Horten 
kommune fra og med juni 2014 - oktober 
2015.

Hun har lang erfaring som sykepleier fra 
flere områder i helse og har vært tillitsvalgt 
på Braarudåsen rehabilitering i flere år og 
har lang og god erfaring i vervet. Borghild 
gleder seg til en spennende periode som 
hovedtillitsvalgt, så ta kontakt på mail eller 
ring! Hun er på kontoret onsdager og  
torsdager på Horten Rådhus.

Kontaktinformasjon:
Borghild.gjekstad@horten.kommune.no 

Jeg vil samtidig ønske alle medlemmene i 
Horten en riktig god sommer!

Tone Libekk-Andreassen

HTV Horten kommune
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Medlemsmøte i Lardal

28. April var det medlemsmøte i Lardal, på Lardal sykehjem. Vi 
er nå 18 medlemmer og 7 stilte. Vi hadde besøk av fylkesleder 
Lisbeth Rudlang som presenterte NSFs 7 nye plattformer for oss. 
Foruten informasjon om plattformene, hadde vi lønnsoppgjør, evt. 
streik, seniorpolitikk, rekruttere og beholde sykepleiere i Lardal, 
sykepleiedekning/ ledige stillinger, bedriftshelsetjeneste og faglig 
forsvarlighet på sakslista. Vi valgte representanter til en eventuell 
streikekomite og til forhandlingsutvalg.

Og sist, men ikke minst satte vi pris på Bjørg Kristiansen som nå er 
gått av med pensjon etter mange år som sykepleier i Lardal. Hun 
har også hatt flere verv og var frem til nå tillitsvalgt for NSF. Rikke 
Røsholt ble valgt som ny tillitsvalgt. Vi gleder oss over at hun ville 
stille og over å ha fått henne med på laget. Lykke til med verv og 
opplæring! Hoved-tillitsvalgt serverte grønnsaker med dipp, samt 
brus, kaffe, jordbær og vannbakkelskuler.

Bente Kongelf

Hovedtillitsvalgt i Lardal kommune

Gullnål i Tønsberg kommune
Berit Christine Stokstad er tildelt Norsk 
Sykepleierforbunds hedersnål i gull. Hun 
ble ferdig utdannet ved Røde Kors syke-
pleieskole i Oslo /Akershus i 1976. Hun 
jobbet noen år i sykehus på medisinsk og 
kirurgisk avdeling, A hus og Stokmarknes i 
Vesterålen og Åsgård , psykiatrisk regions-
sykehus i Tromsø. Så videreutdannet hun 
seg som helsesøster i Tromsø 1983 og har 
praktisert som helsesøster i Hadsel kommune 
og Sandefjord kommune. Hun har også 
drevet med bistandsarbeid i Nicaragua i 

tilsammen 4,5 år.  Fra 1985 og til dags dato 
har hun arbeidet som Helsesøster i Tønsberg 
kommune. Hun har flere års erfaring fra 
hjemmesykepleien i Stokke som helgevikar 
samt fra Vidaråsen i Andebu. I tillegg til 
helsesøsterutdanning har hun videre- 
utdanning i flerkulturelt arbeid fra HIT 
2008. Berit er også plasstillitsvalgt i NSF  
og har vært det fra 2009.

NSF-Vestfold gratulerer!

Gullnål til medlemmer på  
Sykehuset i Vestfold
Grethe Bogre
Har en mangeårig karriere med arbeid innen rus- 
omsorg og etter hvert i Psykiatrien i Vestfold nå 
Klinikk for Psykisk helse og Rusbehandling. 
Utdannet ved Røde Kors i Tønsberg. For tiden i 
deltid ved siden av pensjonisttilværelse.

Arnfinn Horne Johansen
Mangeårig ansatt i Psykiatrien i Vestfold nå Klinikk 
Psykisk helse og Rusbehandling. Til daglig ansatt ved 
seksjon for psykose ved Nordre Vestfold DPS. Tidligere 
leder av Landsforeningen for Psykiatriske Sykepleiere. 
20. mai i år valgt til leder for nytt lokalt fylkeslag for 
Sykepleiere innen Psykisk helsevern og Rus.

Maria Grav Husabø
Tidligere mange år ved Sykehuset i Vestfold, flere 
seksjoner. For tiden ved post 3 ved Psykiatrisk Fylke-
savdeling. Har vært der de siste 4 år. Begynner i juni 
som helsesøster.

Marianne Rolstad Wittenberg
Har arbeidet i Psykiatrien i Vestfold nå Klinikk Psykisk 
helse og Rusbehandling siden 1998. Til daglig i  
arbeid ved allmennpsykiatrisk døgnpost ved NVDPS.

Vi gratulerer!
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NYTT FRA HTV-OMRÅDENE

Høgskolen i Buskerud og Vestfold
- På tide å gi seg? 36 år som tillitsvalgt

Første gang jeg ble valgt til tillitsmann (merk dere ordet) var fordi 
jeg var så nysgjerrig at jeg så opp da alle på medlemsmøtet så ned; 
«du, Aud, kan du tenke deg å være tillitsmann på medisin?» Ja, 
hvorfor ikke. Hadde jo vært aktiv i elev-/studentorganisasjonen og 
syns det var artig. Dermed var jeg valgt, der og da. Oppmøtet på 
medlemsmøtet var stort, aktuelle saker var turnus, et kommende 
lønnsoppgjør – og valg av tillitsmann. 

Det gikk en måned, så startet kurs. NSF hadde grundig og god 
tillitsmannsopplæring i Staten allerede i 1976, temakurs med 
årlig «påfyll». Arkitekten bak hovedavtalen i Staten var med på 
alle kursene om medbestemmelse. Dermed fikk vi innsikt i hva 
arbeidsgiver mente om alle detaljene i hovedavtalen. Samtidig 
fikk vi stor påvirkningsmulighet. Vi må ha brukt denne muligheten 
med varsomhet fordi arbeidsgiver stilte opp med like kompetente 
personer hver eneste gang. Forhandlingskursene var likedan. Etter 
ett kurs var ingen i tvil om forskjell på Hovedavtalen og Hovedtarif-
favtalen! Denne kunnskapen satt som spikret, også etter at NSF selv 
og hovedsammenslutningen (først AF)overtok mer av det faglige 
innholdet i kursene. Hvem husker ikke Lars Wormdal, Else Bjørnæs 
og vår egen Harald Jessnes? Fantastisk inspirerende.  Kursene ble 
lagt langt fra hovedstaden, gjerne på høyfjellet, slik at ingen hadde 
mulighet til å stikke innom jobb, innom hjemme - evt en butikk.

Kort etter første var jeg medlem av tillitsmannsutvalget på Rikshos-
pitalet, jeg var den eneste som kun jobbet dagvakter….. Hadde 
dermed anledning til å delta i alle møter. Sånn var det da. Det var 
stor aktivitet på Rikshospitalet også den gang. Mange omorgani-
seringer og til tider store konflikter. Og som statlig ansatte hadde vi 
kort vei til NSFs hovedkontor. Glemmer aldri da forbundsledelsen 
var bisittere til oss lokale i et konfliktmøte i arbeidsdepartementet. 
Det var hastemøte, og jeg, også da hygieneopptatt, måtte hive 
meg i ei drosje ned til regjeringskvartalet – i uniform! Tenk dere 
følelsen;ut av møtesalen, den eneste sykepleiersken, i kritt hvit 
uniform, og bli møtt av lyskasterne fra NSK, Dagsrevyen.  Vi hadde 
ikke mediekurs da!

Ble ikke tilstrekkelig skremt av den erfaringen, organisasjonsarbeid 
har engasjert meg like sterkt uansett arbeidsplass, Tromsø, Ham-
merfest, Skien og Oslo. Hele tiden NSF. Den tøffeste erfaringen fikk 
jeg nok i prosessen fram mot omorganiseringen av høgskolene i 
1994. Var da sentral HTV i sykepleierskolene i Norge meg kontor i 
Hovedkontoret, Colletsgate i Oslo. Vi brukte ikke begrepet koordi-
nerende HTV i Staten, men funksjonen kan sammenlignes med det. 

98 statlige høgskoler skulle krympes til 26 høgskoleenheter. Den 
gangen, som nå, var det særdeles viktig å beholde ordet SYKE-
PLEIER. Mange av høgskolene hadde sykepleierutdanninger, noen 
hadde helse- og sosialfag med institutt for sykepleie. 

For vel 6 år siden ble vi involvert i arbeidet med Oslofjordalliansen; 
samarbeidet mellom Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet 
på Ås, Høgskolene i Østfold, Buskerud og Vestfold. Det faglige  
engasjementet og noe av samarbeidet er der fortsatt, fusjonen ble 
kun mellom høgskolene i Buskerud og Vestfold. Det har stått mye 
om de ulike prosessene i media. Det finnes også en annen side, det 
er den vi kjenner, vi som jobber inne på skolene. Men det må  
innrømmes at prosessen har vært tøff. Og jeg har stor respekt for 
den/de som står sentralt i slike prosesser. Da er det viktig å være 
tydelig, modig, stolt OG ærlig. Vår rektor har vært det. Og han har 
stått i front, hele tiden.

Jeg valgte i vinter å si nei til å være kandidat til HTV-vervet. Nok 
er nok. Jeg ønsker Matti lykke til i vervet. Han skal vite at vi som 
medlemmer støtter han i arbeidet framover. Når verden raser på  
arbeidsplassen har Lita Heiding sine ord fra 1990 vært gode for 
meg: Blåveisen er like viktig som verdensnyhetene!

Hilsen Aud Jorunn Førsund
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Nyvalgt hovedtillitsvalgt for NSF ved Høgskolen i 
Buskerud og Vestfold

Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) ble fusjonert 1.1.2014. Fram 
til da var det to separate høgskoler og sykepleierutdanninger med 
hver sin hovedtillitsvalgt (HTV) og hver sin plass-tillitsvalgt (TV). NSF 
valgte å gjennomføre valg av felles HTV 22.mai, med funksjonstid fra 
1. august fram til ordinært valg, 1.mars 2015. HTV i Buskerud, Siri E. 
Meyer og TV i Vestfold, Øystein Matti Olsen (bildet) var kandidater. 
Av 80 stemmeberettigede ble det registrert 57 stemmer. Matti fikk 
33 stemmer og er dermed den nye HTV for NSFs medlemmer ved 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Matti stilte som kandidat til vervet som HTV ved HBV fordi han er 
engasjert i organisasjonsarbeid. Han har erfart at hans arbeid som 
TV bygger på tillit til at stemmen til NSFs medlemmer blir hørt. 
Matti har gjennom sitt arbeid som plasstillitsvalgt erfart at han kan 
samarbeide både på et personlig og organisatorisk nivå. Han har 
god innsikt i det arbeidet en tillitsvalgt gjør gjennom egne erfaringer 
og gjennom samarbeid.

I forbindelse med etableringen av HBV har det for NSFs del oppstått 
behov for å etablere mandat for HTV som er forankret i den samlede 
medlemsmassen, basert på demokratiske prinsipper nedfelt i NSFs 
vedtekter. Matti har gjentatte ganger stilt spørsmål om HTVs mandat 
gjennom fusjonsprosessen. Har vi samlet medlemsmasse bak oss? 
Er medlemmene tilstrekkelig informert? De som har ønsket informasjon 
har fått det, prosessen har vært åpen. Nå når vi er fusjonert, og har 
en felles HTV er mandatet særdeles viktig. Det er en krevende tid 
for institusjonen HBV som sådan og for NSFs medlemmer. Selv om 
funksjonstiden er kort er det viktig at det ikke hersker noen tvil om 
dette mandatet.

Matti har i hele sin karriere vært opptatt av fagforeningsspørsmål, 
fra han begynte på Røde Kors Sykepleierskole i Oslo og Akershus 
som student i 1975, som sykepleier på Stokmarknes Sykehus i 1978
og i karrieren som sykepleielærer fra 1981, først i Nordland og fra 
1985 i Vestfold (daværende Tønsberg Røde Kors sykepleierskole). 
Sistnevnte har vært gjennom flere omorganiseringer, den største 

var kanskje høgskolereformen på 90-tallet da 98 høgskoler ble slått 
sammen til 26 enheter. Røde Kors Sykepleierhøyskole i Tønsberg ble 
da del av Høgskolen i Vestfold, den flyttet fra Tønsberg til Bakkenteigen 
i 1999. Matti har vært tillitsvalgt i store deler av alle de overnevnte 
perioder.

Matti er opptatt av følgende begreper i sitt verv:
TILLIT, INNSIKT, SOLIDARITET OG SAMARBEID

Aud Jorunn Førsund
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Etablering av faggruppe for sykepleiere  
innen psykisk helse og rus i Vestfold - SPoR

FAGGRUPPENE ORIENTERER

Resymé fra konstituerende møte for faggruppen NSF SPoR i 
Vestfold 20. mai 2014.

Tilstede på møtet som ble avholdt ved NSF´s fylkeskontor i  
Tønsberg var:
Arnfinn Horne Johansen, SiV, KPR, NVDPS
Nils Inge Staaby, SiV, KPR, NVDPS
Harald Heggernes, Sandefjord kommune
Gerd Stedje Tveit, Sandefjord kommune
Hege Sun Kristiansen, SiV, KPR, NVDPS
Torgeir Bøe, HTV for NSF ved SiV, ansvar for KPR 
Tori-Mette Monica Gausen, SiV, KPR, NVDPS
Ulla Grønlund Aigeltinger, SiV, KPR, NVDPS
Birgitte Bjelland, Stokke kommune
Torfrid Johansen, Faggruppa SPoR i Buskerud

Torfrid Johansen fra faggruppen i Buskerud holdt en kort innledning. 
Hun kunne blant annet formidle at leder for landsgruppen satte stor 
pris på at faggruppen i Vestfold igjen kom i gang.

SPoR oppstod etter endringer i videreutdanning innen psykisk 
helse, fra psykiatriske sykepleiere til tverrfaglig videreutdanning. 
Samtidig arbeidet psykiatriske sykepleiere innen rusfeltet og 
rusfeltet ønsket seg en egen faggruppe. Et ønske om å orientere 
seg bort fra benevnelsen psykiatrisk sykepleie gjorde at ideen om 
navnet SPoR oppstod.

Navnet er en forkorting av; Sykepleiere innen Psykisk helse og Rus.
På landsbasis har man ca. 1730 medlemmer. 

SPoR er et høringsorgan for myndighetene. Dette betyr at man har 
reel innflytelse. Ved å ha et fylkeslag er man med i lokalt fagforum.

Man mottar årlig et økonomisk bidrag til fylkeslaget pålydende kr. 
75 pr medlem i fylket.

De 9 deltagerne i møtet var svært engasjerte og diskusjonen gikk 
høyt rundt kompetanse, sykepleierollen som sådan, historikk, 
tverrfaglighet og lønn. Spesielt var flere opptatt av lønnsmessig 
kompensasjon både for sine utvidede arbeidsområder og  
kompetansebygging, blant annet mastergrader.

Man var enige om et felles mål for gruppen; Identitetsbygging.

Valg av styre:
Arnfinn Horne Johansen ble valgt til leder.
Tori-Mette Monica Gausen nestleder.
Birgitte Bjelland sekretær.
Alle øvrige oppmøtte ble oppnevnt som styremedlemmer.

Nytt styremøte; tirsdag 10. juni kl. 18.30 på NSFs fylkeskontor.
Ref.: Torgeir Bøe 21.05.14

NSF – FLUs Fagmøte for 
lungesykepleiere i  
Tønsberg 2014

24. og 25. april i år arrangerte NSF – FLU Vestfold, Fagmøte for 
lungesykepleiere på Quality Hotel Tønsberg. Over 150 deltakere og 
utstillere fra 25 ulike firmaer var påmeldt og med værgudene på vår 
side var alt lagt til rette for suksess.

Det er alltid spennende om alle foredragsholdere kommer og for å 
være på den sikre siden hadde vi gardert oss med reserver. Det vi ikke 
hadde tenkt på var at underholdere også kan bli syke. Onsdag kveld 
fikk vi beskjed om at underholderne torsdag morgen ikke kunne 
komme og på mirakuløst vis klarte vi å skaffe en like god erstatter i 
sykepleier Ingeborg Gjertsen, som sang Hjertetru så intet øye var tørt. 

Karin Sjue



17     MEDLEMSKONTAKTEN VESTFOLD

Tusen takk for fantastisk innsats! Lite visste vi da at vi på torsdag 
kveld ville få en telefon om at underholderne fredag morgen også 
var blitt syke. Takket være en av utstillerne, Tonje Wallman, fikk vi 
Shantykoret fra Tønsberg sjømannsforening til å stille opp på veldig 
kort varsel. Og for en underholdning det var, en mannssterk eldre 
garde dukket opp tidlig på morgenen og underholdt med både 
korsang og historier. Fantastisk, er den beste beskrivelsen av den 
opplevelsen. 

Arrangementskomiteen var fra begynnelsen opptatt av, at vi gjen-
nom programmet kunne vise frem noe av det vi jobber med her 
på Sykehuset i Vestfold HF. Mange lokale krefter ble hyret inn som 
foredragsholdere og avdelingssjef for Sykepleie, Runar Danielsen, 
innledet Fagmøtet med å ønske velkommen. De lokale foredrags-
holderne var blant annet overlege Anne Marie Gabrielsen som 
snakket om Pickwicksyndrom og overlege Duc Hoa Nguyen med 
foredrag om KOLS pasienter som også trenger et palliativt fokus. 
Det var lungekoordinator Margrete Klemmetsby og kreftkoordinator 
Annette Fossberg som snakket om sine roller og pasientlinjene 
de jobber med og i den forbindelse snakket også kreftsykepleier 
Nina Ulfsten om kommunens rolle. I tillegg snakket kvalitetslegene 
Gustav Siqueland og Martin Paulsson, sammen med teamleder 
sykepleie Kathrine Berntsen og teamleder kontor Monika Christensen, 
om prosjektet vi jobber med på 5A lunge; Pasientsikker avdeling og 
tavlemøte. Leder i brukerutvalget Mona Wike, var også invitert til 
å snakke om hva pasientsikkerhet handler om sett fra et bruker-
perspektiv.

I tillegg var vi heldige å få besøk av psykolog og fysioterapeut Tina 
Avantis Johnsen, som holdt sitt engasjerende foredrag, ”Feite folk 
er late”. Professor Per Nordtvedt og doktorgradsstipendiat Heidi 
Gjerpseth snakket om KOLS pasienter og etiske problemstillinger 
knyttet til denne diagnosen, et engasjerende tema. Interessant ny 
forskning omkring dette teamet ble også presentert, det blir spen-
nende å se det ferdige resultatet. Som en feiende flott avslutning på 
årets fagmøte, snakket professor Ingvard Wilhelmsen om hold-
ninger og motivasjon på en gjenkjennbar og humoristisk måte.

Jeg vil til slutt rette en stor takk til deltakere, utstillere og underholdere 
for deres bidrag og gode tilbakemeldinger. Og sist, men ikke minst, 
medlemmene av arrangementskomiteen (alle sykepleiere fra SiV-
HF, lungeavdelingen) – Anne Bente Perskaas, Annette Fossberg, 
Margrete Klemmetsby, Lene Skoglund, Kathrine Berntsen, Jeanette 
Nordal og Anne Katrine Aas, som har lagt ned mye tid og innsats på 
planlegging og gjennomføring, tusen takk!

Neste år er det Nordisk lungekongress i Oslo 11.-13. juni, se  
http://nlc2015.no. Håper vi ser mange av dere der.

Anette Hotvedt, leder for arrangementskomiteen NSF – FLUs Fagmøte 

2014 i Tønsberg
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Kreftkoordinatorrollen i Vestfold

FAGGRUPPENE ORIENTERER

Sykehuset i Vestfold
Det er nå ansatt en kreftkoordinator på Sykehuset i Vestfold i en 100 
% stilling. Denne stillingen er en prosjektstilling for 2 år og skal ha sin 
funksjon klinikkoverspennende (sykehusovergripende), men rappor-
tere til klinikksjef kirurgi. 

Hovedfunksjonen blir å ivareta kreftpasienter hvor tilhørighet ikke er 
avklart og som er i en utredningsfase. Den skal omfatte diagnose-
gruppene som i dag ikke har noen form for koordinator (malignt 
melanom, ukjent origo). Kreftkoordinatoren skal være et fast kontakt-
punkt for pasient og pårørende, og hun skal også være en sam-
arbeidspart for fastleger. 

Utover det skal vedkommende etablere et faglig og organisatorisk 
nettverk av de kreftansvarlige innenfor de respektive kreftområdene. 
Det skal utarbeides et mandat for dette nettverket.

Ute i kommunene
Fire av Vestfold sine kommuner har hatt kreftsykepleier/ kreft- 
koordinatorer i opptil 12-13 år. Det er Larvik, Sandefjord, Nøtterøy 
og Stokke. Fra januar 2012 lyste kreftforeningen ut 30 millioner 
kroner til kreftkoordinator stillinger i  komunene rundt i Norges 
land.

Da fikk Holmestrand kommune en 50 % stillingen. I mai 2013 lyste 
de ut ytterligere 10 mill kroner og da fikk Horten, Re/Hof/Andebu 
og Sande kommune stillinger, så nå begynner hele Vestfold snart og 
bli dekket opp av kreftsykepleier-/koordinator stillinger.

Disse kommunene har: 
• Larvik kommune: Tone Jevard
• Sandefjord kommune: Anita Nilo  
• Stokke kommune: Astri M. Andersson
• Nøtterøy kommune: Nina Ulfstein
• Horten kommune: Tove Tangen 
• Re/ Hof/ Andebu: Ingvill Stordal
• Sande: Heidi Eriksen 
• Holmestrand: Reidun L. Løkkemyhr
• Tønsberg kommune er på gang med en kreftkoordinator

De fem siste er med midler fra kreftforeningen. En kreftkoordinator 
bidrar til en bedre hverdag for kreftsyke og deres pårørende.

Deres oppgaver er blant annet å
• gi råd og veiledning i forhold til diagnose og hele pasient- 
 forløpet
• være en samtalepartner som kan hjelpe til å sortere tanker i en  
 vanskelig hverdag
• ha en oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen,  
 sykehus, NAV og andre
• ha oversikt over og samarbeid med pasientforeninger, frivillige  
 og likemenn.

Reidun Lislebø Løkkemyhr og Karin Sjue

 

VI ØNSKER ALLE VÅRE 
MEDLEMMER EN  
VELFORTJENT FERIE!
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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

STUDENTENES HJØRNE

Takk for meg!
Etter et år som studentrepresentant gir jeg stafettpinnen videre. 
Det har vært et spennende og lærerikt år som har gitt mersmak. 
Men i første omgang ser jeg nå frem til å levere bachelorop-
pgave og endelig kunne kalle meg “sykepleier”. Jeg ønsker den 
nye studentrepresentanten lykke til vervet. 

Takk for meg!
Maren Hovde Sandviken

Presentasjon av ny  
studentrepresent-
ant på Høgskolen i 
Buskerud og Vest-
fold
Jeg er 26 år og andreårsstudent på Høgskolen i Buskerud 
og Vestfold. Jeg er opptatt av at kvaliteten på sykepleier-
utdanningen er god slik at vi utdannes som dyktige og 
kunnskapsrike sykepleiere. Samtidig er det viktig at studentene blir 
tatt godt vare på i praksis og når de læringsmålene som er satt for 
praksisperioden. Som fylkesrepresentant for Vestfold vil jeg derfor 
jobbe for å sikre at studentene har like forutsetninger under studiet 
til å kunne utøve etisk, juridisk og forsvarlig sykepleie.

Kontaktinfo: mail: cecilieoren@hotmail.com, 
tlf: 99108662.

Hilsen Cecilie Øren
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PENSJONISTFORUM I VESTFOLD

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 pensjonistforum 24. april
Møtet ble holdt i NSFs lokaler i Tønsberg og 
vi var 21 pensjonister til stede. Guri ønsket 
velkommen, og spesielt til sykepleier Kari 
Braaten som er ansatt ved Boots apotek i 
Larvik.

Dagens tema var urinveislidelser-årsaker 
og hjelpemidler. Ufrivillig urinlekkasje kan 
ramme alle, uansett alder, kjønn eller status. 
Største risikogruppe er kvinner, hvor fødsler 
kan være en årsak, og eldre, de som har 
nevrologiske lidelser og demente.

En normal blære klarer å holde på inntil 4 dl. 
Tømmes 4 til 8 ganger pr. døgn. Døgnmengden 
er 1 til 2 liter, avhengig av væskeinntak. Det 
er flere typer lekkasje: små drypp, lekkasje 
ved stress, hastverk, anstrengelse, vanskelig 
å finne toalett, etterdrypp, eller at blæra 
“renner over”(ved f.eks. prostataproblemer).

Hvordan få hjelp?
Snakke med helsepersonell. Ta urinprøve 
for å bekrefte/avkrefte urinveisinfeksjon? 
Eventuelt henvise til spesialist. Gi hjelp/be-
handling ut fra symptomer og årsaker, som 
f.eks. østrogen-lokal behandling, blæretrening, 
bekkenbunnstrening eller tabletter ved 
overaktiv blære. Uridom for menn.

Råd for å forebygge urinveisinfeksjon: 
tilstrekkelig væskeinntak, holde urinen sur 
(appelsinjuice), C-vitamin, tranebærtabletter, 
unngå overdreven vask og såpe, bruke 
intimsåpe, regelmessig toalettbesøk, og 
late vannet etter samleie. Ikke gå med våte 
bleier. Ikke sitt med våt badedrakt.   

Hjelpemidler er å få på blå resept og utvalget 
er stort. Bleier i alle størrelser, bleiebukser, laken, 
kluter innsatt med aloe vera, dråpesamlere 

for menn, barrierekrem, 16 bomullstruser 
pr.år. P-bag for kvinner og menn - en form 
for urinflaske til bruk om natten i stedet for å 
gå på toalett. Isteden for å ha inneliggende 
kateter, kan man lære å kateterisere seg selv 
ved hjelp av engangskateter.

Alle Bootsapotek har ansatte sykepleiere som 
kan gi god informasjon. De kan også komme 
på hjemmebesøk. Dette var et nyttig og 
lærerikt foredrag om ting som gjelder svært 
mange. Det ble også orientert om sommer-
festen på Pustut.

Som vanlig var det bevertning og utlodning og 
praten gikk livlig. Det så ut til at alle hygget seg.

Referent

Svanhild Toverud Olsen

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 foredrags-
holdere 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
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Sommeravslutning på Pust Ut
5.juni arrangerte pensjonistforum i Vestfold sommeravslutning på 
Pust Ut.

Guri og Svanhild dro ut for å dekke bord og gjøre i stand allerede kl. 10. 
Ved 12-tiden kom Grete og Svanhild ut med spekemat fra Meny som 
hadde glemt å sende med salat og loff, slik at de måtte dra tilbake for å 
hente dette og ble derfor forsinket. Som kompensasjon for dette, fikk vi 
bringebær, jordbær og konfekt samt et gavekort på kr. 500,- av Meny!

Kl. 14.00 kom 27 medlemmer i pensjonistforum og fylkesleder i Norsk 
Sykepleierforbund, Lisbeth Rudlang. Maten var god og mellom den 
og kaffen hadde vi manequin-oppvisning med klær fra Ny-nett. Laila 
og Kennet Kjølner demonstrerte og fortalte om antrekkene og Svan-
hild Toverud, Svanhild Storhaug, Berit Elvenes og Guri Vold Berntsen 
var modeller. Til kaffen hadde Guri bakt nydelige bløtkaker. Som 
vanlig hadde vi utlodning og dagen var svært vellykket.

Ref. Berit

TARIFFOPPGJØR 2014
 
Hovedtariffoppgjørene i Spekter, KS og Staten er avviklet denne våren. Det vil bli lokale forhandlinger i alle tre  
områder. Det sentrale resultatet kan du finne mer informasjon om på våre nettsider www.nsf.no/vestfold og så klikke 
på LØNN i venstre marg. Kontakt din tillitsvalgt, hovedtillitsvalgt eller fylkeskontoret hvis du lurer på noe.

Torsdag 12.juni arrangerte Vestfold og Telemark kurs for Hovedtillits-
valgte i KS og Virke og medlemmer i deres forhandlingsutvalg.  37 
medlemmer i forhandlingsutvalg fra kommuner i Vestfold og kom-
muner og videregående skoler i Telemark deltok. Engasjementet 
og aktivitet fra deltakerne var høyt og mange delte erfaringer fra 
tidligere forhandlinger med hverandre, til nytte for både nye og for 
mer erfarne forhandlingsutvalg. Kurset er ment som en del av for-
beredelsene til de lokale forhandlingene, og har vært gjennomført i 
samarbeid mellom de to fylkene gjennom flere år. Temaene som ble 
gjennomgått var blant annet:
• Hovedtariffoppgjøret 2014: resultater og endringer i hoved- 
 tariffavtalen
• Forhandlingsprosessen – fra drøftingsmøte til forhandlinger
• Gjennomgang av kravskjema, krav og prioriteringer
• Kort innføring i forhandlingsteknikker – god forhandlingsskikk
• «Trening» på forhandlingssituasjonen

Miniforhandlingskurs for Vestfold og Telemark
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Navnekonkurranse
- Søster Reidun
I forrige utgave av Medlemskontakten 
presenterte vi vår nye medarbeider på 
fylkeskontoret, samtidig som vi spurte om 
noen kunne hjelpe oss med å gi henne hår, 
sko, strømper og navn.

Nå har vi fått alt dette på plass og kan 
presentere våre medlemmer for «søster 
Reidun» som også har fått søster ur, NSFs 
heders nål i gull og tidsriktig navneskilt.

Takk til alle som deltok i navnekonkur-
ransen!
Vinneren av konkurransen er Reidun Hod-
tvedt fra Sandefjord som har fått premie 
overrakt.

I tillegg til å donere navneskiltet sitt, 
beskriver hun uniformen slik:
«Har fremdeles i frisk erindring at vi hadde den 

lyse-blå overdelen som ble knappet på skjørtet, 

hvitt forkle, stivbelte, stiv krage, hette (som i 

starten var veldig vanskelig å brette) - for ikke 

å snakke om de stive mansjettene som vi fikk 

gnagsår av når vi skulle bære matbrett inn til 

pasientene! Forklærne måtte vi stryke selv - om 

ikke bretten var snorrett og midt foran, ble vi 

sendt tilbake til elevhjemmet for “omstryking”! 

Den tiden vi brukte på dette måtte vi ta igjen 

da vi kom tilbake på avdelingen. I dag sitter jeg 

jo og humrer og ler når jeg tenker tilbake på 

den tiden - hvilken uvesentlig ting...men selvs-

agt adlød vi ordre - vi var jo “lært opp” til det. 

Dere må huske på at jeg er utdannet på den 

tiden som vi slipte sprøytespissene slik at de 

holdt seg spisse! Etter en tur i autoklaven var 

de jo klare for “en ny runde” ti l neste pasient! I 

dag gremmes jeg jo - bare ved tanken på det!»

En spesiell takk til Torill Lyngås som har 
donert uniformen og satt oss på hele idéen 
om «søster Reidun», og takk til styret i pen-
sjonistforum i Vestfold for hjelp til å sette 
uniformen i stand, og ikke minst – brette 
hetta! Vi takker også for alle andre bidrag til 
søsteren, som hår, sko, strømper, klokke og 
Røde Kors-nål.

NSF Vestfolds nominasjonskomité
NSF Vestfolds hovedtillitsvalgte (HTV) var samlet til HTV-konferanse 
på Bakkenteigen 11. juni. Blant mye annet arbeid valgte de i den 
anledning en nominasjonskomité som skal forberede valget og 
innstille aktuelle kandidater til fylkesstyret for perioden 2015-2019 
og delegater til neste års Landsmøte. Disse valgene vil skje på 
Fylkesmøtet som avvikles trolig en dag i mars 2015. Mer informasjon 
om dette i senere Medlemskontakten – og på våre internettsider.

Medlemmer av den nye nominasjonskomitéen er:

De har ennå ikke hatt sitt første møte. Det vil nok skje rett over  
sommeren. Kontaktinformasjon til disse vil da bli lagt ut på vår 
internettside www.nsf.no/vestfold.

Denne nominasjonskomitéen må ikke forveksles med eventuelle 
lokale nominasjonskomitéer innenfor det enkelte HTV-området/
arbeidsplass – som i så fall skal forestå valg av hovedtillitsvalgt(e).

VERV FORNAVN ETTERNAVN ARBEIDSSTED

Leder Siri-Ann Bergman Sykehuset i Vestfold
Medlem Kari Merete Saltvik Sykehuset i Vestfold
Medlem Torgeir Bøe Sykehuset i Vestfold
Medlem Nina Børnick Sandefjord kommune
Medlem Lise Nordahl Sykehuset i Vestfold
1. vara Mona Klausen Tønsberg kommune
2. vara Carol Semb Horten kommune
3. vara Bente Hildre Sandefjord kommune
4. vara Robert Amundsen Sandefjord kommune
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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
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  Arnfinn Johansen  95006664 arhojo@hotmail.com
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@hbv.no 
 3179 Åsgårdstrand   
Ketil Treidene Vestveien 517 a 33402389 93226009 ketil.treidene@notteroy.kommune.no
 3145 Tjøme  
Lise Gulliksen Prinsessev. 29e 33348227 99464150 lise.gulliksen@tonsberg.kommune.no
 3123 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 Cecilie Øren  99108662 cecilieoren@hotmail.com
1.varamedlem
Janne Nakken Egtvedt 3133 Duken 33415440 41610054 janne.egtvet@mac.com



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 Borghild Gjekstad (konst.) Horten kommune  
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 Tønsberg kommune 33348227 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 Buskerud og Øystein Matti Olsen  HBV 33031269 47253882 
Vestfold (fra 01.08.14)   
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    


