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t Vi lever i ei travel tid, der hver time har sin pris. Hvordan 

skal vi klare å ta tilbake tida som ranes fra oss hver eneste 

dag? Kanskje sommeren som ligger foran oss kan gi  

muligheten til å leve mer i langsomheten, gi gode  

opplevelse, overskudd og refleksjoner. 

«Det eneste som er sikkert, er at alt forandrer seg», er en 

kjent påstand.  Men årets hovedtariffoppgjør er en gjen-

ganger og den er for de fleste og største tariffområdene 

ferdig, der hvor våre medlemmer i hovedsak arbeider. En 

felles utfordring for alle de offentlige områdene var at det 

er et betydelig etterslep i forhold til lønnsutviklingen i privat 

sektor. NSF, UNIO og andre har signalisert at dette er en 

utvikling som må snus. Konfliktberedskapen i NSF og UNIO 

var denne gangen godt forberedt. Men streikemidlet ble 

ikke brukt, viljen til å komme fram til akseptable  

løsninger uten å gå i konflikt ble det rådende. 

Resultatet for våre medlemmer ble vekslende, hvor det ser ut 

til at de ansatte på sykehuset så langt kom best ut. Sykehuset 

Telemark holder i disse dagene på med lokale forhandlinger, 

som vil gi og vise det endelige resultatet. Sykehus oppgjøret 

viser at kompetanse verdsettes, bla ved å legge til rette for 80 

% lønn under framtidige videreutdanning.

Sykepleiere i kommunal sektor er sikret omtrent de samme 

minstelønnssatsene som sykehusene over en toårs peri-

ode. Hittil sender derimot oppgjøret ingen tydelige signal-

er om at arbeidsgiver ønsker å satse på sykepleiere. Og en 

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. 

Konsekvenser av Samhandlingsreformen har og vil i frem-

tiden føre til at kommunene står overfor store utfordringer 

knyttet til kompetanse. 

Det er viktig å vite at heller ikke KS er ferdig, det er avsatt 

en pott til lokale forhandlinger.  Forhandlingene i kom-

munene gjennomføres til høsten. Jeg har en forventning 

om at våre medlemmer- sykepleierne - tilgodeses, og 

at arbeidsgiversiden tar det ansvaret de har for å sikre 

tilstrekkelig kompetanse til sykepleietjenesten som skal 

ytes overfor befolkningen i Telemark. Kommunene trenger 

sykepleiere på bachelor-, videreutdannings- og masternivå 

i fremtiden.

Samhandlingsreformen er en felles utfordring for helsetje-

nesten i Telemark, både innen helseforetaket og i 

kommunene. STHF store utviklingsprosjekt som synes 

avklart, har for mange sykepleiere vært en stor utfordring 

og belastning. NSF forventer av begge arbeidsgiverne 

at det skapes et konstruktivt samspill som kommer 

arbeidstakerne og pasientene til gode, med pasientsik-

kerhet i fokus. Ved bruk av nytenkning/innovasjon og nye 

løsninger viser forskning at de samfunn som utsettes for 

store endringer allikevel kommer konstruktivt ut av slike 

smertefulle endrings-prosesser. 

12. mai markerte vi den internasjonale sykepleierdagen 

ved å arrangere gratis fagdag for medlemmene i Ibsen-

huset. Vi var 120 til stede, men plass for mange flere. En 

utfordring for fremtiden er om vi skal fortsette med denne 

tradisjonen, eller om det skal ha en annen form? Mange av 

deltagerne har gitt god tilbakemelding på foredragene og 

dagen som en helhet. 

Sykepleierprisvinneren Anne Vad, sto fram som en flott 

representant for NSF verdier: pasient nær, nytenkende, 

kunnskapsrik og engasjert. Det er du som medlem som 

kan gi oss et veiledende svar på hva som må til for at flere 

blir med på fagdagen. Gå inn på NSF Telemark hjemme-

side og gi oss innspill via kontaktskjema på hvordan 

framtidens fagdag i mai bør være slik at du også vil og kan 

komme. 

Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god sommer - 

med å ta tiden tilbake!

Sigrunn Øygarden Gundersen

Hilsen
Sigrunn Øygardem Gundersen
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Hovedtariffoppgjøret 2014
Oppgjørets ramme er på 3,3 prosent. 

Hovedelementer:
• Skissen inneholder lønnstillegg både for 2014 og 2015
• Det innføres et garantilønnssystem pr. 1.mai 2015
• Dersom lønnsveksten i frontfaget blir høyere enn i KS, skal  
 differansen legges til anslaget for frontfaget i 2015
• Revidert hovedavtale, gjelder for 2 år
• Arbeidstidsavtale skoleverket  

Økonomi:
• Generelt tillegg 2,15 %, minimum 8 500 pr. 1.mai 2014
• Ytterligere minstelønnshevinger til alle i minstelønnstabell pr.  
 1. mai 2014
• Alle tillegg kommer i tillegg til den enkeltes lønn  
 (også minstelønnhevingene i punktet over)
• Lokale forhandlinger, 1 prosent av lønnsmassen med virkning fra  
 1. juli 2014. Ledere bør prioriteres.
• Lønnskalkulator er lagt ut på www.nsf.no 

Hva blir korrekt lønn?
Har du lokalt tillegg og har høyere lønn enn minstelønn, gjelder 
punkt 1. Har du minstelønn gjelder punkt 2.

1) Har du høyere lønn enn minstelønn? 

Nåværende lønn x 2,14 % (generelle tillegget) + tillegg som kommer 
frem i lønnskalkulatoren

Eks: Nåværende lønn 412 000 x 2,15 % = 420 858 + 5 600 (tall fra 
lønnskalkulator) = 426 458 som er ny lønn pr 1.5.2014. 
Kr. 6 958 over ny minstelønn pr 1.5.2014 som er 419 500.

2) Har du minstelønn i dag viser tabellen din nye lønn. 
(se tabellen nedenfor).

Sigrunn Øygarden Gundersen

0 år 4 år 8 år 10 år 16 år

Ufaglært 369 700 382 200 392 800 408 600 451 200

Fagarbeidere 316 300 318 600 327 500 375 100 

Høgskole 364 500 369 500 386 000 419 500 

Spesialist 383 100 387 600 398 700  447 600 

Mastergrad  411 800 422 000 462 100 491 500 

Lærer 369 700 382 200 392 800 408 600 451 200 

Adjunkt 410 800 425 000 437 000 443 300 480 300 

Adjunkt m/till.  440 500 450 900 464 100 478 400 517 800 

Lektor  462 600   472 000 479 300 508 100 558 300 

Lektor m/till.  477 700   489 700 503 000 524 400 583 000

Minstelønnstabell

Kommunesektoren-KS
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Sykehussektoren-Spekter
Økonomi:
• Generelt tillegg på 3,5 prosent
• Sykepleiere under videreutdanning skal ha minimum 80 prosent  
 lønn (gjelder påbegynt videreutdanning fra høsten 2014)
• Lokale forhandlinger med virkning fra 1.juli.2014. Ved STHF er  
 ikke lokale forhandlinger avklart enda. Medlemmer blir informert  
 når forhandlingene er avsluttet.

Nye minstelønnssatser pr. 1. juli 2014:

Staten
Økonomi:
• Totalramme på drøyt 3,3 prosent. Utgjør mellom 8 000 og opp til  
 24 000 pr. 1.mai 2014. Endringene er lagt inn i lønnstabellen.
• Lokale forhandlinger, 1,75 prosent av lønnsmassen. Virkning fra  
 1.august 2014 og skal være ferdig 31.oktober 2014. 

Virke
Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten forhandles 25. juni. 
Gjelder Sauherad Samtun, Borgestadklinikken og Betanien hospital. 
Resultatet vil du finne på www.nsf.no/telemark eller ved å kontakte 
din tillitsvalgt.0 år 4 år 8 år 10 år

Sykepleier 369 000 376 000 388 000 425 000

Spes. sykepl./
jordmor

396 000 406 000 423 000 465 000

Gullnålsutdeling 
Utdeling av hedersmerke gullnål for 30 års medlemskap i NSF 
ønsker vi å markere på skikkelig vis. Fra og med i år vil de som 
skal ha gullnål i 2014 bli invitert til fylkeskontoret med servering 
av mat og et foredrag. Opplegget er prøvd ut en gang med 
gode tilbakemeldinger. Det ble en samling hvor mange traff 
kollegaer og «gamle kjente». 30-års jubilantene vil få en  
invitasjon tilsendt pr brev og dette blir arrangert torsdag  
20. november kl. 15.30 - 18.00 på Fylkeskontoret. 

Navnene på årets gullnålkandidater blir publisert i året siste 
utgave av På Pulsen.

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. 
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Anne Vad 
- Årets vinner av  
Sykepleierprisen 2014
Anne Vad har vært sykepleier ved nyreseksjonen på Sykehuset Telemark siden 1995. Hun begynte 
på hemodialyseavdelingen og ble engasjert i pasientgruppen. Hun startet små prosjekter, dro på 
ulike kurs/kongresser og holdt foredrag for å dele sin kunnskap. Et av prosjektene skulle sikre nyre-
pasienter god informasjon om ulike dialyseformer, slik at pasientene selv kunne velge den dialysebe-
handlingen som passet best for dem. 

Anne reiste rundt til andre sykehus for å dele sine erfaringer med 
viktigheten av sykepleiere på nyrepoliklinikk. Dette var starten på 
nyrepoliklinikk med sykepleier i pasientbehandlingen på STHF. Anne 
har nå utviklet sykepleiepoliklinikken til å omfatte oppfølging av 
pre dialytiske pasienter, transplanterte pasienter samt donor- og 
resipient-utredninger. Anne har med dette vært en viktig sykepleier 
som har utviklet sykepleietjenesten både på Sykehuset Telemark og 
andre sykehus rundt i landet. Hun har vært med på å utvikle en god 
nyreskole for pasienter og pårørende.

Anne er en oppdatert sykepleier med tydelig sykepleieidentitet. 
Hun er uredd og tør si hva hun mener. Hun nyter stor respekt hos 
andre faggruppene og har et stort hjerte for pasientene. Hun har 
en unik evne til å se hva som er den enkelte pasientens behov og 
utfører helhetlig sykepleie. Anne gir av seg selv. Har stor evne til å 
skape god atmosfære som tilrettelegger for læring. Hun er blid og 
imøtekommen, og tar gjerne en sang for pasientene. 
 
Anne er faglig sterk og setter faget i fokus. Hun har videreutdannelse 
i veiledning og gir veiledning av høy kvalitet både til pasienter, 
pårørende, kolleger og studenter. Hun er en god rollemodell for 
kolleger og studenter ved å dele sine fag- og erfaringskunnskaper, 
samtidig setter hun tydelige krav om målrettet jobbing. Anne er  
oppdatert, leser ofte faglitteratur, artikler og aktuelle tidsskrifter.  
Hun er aktiv på faggruppene på Facebook. Studiesykepleier på  
poliklinikken er også en funksjon hun har og er engasjert i mange 
studier som kommer pasienten til gode.

Hun er med på å opprettholde og utvikle sykepleietjenesten på 
arbeidsplassen. Det er ingen tvil om at hun blir verdsatt blant de 
ansatte på avdelingen. Hun er meget dyktig faglig, blir rådspurt 
både av sykepleiere og leger. Hun var aktiv i styret i Nordiatrans 
(forening for nordiske nyresykepleiere) i mange år og hadde god 
gjennomslagskraft med sine meninger og verdier.

Hun nyter stor respekt innen nyremiljøet både nasjonalt og  
internasjonalt. Referanser fra donormiljøet på RH / OUS sier at hun 
er unik i forhold til det pre – donor arbeidet som gjøres på STHF.

Anne er et samlingspunkt i avdelingen og skaper et meget godt 
arbeidsmiljø.

Ved NSF Telemark innstillingsutvalg: Odd Kåre Skaug, Trine Namløs 

Thorne, Torunn Birkeli og NSF Telemark fylkesstyre.

Forslagsstiller Mette Ellingsen  
sammen med prisvinner Anne Vad.
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Kandidater til fylkesstyret og 
delegater til landsmøtet 
Nominasjonskomiteen har startet sine forberedelser mot valg av nytt 
fylkesstyre. Det skal velges fylkesleder, nestleder, 5 styremedlemmer 
og 5 varamedlemmer. Det skal også velges 7 delegater og 7 vara-
delegater til landsmøtet (som er i november 2015). Valget vil foregå 
på NSF Telemark fylkesmøte i mars 2015. Frem til 8. desember kan 
både medlemmer og tillitsvalgte fremme kandidater.

Etter sommerferien sendes det ut plakater til alle arbeidssteder vedr. 
nominering og valg. Ønsker du å fremme kandidater til fylkesstyret 

eller delegat til landsmøtet, vil du bli informert via plakater eller på 
hjemmesiden: www.nsf.no/telemark 

Har du forslag på kandidater eller spørsmål kan du henvende deg til 
leder i  nominasjonskomiteen Vibeke Hegge, e-post: vibeke.hegge@
sthf.no eller mobil telefon: 993 74 304.

NAVN ARBEIDSSTED MOBIL E-POST

LEDER Vibeke Hegge STHF, Skien 993 74 304 vibeke.hegge@sthf.no

MEDLEMMER Hans Bugge Andersen Notodden kom-
mune

916 95 351 hans.bugge-andersen@notodden.kommune.
no

Marit Skau Bjørge STHF, Skien 994 40 766 maskau@sthf.no

Jens Tore Elvegård Porsgrunn kom-
mune

elvegard@gmail.com

Nina Auran 35 90 47 00 958 35 560 nina.auran@borgestadklinikken.no

VARAMEDLEMMER Kjersti Kleiv Telemark 
Fylkeskommune

918 12 363 kjersti.kleiv@sf-nett.no

Kirsten Plug Skien kommune 412 67 410 kirsten.pflug@gmail.com

Anne Lene Watland STHF, Skien 957 06 129 anne-lene.watland@sthf.no

Margrethe O. Olsen Skien kommune 907 83 431 margoldrup@live.no

Lokal nominasjonskomite Telemark

Nyttige nyheter
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Nyttige nyheter
Regjeringen foreslår endringer i ferieloven og  
arbeidsmiljøloven
Regjeringen har lagt frem forslag til nye regler i ferieloven. 
De nye reglene utvider arbeidstakers rett til å kreve ferie utsatt i for-
bindelse med sykdom i ferien. Dette gjøres ved at dagens krav om 
at arbeidstaker må ha vært syk i minst 6 virkedager i ferien fjernes. 
Dersom forslaget vedtas vil arbeidstaker kunne kreve ferie utsatt 
selv om vedkommende bare har vært syk 1 dag. Det vil imidlertid 
fortsatt være et vilkår at arbeidstaker kan dokumentere sykdommen 
med legeerklæring.

Det foreslås videre å oppheve dagens regler som gir anledning til 
å utbetale feriedager som ikke er avviklet på grunn av sykdom og 
foreldrepermisjon. Også i slike situasjoner må feriedagene overføres 
til neste år og avvikles dette året i tillegg til den ”vanlige” ferien.
Endringsforslagene er en tilpasning til EUs arbeidstidsdirektiv og 
fremgår av Prop 73 L for 2013-2014. 

Forslaget skal vedtas i juni (Det er planlagt 1. gangs behandling i 
Stortinget 16. juni.). Etter forslaget skal de nye reglene tre i kraft 1. 
juli 2014.

Regjeringen sender nå på høring omfattende endringer i 
arbeidsmiljøloven. 
Det formelle høringsnotatet vil bli sendt ut før sommeren, men  
allerede nå er det klart at de viktigste forslagene blir:

Større mulighet for midlertidig ansettelse

Arbeidsgiver skal uten begrensninger kunne ansette arbeidstaker 
midlertidig i en periode på 9 eller 12 måneder. Det foreslås imidlertid 
at arbeidsgiver ikke skal kunne ansette den samme arbeidstakeren 
midlertidig i flere perioder for å utføre det samme arbeidet. Det skal 
heller ikke være lov å bytte ut en midlertid ansatt arbeidstaker med 
en annen midlertidig ansatt, som skal utføre det samme arbeidet.

Endringer i reglene om arbeidstid og overtid

• Rammene for å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstiden  
 økes. Det foreslås at grensen for hvor lang daglig arbeidstid den  
 enkelte arbeidstaker kan avtale økes fra 9 til 10 timer. Grensen for  
 hva som kan avtales med lokal tillitsvalgt økes fra 10 til 12 timer.
• Antall overtidstimer foreslås økt fra 10 til 15 timer i uken og fra  
 25 til 30 timer i en periode på 4 uker. Rammene for hva som kan  
 avtales med lokal tillitsvalgt økes fra 15 til 20 timer i uken og  
 fra 40 til 50 timer i en periode på 4 uker. Arbeidstilsynet skal også  
 kunne gi tillatelse til inntil 25 timer i uken, mot 20 timer i dag.

• Det foreslås større mulighet for arbeidsgiver til å pålegge ar 
 beidstaker å jobbe på søndager. I tillegg foreslås det at  
 arbeidstaker skal kunne avtale å jobbe flere søndager på rad.
• Omregningsfaktoren av beredskapsvakt til alminnelig arbeidstid  
 endres fra 1/5 til 1/8. Arbeidstaker som har vakt vil dermed få en  
 mindre del av vakttiden kompensert som arbeidstid.
• Det foreslås utvidede fullmakter for arbeidstilsynet til å gi til- 
 latelse til ulike arbeidstidsordninger.

Økt aldersgrense

Her presenterer regjeringen alternative forslag. Noen av forslagene 
innebærer en økning av den lovfestede aldersgrensen fra dagens 
grense på 70 år til enten 72 år eller 75 år, kombinert med enten 
forbud mot lavere bedriftsfastsatte aldersgrenser eller begrensninger 
på dette.

Mulighet til å avtale seg bort fra kravet om likebehandling av innleide 

vikarer

Det foreslås at det gjennom tariffavtale inngått med fagforening 
som har minst 10 000 medlemmer kan avtales unntak fra likebe-
handlingsprinsippet, f eks slik at innleide vikarer ikke skal ha rett på 
lik lønn som de som er ansatt hos arbeidsgiver.

De varslede lovendringene bryter med en langvarig tradisjon for at 
arbeidstidsspørsmål forhandles mellom partene i arbeidslivet og re-
gjeringen. Denne ordningen har bidratt til å redusere konfliktnivået 
i arbeidslivet. Forbundsleder i NSF, Eli Gunhild By sier: «Arbeidsmiljø-

loven er fleksibel nok som den er. Vi vil gå grundig inn i forslagene, og vi 

vil aktivt arbeide overfor både regjering og storting for å sikre medlem-

menes rettigheter».

Du finner flere  
nyttige nyheter 
på neste side 
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Har helsepersonell  
autorisasjon?
Helsepersonellregisteret (HPR), www.helsepersonellregis-
teret.no er en oversikt over personer som har autorisasjon 
eller lisens som helsepersonell og dermed kan praktisere i 
Norge. Registeret føres av Statens autorisasjonskontor for 
helsepersonell (SAK).

Arbeidsgiver er ansvarlig for å sjekke om helsepersonell 
har autorisasjon/lisens før de ansettes. Saksrutinene til 
Statens autorisasjonskontor er i dag slik at inndras  
autorisasjonen/lisensen blir dette dokumentert i brev til 
vedkommende. Selve autorisasjonen som ble gitt, kreves 
ikke tilbakesendt. Derfor er det viktig at arbeidsgiver 
sjekker dette. Mange CV`er er forfalsket, det betyr at 
arbeidsgiver må kvalitetssikre dem.

Forskning for bedre kommunale 
helse- og omsorgstjenester 
Sentrene for omsorgsforskning har på oppdrag fra Helse- 
og omsorgsdepartementet utarbeidet en håndbok om 
hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for 
forskning i helse- og omsorgstjenesten. Boken finner du 
ved å følge linken: http://www.omsorgsforskning.no/
publikasjoner

Målet med håndboken er at den kan brukes til både til 
inspirasjon og veiledning for kommunene for å stimulere 
den praksisnære forskningen.

Nyttige nyheter

Deltidsansattes rett til høyere 
stilling etter 12 måneder
Endringer i arbeidsmiljøloven gjeldende fra 1.januar 2014 
om deltidsansattes rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk 
arbeidstid, jf. § 14-4 a Rett til stilling for deltidsansatte 
tilsvarende faktisk arbeidstid (1)  

Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet 

utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk 

arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan  

dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. 

Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det 

tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav.

Lokalsykehus debatten i Telemark er nå behandlet i alle formelle 
politiske fora også i Stortinget 17. juni. Utviklingsplanen ved STHF er 
vedtatt.  For befolkningen på Rjukan og Kragerø som blir utsatt for de 
største endringene håper NSF at både politikere og medlemmer vil 
kunne bli med på en konstruktiv debatt om fremtidens tilbud for  
befolkningen. Befolkningen i Rjukan og Kragerø har vist et stort  
engasjement som understreker den betydningen helsetjenesten har. 

Nasjonal helse- og omsorgsplan viser at endringer, når det gjelder 
demografi, sykdomsmønster og utviklingen i medisinsk diagnostikk og 
behandling, innebærer behov for omstillinger/forandringer og tilpasninger 
i helsetjenestene. Denne erkjennelsen må også vi i Telemark ta  
konsekvensen av. 

NSF ønsker et formålstjenlige lokalt helsetjenestetilbud for befolkningen. 
Et tilbud med basale og allmenne helsetjenester, i et hensiktsmessig 
samspill mellom helseforetaket og kommunene. Dvs. en pålitelig be-
handlings- og helsetjeneste, som står fram som et faglig og trygt tilbud 
for befolkningen. Samtidig som det gir mulighet for utvikling av framtidige 
helsetilbud i relasjon til samfunnets teknologisk utvikling. Det bør også 
være en god og relevant utnyttelse av den høye kompetansen som 
foretak og kommune i dag besitter. Medisinsk faglig kvalitet og spesielt 
pasientsikkerhet må veie tungt i vurderingene og beslutningene om 
hvilke helsetjeneste tilbud som bør utvikles.

Et tydelig budskap har vært stor bekymring i relasjon til organiserin-
gen av akuttberedskap. Dette må sees i sammenheng med legevakt-/
øyeblikkelighjelptjeneste. Det er av sentral betydning for befolkningens 
opplevelse av trygghet og det bør en sikre ivaretagelse av. Det er 
beklagelig at det som først og fremst er kommet fram i media er en – 
ekstra ambulanse. 

Det er en krevende prosess å imøtekomme den videre utviklingen og 
det må samarbeides over forvaltingsnivåer: Kommune og spesialisthel-
setjeneste.  Fokuset må være pasientsikkerhet og faglig forsvarlighet.

Sigrunn Ø. Gundersen 

Fylkesleder NSF Telemark

Utviklingsplanen ved  
Sykehuset Telemark

Hele saken finner du på hjemmesiden:  
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/
Sak/?p=56767 
Hvordan beregningene skal gjøres fremkommer på side 77 i Prop. 83.
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LOKALE FAGPOLITISK KONFER-
ANSE ARRANGERES 22. SEPTEMBER

Målgruppe: Faggruppeledere, nestledere 
og evt. kontaktpersoner i faggruppene, 
hovedtillitsvalgte og fylkesstyret. Formålet er 
å sikre lokal involvering, oppfølging av sentrale 
planer og lokale tiltak innen fag-, utdanning- 
og helsepolitikk.
Påmelding: Innkalling vil bli sendt innen juni 
og påmeldingsfristen er 10. september.

Det vil i løpet av konferansen velges en felles 
representant som vil representere faggruppene 
i fylkesstyret. Nåværende representant i 
fylkesstyret er Sylvi Pedersen, faggruppen 
geriatri og demens.

Medlemsarrangementer
Høsten 2014

Fagkafe
Første torsdag i måneden på fylkeskontoret i Skien. Tema for de to første månedene er på plass. Fagkafekomiteen 
ønsker innspill fra medlemmene på tema. Ta kontakt med fagkafékomiteen som per dags dato består av:  Marianne 
Aamand (91585376, marianne.aamand@sthf.no), Anne-Brith Bach (97522224, ab-bac@online.no) og Margrethe  
Oldrup Olsen (90783431, margoldrup@live.no).

4. september:  Bruk av sosiale medier –  i og utenfor arbeidstid, relatert til utfordringer, 
                         retningslinjer, lojalitet, taushetsplikt. Ved HR sjef i Skien kommune Ketil Mjøen. 

2. oktober:  Kognitiv terapi – praktisk bruk for sykepleiere generelt. 
                     Ved psykiatrisk sykepleier Gitte Anett Slåtta, STHF

6. november:  Ikke planlagt tema ennå – kom med ønsker!

4. desember:  Ikke planlagt tema ennå – kom med ønsker!

Informasjon om fagkafé ligger på NSF Telemark sin hjemmeside, Facebook og distribuerer ut via e-post til  
hovedtillitsvalgte. 

høsten 2014

EPLEAKSJONEN UKE 38 OG 39 

Målet er et tydelig og tilgjengelig NSF. Mange 
medlemmer vil i perioden 15.- 26.september 
oppleve besøk av sine tillitsvalgte. 
Det innebærer utdeling av epler, en liten gave, 
evt. lunsjmøter eller fagkafeer rundt i fylket.

Nyttige nyheter
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Senior nytt

NSFs nasjonale ledelseskonferanse 2014

«LEVENDE  LEDELSE»
Gode ledere leder - levende ledelse gir liv til medarbeidere - levende 

ledelse gir levende organisasjoner og fornøyde pasienter.

Velkommen til en konferanse med fokus på engasjement, rolle og fag. 

Tid: 27. og 28. november 2014
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Målgruppe: Alle ledere, på alle nivå i helse- og omsorgssektoren

Sett av dagene i kalenderen din nå - utfyllende program 
og informasjon om påmelding kommer på www.nsf.no. 

Arrangør: Norsk Sykepleierforbund,  NSFs Landsgruppe for sykepleieledere og Sentralt Fagforum i NSF

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

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

Ensfarget til Pins,brevark og andre små 
applikasjoner

Myriad Pro Regular:
Tekst til brødtekst og webadresser

Arbeidstidskurs for ledere

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

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

FORELESERE
Fylkesleder Sigrunn Ø. Gundersen og rådgiver Lene Topper 

TID OG STED
30.september kl. 9.00- 16.00, på fylkeskontoret i Skien

KURSPRIS
Kurset er gratis for medlemmer. 
Hold av dagen. Invitasjon sendes ut og legges på www.nsf.no/tele-
mark før 1.august.

Norsk sykepleierforbund Telemark inviterer til arbeidstidskurs for ledere i sykepleietjenesten.
Kurset vil gi en innføring i de viktigste bestemmelser som regulerer arbeidstiden for ansatte i  
helsetjenesten, med særlig fokus på samarbeid og etablering av turnusavtaler. 
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Arbeidsutvalget (AU) i senior gruppa arrangerer samlinger for medlemmer over 60 år 2-3 ganger pr år. Og de prøver å nå ut 
til flest mulig med informasjon og invitasjoner. Det er nå 3 muligheter til å få informasjon. Enten via e-post, brev eller sms. 
NSF er avhengig av at du som ikke mottar info tar kontakt og melder din interesse og gir beskjed om du ønsker mail, brev 
eller melding. 

Senior AU i Telemark samarbeider med pensjonistforum i Vestfold om en felles studietur til Lotte sykehjem i København til 
våren 2015. Dette er foreløpig på planleggingsstadiet og mer informasjon sendes ut når opplegget tar form.

«Hovedmålet til Lotte, Thyra Frank og hennes ansatte er at beboerne er like forskjellige når de dør, som når de ble 
født. Beboerne skal få lov til å være seg selv, og beholde sine særpreg, egenskaper, interesser og verdier så lenge 
de lever» “Den siste tiden de lever skal være en fest!” sier bestyrer Thyra Frank. 

AU tar gjerne imot innspill og forslag til temaer og foredragsholdere til møtene. Ta kontakt med AU som består av:
• Ellen Ditlefsen:  99575384, ellen.ditlefsen@gmail.com 
• Ida Mørland:  90785726, kleiva40@online.no
• Berith Langbach:  41564450, berith@langbach.net 
• Borghild Andersen  95891823, borghild.andersen@yahoo.com

 

Senior nytt
Hvem ønsker å bli invitert til senior-møtene?

JEG ØNSKER Å FÅ INVITASJON TIL SENIOR-MØTER I NSF TELEMARK 

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!

Er du over 60 år og ønsker å motta invitasjon til møtene?

Vennligst ring oss på tlf. 35 53 27 72, eller fyll ut slippen nedenfor og returner til:
Norsk Sykepleierforbund, Telemark
Lundegata 4c, 3724 Skien
evt. e-post: telemark@nsf.no

NSFs nasjonale ledelseskonferanse 2014

«LEVENDE  LEDELSE»
Gode ledere leder - levende ledelse gir liv til medarbeidere - levende 

ledelse gir levende organisasjoner og fornøyde pasienter.

Velkommen til en konferanse med fokus på engasjement, rolle og fag. 

Tid: 27. og 28. november 2014
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Målgruppe: Alle ledere, på alle nivå i helse- og omsorgssektoren

Sett av dagene i kalenderen din nå - utfyllende program 
og informasjon om påmelding kommer på www.nsf.no. 

Arrangør: Norsk Sykepleierforbund,  NSFs Landsgruppe for sykepleieledere og Sentralt Fagforum i NSF

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

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

Ensfarget til Pins,brevark og andre små 
applikasjoner

Myriad Pro Regular:
Tekst til brødtekst og webadresser



Avsender: 
Norsk Sykepleier-
forbund, Telemark
Lundegata 4c
3724 Skien

NSF Telemark  
ønsker alle en riktig 

god sommer!


