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Lisbeth Rudlang
Hilsen

Lisbeth Rudlang

Etter en praktfull sommer, og et vær som fortsatt 
holder opp i mot 20 grader i midten av september, 
er NSF Vestfold i full gang med høstens aktiviteter.

Norsk Sykepleieforbund organiserer mer enn 6000 ledere 
på alle nivå i helsetjenesten. De tar et betydelig ansvar 
for at helse- og omsorgstjenestene skal nå sine mål, drive 
faglig forsvarlig og ha god praksis. 2014 er et satsningsår på 
ledere i NSF.

Inneværende år har NSF Vestfold arrangert medlemsmøter 
for ledere på fylkeskontoret, hvor bl.a. leder av Rådet for 
sykepleieetikk, Berit Daae Hustad har holdt innlegg. I april 
gjennomførte fylkeskontoret for første gang et arbeidstid-
skurs for ledere, og det ble raskt fulltegnet. 

Det som gjenstår av årets aktiviteter spesielt for leder-
medlemmene i Vestfold er Lederkonferansen 4. november 
med tema «kompetanseledelse».  Dette er et eksklusivt og 
gratis tilbud til dere ledermedlemmer, og dere finner 
annonse i bladet. Vi er så heldige at bl.a. statssekretær i 
Helse- og omsorgsdepartementet og tidligere forbunds-
leder Lisbeth Normann kommer og åpner konferansen. 
I tillegg vil nestleder i NSF Solveig Kopperstad Bratseth 
holde innlegg, og jeg håper på fullsatt sal! befolkningen i 
Vestfold. 

NSFs Nasjonale lederkonferanse arrangeres i år over to 
dager 27. – 28. november, og temaet er «Levende ledelse», 
denne annonsen finnes også i bladet. 

I disse dager ruster forhandlingsutvalgene til NSF seg ute 
i kommunene. Dette for å sikre en best mulig fordeling 
av midler satt av til lokale forhandlinger i det sentrale 
lønnsoppgjøret mellom KS og Unio, og uttelling for syke-
pleieres kompetanse.

Kommunene har selv sagt gjennom KS´ Arbeidsgiver- 
monitor, at nest etter ingeniører, er den største utfordringen 
å rekruttere sykepleiere og spesialsykepleiere. Det betyr 
at kommunene nå må kjenne sin besøkelsestid og bruke 
lokale forhandlinger aktivt inn mot å rekruttere og beholde 
den kompetansen de selv sier de har behov for. Det er av 
avgjørende betydning at kommunene sikres tilstrekkelig 
kvalitet på tjenestilbudene, for å møte Samhandlings- 
reformens nåværende og fremtidige krav.

Norsk Sykepleierforbund er en solid samfunnsaktør på den 
helsepolitiske arenaen. I forbindelse med kommune- og 
fylkestingsvalget 2015 har NSF sendt ut innspill til lokale 
partiprogram. Organisasjonens hovedkrav omhandler bl.a. 
helsestasjons- og skolehelsetjeneste, kapasitet og kompe-
tanse i eldreomsorgen, oppbygging av kompetanse og 
tilbud innen rus og psykisk helse samt lønns- og arbeids-
vilkår. I innspillene ligger det god argumentasjon og alle 
hovedtillitsvalgte for NSF i kommunene er oppfordret til å 
gi innspillene til partienes programkomitéer lokalt. For den 
del, kan vi alle snakke med og påvirke våre politikere, og vi 
har et år på oss!

Godt inne i andre halvdel av dette året, begynner 
aktivitetene i 2015 også å ta form. Neste år er ikke bare et 
valgår når det kommer til kommune og fylkesting, det er 
også et valgår for NSF. Her ligger det mange muligheter for 
dere medlemmer til å engasjere dere på ulike nivåer i vår 
organisasjon! 
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Norsk Sykepleierforbund gir innspill til 
lokale partiprogram i forbindelse med 
kommunevalget 2015
Her er NSFs hovedkrav:
1. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten må tilføres økte ressurser i  
 tråd med nasjonale målsettinger. Jordmortjenesten må styrkes  
 med flere årsverk og større stillingshjemler for å sikre en god  
 svangerskaps- og barselomsorg. 
2. Kapasitet og kompetanse i eldreomsorgen må styrkes både  
 i hjemmesykepleien og innenfor heldøgns omsorg. 
 Utskrivningsklare pasienter må få et tilbud som er tilpasset den  
 enkeltes behov, og nødvendig utstyr og hjelpemidler må være  
 på plass før utskriving. Alle nyansatte må ha helsefaglig  
 utdanning, og 2/3 av disse bør minimum ha 3-årig høyskole- 
 utdannelse. Det må utarbeides kompetanseplaner, og det må  
 legges til rette for spesialisering av sykepleiere gjennom å  
 opprette egne utdanningsstillinger som sikrer lønn under  
 utdanning.

3. Det må iverksettes en systematisk oppbygging av kompetanse  
 og tilbud innen rus og psykisk helse, for å ivareta ulike alders- 
 grupper og typer problemer/lidelser. Kompetansen på rus og  
 psykisk helse må styrkes i alle deler av tjenesteapparatet, og  
 særlig innenfor hjemmesykepleien og i sykehjemmene.
4. Arbeidsgiver må aktivt bruke lønn som virkemiddel for å  
 rekruttere og beholde ansatte i den kvinnedominerte  
 kommunehelsetjenesten. Alle faste stillinger skal som hoved- 
 regel utlyses som hele stillinger.
5. Kommunene må satse på helsefremmende tiltak rettet mot   
 hjerte-karsykdommer, diabetes, kroniske lungesykdommer,  
 psykisk uhelse og uheldig rusbruk. Antall spesialsykepleiere  
 må økes for å ivareta lærings-, mestrings-, og oppfølgingstilbud  
 til de store kronikergruppene og behovet for effektiv  
 koordinering av pasientforløp.

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.nsf.no og klikke på fanen ”Min side” oppe til høyre. Hvis det er første gang du besøker din side må du ha medlemsnummeret 
klart. Når du kommer inn klikker du på ”Mitt medlemskap” på menyen til venstre

Du kan også melde endringer på telefon 02409, og tast 1 når du blir bedt om det.   
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Norsk Sykepleierforbund 
i Vestfold

Hjertelig 
velkommen!

Dato:  Tirsdag 4. november 2014
Kl.:  09.00 - 16.00
Sted:  Quality Hotel Klubben i Tønsberg

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

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

Ensfarget til Pins,brevark og andre små 
applikasjoner

Myriad Pro Regular:
Tekst til brødtekst og webadresser

har den glede å invitere alle våre 
ledermedlemmer til årets lederkonferanse,

tirsdag 4. november

Målgruppe: 
Konferansen er gratis for alle ledermedlemmer og 
medlemmer i stab til ledere i Vestfold.
 
Bindende påmelding innen 14. oktober 2014 på nettsiden til NSF Vestfold. 
www.nsf.no/vestfold. Husk at du må være pålogget siden for å få frem  
påmeldingsskjema.

Tema: Kompetanseledelse 
Følgende foredragsholder kommer og utdyper dette temaet:
• Statssekretær i HOD, Lisbeth Normann
• Nestleder i NSF, Solveig Kopperstad Bratseth
• Helsefaglig sjef Vestre Viken HF, Elisabeth Kaasa
• Leder FOU-avdelingen Asker kommune, Liv Wonsaas
 
Detaljert program foreligger senere.
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Tilsyn og tilsynssaker  
– skummelt for sykepleiere?
Vi snakker med Randi Askjer som er sykepleier og som jobber 
hos Fylkesmannen i Helse og sosialavdelingen. Fylkeslegen er 
avdelingsdirektør og avdelingen har ansvar for å føre tilsyn med 
både helsepersonell og helsevirksomheter i hele fylket. 

Iblant hører vi om at «vi får tilsyn fra Fylkesmannen». Hva er det 
egentlig dere gjør, og hvorfor?
Hvert år er vi ute og gjennomfører tilsyn (systemrevisjoner) ved 
noen helsevirksomheter, både i spesialisthelsetjenesten og i 
kommunal virksomhet, eks. hjemmesykepleie, legevakt eller 
lignende. Oftest varsles slike tilsyn på forhånd, og vi informerer om 
hva vi skal se nærmere på. Det kan være journalføring, legemiddel-
håndtering, håndtering av regler om bruk av tvang mm. Ved slike 
tilsyn går vi systematisk gjennom hvilke rutiner virksomheten har for 
å sikre at det er systemer på plass for at det enkelte helsepersonell 
kan få gjort jobben sin på en forsvarlig måte. Når det f.eks. gjelder 
journal-føring, undersøker vi om alle har fått tilstrekkelig opplæring, 
om det er satt av tilstrekkelig tid til å føre journal, om den er 
tilgjengelig for de som trenger å lese den osv. For å finne ut dette, 
ser vi oftest igjennom et utvalg av journaler, i tillegg intervjuer vi 
både leder og ansatte. 

Hvordan opplever sykepleierne å bli intervjuet eller «utsatt for tilsyn»?
Noen blir svært engstelig og er redd for at de ikke er bra nok, redd 
for at de nesten skal miste jobben eller lignende, mens andre synes 
det er bra at deres arbeidsplass blir undersøkt, og at de kan si fra 
om hvordan situasjonen er. 

Hva er egentlig formålet med tilsyn?
For det første skal vi følge med på og sikre at virksomheter ikke 
driver uforsvarlig. Vi har vært på steder der forholdene er så dårlig 
og det drives så uforsvarlig at virksomheten må gjøre noen alvorlige 
forbedringer om de ikke skal stenges. Men oftest er det forhold som 
lar seg rette på, og formålet er da å bidra til at tjenestene blir bedre 
for de som mottar tjenester, og for at helsepersonell kan få gjort 
riktig jobb til riktig tid.

Hvordan varsle når forhold ikke er bra?
Først og fremst bør sykepleiere spørre etter avvikssystemet på sin 
arbeidsplass, og skrive avviksmeldinger når det er forhold som gjør 
at de ikke får gjort den jobben forsvarlighetskravet tilsier. Under tilsyn 
etterspør vi alltid avviksmeldinger og hvordan disse er håndtert. 
Dersom det ikke når frem verken med avviksmeldinger, eller andre 
måter å varsle arbeidsgiver på, har sykepleiere også en individuell 
rett og plikt til å varsle Fylkesmannen direkte, dersom det er forhold 
som er til fare for pasienter og hvor arbeidsgiver ikke griper inn.

Hva mener du med sykepleieres individuelle ansvar?
Helsepersonelloven gir den enkelte sykepleier et individuelt ansvar 
på mange områder, og min store anbefaling til dere sykepleiere, 
er å lese helsepersonelloven i ny og ne. Flere vil bli overrasket over 
mange konkrete plikter den enkelte har ansvar for. Arbeidsgiver har 
plikt til å legge forholdene til rette for at helsepersonell kan få utført 
arbeid slik det kreves, men det er mange individuelle plikter den 
enkelte selv må sørge for og stå ansvarlig for.

Kan en enkelt sykepleier bli «gransket» eller vurdert?
Ja, helsetilsynsloven pålegger oss både å føre tilsyn med virksom-
heter, og med helsepersonell. Tilsyn med enkeltpersonell gjør vi 
ikke når vi er «ute på tilsyn», men vi mottar klager på både leger 
og sykepleiere. Vi kan også få bekymringsvarsler fra arbeidsgiver 
eller annet helsepersonell om navngitt helsepersonell. Vi vurderer 
da i hver enkelt sak om vi skal opprette en såkalt «tilsynssak» og 
undersøke og vurdere forholdet nærmere. Mange blir engstelig av 
dette. Ofte konkluderer vi med at det som ble gjort var godt nok. 
Noen ganger konkluderer vi med at dette burde vært bedre, men 
er ikke et lovbrudd. Selv der vi konkluderer med at helsepersonell 
har brutt loven, ber vi om at de tar lærdom av saken slik at det ikke 
gjentar seg. De alvorligste og færreste tilfellene oversender vi til 
Statens Helsetilsyn som kan vurdere «advarsel eller suspensjon». 
Dette er først og fremst aktuelt ved grov uaktsomhet i tjenesten, 
eller der det er sykdom, rusmisbruk el. annet som er uforenlig med 
yrkesutøvelse.  

Hva tenker du er viktigst for oss sykepleiere, sett i tilsynssammenheng?
Sørg for å holde deg oppdatert på hva som kreves av deg som 
helsepersonell, varsle arbeidsgiver der du mener det er forhold som 
er uforsvarlig, og gjør du feil, så lær av feilene og stå på videre! Vi 
trenger sykepleiere, tydelige, modige og stolte, men også ydmyke 
til å lære av egne og andres feil. Det kommer vi ikke utenom.

Forenklet sagt:
Tilsyn er et virkemiddel myndighetene har bestemt skal brukes for å 
følge med på om «befolkningen« får de tjenestene de har behov for 
og krav på etter vedtatt politikk i form av lover og forskrifter.

RANDI ASKJER
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Mange valg i løpet av vinteren…
I Norsk Sykepleierforbund skal det foretas mange valg den kommende vinteren. 
Et annet sted i Medlemskontakten kan du lese nominasjonskomiteens kunngjøring om 
de to valgene som skal foregå på Fylkesmøtet 26. mars 2015. Fylkesmøtet arrangeres 
kun hvert fjerde år.

Men det er flere valg enn dette…

VALG AV DELEGATER TIL FYLKESMØTET
Fylkesmøtet er i hovedsak satt sammen av valgte delegater fra 25 
valgkretser. Disse valgkretsene tilsvarer 23 hovedtillitsvalgtområder, 
ett område for medlemmer ansatt i virksomheter som ikke faller 
innenfor de 23 HTV-områdene, samt ett område for ikke yrkesaktive 
medlemmer (inkludert pensjonister og uføretrygdede). Studen-
tene har ikke stemmerett til disse valgene da de velger sin egen 
studentrepresentant til fylkesstyret, og har sine egne delegater til 
Landsmøtet.

De 23 HTV-områdene er:
• 14 kommunale og ett fylkeskommunalt område, som alle tilhører  
 tariffområdet KS.
• Sykehus-området SiV, som tilhører tariffområdet Spekter. 
• Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) (campus Bakkenteigen),  
 Fylkesmannen i Vestfold og HELFO (helseøkonomiforvaltningen),  
 som er våre tre virksomheter i tariffområdet Staten med egen  
 hovedtillitsvalgt.
• Signo, Mosserødhjemmet og Det nasjonale aldershjem for  
 sjømenn i Stavern, som alle tilhører tariffområdet Virke
• Attendo Maribu sykehjem/Marie Treschow, som er i tariffområdet  
 NHO Service.

I HTV-områdene er det den foretakstillitsvalgte/hovedtillitsvalgte 
som står ansvarlig for å gjennomføre valget av delegater. I de to 
andre områdene er det fylkeskontoret som står som valgansvarlig.

Hver valgkrets velger et antall delegater ut fra antall medlemmer i 
kretsen pr 31.12.2014:
• 0 – 50 medlemmer 1 delegat
• 51 – 100 medlemmer 2 delegater
• 101 – 200 medlemmer 3 delegater
og ytterligere en delegat for hver påbegynt 100 medlemmer.

Delegatene skal være valgt senest to uker før Fylkesmøtet avholdes, 
og det er disse delegatene som har stemmerett på Fylkesmøtet. I 
tillegg deltar det sittende fylkesstyret, fylkets nominasjonskomité, 
de hovedtillitsvalgte og lokale faggruppeledere på Fylkesmøtet 
– med uttale- og forslagsrett, men uten stemmerett (dersom de 
ikke er valgt inn som delegater). Alle øvrige medlemmer har også 
adgang til Fylkesmøtet – med uttalerett, men uten forslags- og 
stemmerett. Medlemmer som ønsker å delta på Fylkesmøtet bes ta 
kontakt med fylkeskontoret senest 12. mars 2015.

VALG AV TILLITSVALGTE
Til slutt vil vi nevne valg av tillitsvalgte. Det gjelder plasstillitsvalgte, 
klinikktillitsvalgte, hovedtillitsvalgte eller foretakstillitsvalgte. Disse 
valgene vil foregå til litt ulike tider på de forskjellige arbeidsplasser, 
men vedtektene sier at valgperioden for alle verv i tillitsvalgt- 
ordningen NSF har på de ulike arbeidsplassene er to år – og at 
valgene skal være gjennomført innen 1. mars i år som slutter med 
oddetall, noe 2015 gjør.

Den tillitsvalgte skal velges av de medlemmene vedkommende 
skal representere på et medlemsmøte som er tillyst minst to uker 
før det finner sted. Siden medlemmenes kontakt med NSF primært 
skal ivaretas av tillitsvalgte er det viktig at du som medlem deltar i 
beslutningen om hvem de ulike tillits-valgte skal være.

Som du skjønner er det mange valg som skal skje i vinter – og alle 
er viktige for at demokratiet i NSF skal leve. Så bruk stemmeretten 
der du har anledning! Og hvis du ikke har gjort det før – så prøv å 
stille til valg da vel. NSF blir ikke mer enn hva medlemmene vil ha 
det til å være.

Du kan lese mer – og mer detaljert – om hvordan alle disse valgene 
skal håndteres i ”NSFs formål, prinsipprogram, vedtekter m.m. – 

Gjeldende for perioden 2012-2015”, som du kan finne på www.nsf.no, 
klikke på Organisasjon øverst til venstre på siden, så velge Styrende 
dokumenter i venstre marg, og så dukker lenke til dette heftet opp 
øverst på siden.

Godt valg – og lykke til!
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KUNNGJØRING:
Valg av nytt fylkesstyre 2015 - 2018 og 
delegater til landsmøtet i november 2015

Forslagsstillers begrunnede forslag på kandidat(er) til vervet/vervene 
sendes nominasjonskomiteen så snart som mulig. Forslaget må 
være nominasjonskomiteen i hende senest fredag 23. januar 2015.

Den foreslåtte kandidatens villighetserklæring må være nominasjons-
komiteen i hende innen samme frist.

Nominasjonskomiteen vil presentere sin innstilling til valgene to 
uker før fylkesmøtet på NSF Vestfolds hjemmeside www.nsf.no/
vestfold.

Det er mulig nominasjonskomiteen i tillegg sprer informasjon via 
for eksempel elektroniske nyhetsbrev og/eller sms. For å være sikker 
på at du mottar slike nyhetsbrev anbefaler vi deg å sjekke at du er 
registrert med korrekt e-postadresse og mobiltelefonnummer i vårt 
medlemsregister. 

Dette kan du selv sjekke på Min side på vår hjemmeside, eller ved å 
ringe Medlemstjenester på 02409.

Nominasjonskomiteen oppfordrer alle medlemmer til å være aktive 
i arbeidet med å finne gode kandidater til vervene! I NSF er det 
anledning til gjenvalg, så vi minner om at de som er i vervene pr i 
dag også kan forespørres.

Forslagsskjema for kandidater til vervene og villighetserklæring 
finner du på NSF Vestfolds hjemmeside www.nsf.no/vestfold. Du 
kan også få dem ved å henvende deg til NSFs fylkeskontor.

Har du spørsmål angående valgene, kan du kontakte nominasjons-
komiteen ved leder Siri-Ann Bergman, eller sekretær for nominasjons-
komiteen Morten Falkenberg, rådgiver på fylkeskontoret, på telefon 
33331843, eller e-post morten.falkenberg@nsf.no.

På NSF Vestfolds Fylkesmøte torsdag 26. mars 2015, skal det velges nytt fylkesstyre 
for Vestfold og delegater som skal representere Vestfold på NSFs Landsmøte i 
november 2015. 

NOMINASJONSKOMITEENS MEDLEMMER (VALGT AV NSF VESTFOLDS HOVEDTILLITSVALGTE 11. JUNI 2014):

Nominasjonskomiteens medlemmer
   Verv Navn Arbeidssted Mobil E-post
Leder Siri-Ann Bergman Sykehuset i Vestfold 95470783 sbergm@siv.no
Medlem Kari Merete Saltvik Sykehuset i Vestfold 91145116 kari.merete.saltvik@siv.no
Medlem Torgeir Bøe Sykehuset i Vestfold 93452303 torgeir.boe@siv.no
Medlem Nina Børnick Sandefjord kommune 92018420 nina.bornick@sandefjord.kommune.no
Medlem Lise Nordahl Sykehuset i Vestfold 97796769 lise.nordahl@siv.no
1. vara Mona Klausen Tønsberg kommune 93230250 moklausen@gmail.com
2. vara Carol Semb Horten kommune 41355253 carol.semb@horten.kommune.no
3. vara Bente Hildre Sandefjord kommune 93095511 bente.hildre@gmail.com
4. vara Robert Amundsen Sandefjord kommune 48480911 kuulroberto@hotmail.com
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Lokale faggruppeledere, hovedtillitsvalgte 
og fylkesstyret, over 30 i tallet, var samlet til 
Lokal fagpolitisk konferanse en solrik sep-
tember-dag på brygga i Tønsberg. Nærmere 
bestemt befant de seg i et konferanserom 
i 2. etasje på Brygga hotell. Sammen med 
Frank Oterholt og Arne Værland fra NSF 
sentralt kom de i et samarbeids-modus – 
og spilte inn mange forslag til saker NSF 
Vestfold kan arbeide med i 2015. Innspillene 
vil fylkesstyret ta med seg når de senere i 
september/oktober skal snekre sammen sin 
handlingsplan for neste år. Og som danner 
grunnlag for handlingsplanene de ulike 
HTV-områder skal lage senere i år.

Forsidebildet er tatt av om lag halve for-
samlingen etter møtet – og minen i forkant 
kan symbolisere den eksplosive kraft som 
kan komme ut av en slik samarbeidsarena.

OVERSIKT OVER DE ULIKE VERVENE SOM ER PÅ VALG
Fylkesstyret: Velges for fire år av gangen og består av fylkesleder,  
nestleder, fem styremedlemmer og fem varamedlemmer.

Fylkesleder:  Velges i eget valg. Dette er et heltidsverv, og ved 
kommende lønnes av NSF. (Søker permisjon fra sin arbeidsgiver.) 
Er politisk og administrativ leder av fylkeskontoret og leder av 
fylkesstyret.

Nestleder: Velges i eget valg.  Er fylkesleders stedfortreder.

Styremedlemmer: De velges samlet i ett valg. 

Varamedlemmer:  1. vara velges i eget valg. De øvrige fire 
varamedlemmer velges i nummerert rekkefølge.

Fylkesstyret representerer alle NSFs medlemmer i fylket uavhengig 
av det arbeidssted/tariffområde den enkelte til daglig har sitt arbeid.

Fylkesleder, nestleder, styremedlemmer og 1. varamedlem deltar i 
fylkesstyrets møter som avholdes normalt 5-6 ganger pr. år, hvorav 
ett møte strekker seg over to dager i forbindelse med bl.a. fylkets 
handlingsplan for det kommende året. Øvrige varamedlemmer 
innkalles ved forfall.

Fylkesstyret tar selv stilling til om de ønsker et eget arbeidsutvalg.
Det arrangeres en sentral opplæring for medlemmer av fylkesstyret 

etter valget. Denne opplæringen går over to dager. Fylkesstyret 
inviteres også til å delta på en del av NSFs opplæring/oppdatering 
av tillitsvalgte. Fylkesstyrets medlemmer/nestleder får en liten 
møtegodtgjørelse i forbindelse med hvert møte, men har ikke 
frikjøpt tid til vervet. De kan søke arbeidsgiver om permisjon med 
lønn etter Hoved-avtalenes bestemmelser.

Fylkeskontoret ivaretar styrets sekretariatsbehov.

Delegater til NSFs landsmøte: Landsmøtet holdes i november 
hvert fjerde år – og strekker seg over en ca én uke. Antall delegater 
og varadelegater fra Vestfold avhenger av Vestfolds antall medlemmer 
sett i forhold til totalt antall medlemmer i NSF. Til de siste lands- 
møtene har Vestfold valgt syv delegater og syv varadelegater. De 
syv delegatene og 1. varadelegat reiser på landsmøtet, som 
avholdes i Oslo. Øvrige varadelegater innkalles ved forfall.

Delegatene velges for fire år av gangen, og kan derfor bli innkalt 
på nytt ved et eventuelt ekstraordinært landsmøte. Fra valget på 
fylkesmøtet og frem til landsmøtet vil det innkalles til møter for å 
gjennomgå og forberede saker til landsmøtet. Det kan være aktuelt 
med møte over to dager. En del forberedelser utenom møtedagene 
må påregnes. Delegater til landsmøtet søker permisjon med  
lønn for forberedende møtedager og for landsmøtet etter  
Hovedavtalenes bestemmelser.

Lokal fagpolitisk konferanse i 
Tønsberg 15. september HER SER DU FRANK OTERHOLT FORAN OM LAG EN HELT ANNEN, MEN LIKE EKSPLOSIV HALVPART AV FORSAMLINGEN
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NYTT FRA HTV-OMRÅDENE

Ved sykehuset i Vestfold HF har kirurgisk gastroseksjon 2a gjennom-
ført et prosjekt hvor 12,25 timers vakter er forsøkt over en periode 
på ett år. Seksjonen ønsker nå å videreføre denne ordningen.

Det hele startet ved at jeg høsten 2012 fikk en henvendelse fra 
daværende tillitsvalgt ved 2a, Lisbett Engen. De ønsket å prøve ut 
en ordning med 12,25 timers vakter (på dagtid) i helgene. Avdelingen 
hadde høy andel deltid og manglet sykepleiere i helgene.

Dette tiltaket håpet de på sikt ville redusere deltid og gi mulighet 
til arbeid hver fjerde helg for de som skulle jobbe disse vaktene. 
Avdelingen ønsket i første omgang og organisere dette som et 
prosjekt over ett år med assisterende seksjonsleder Ingvild Reiten 
som prosjektleder. Oppstart av turnusen var planlagt til 26/8-2013. 

NSF ved SiV HF stiller seg positive til å forsøke nye arbeidstids-
ordninger innenfor arbeidsmiljølovens rammer, men en slik ordning 
krever avtale med aktuell fagforenings sentrale ledd, og det ble 
med bakgrunn i AML § 10-12 (4) derfor først avholdt drøftingsmøte 
etter Hovedavtalen § 30. For NSF er det vesentlig at hensynet til 
pasientsikkerhet og at de ansattes helse, miljø og sikkerhet er 
ivaretatt.  En slik arbeidstidsordning kan heller ikke pålegges de 
ansatte, det skal være basert på frivillighet.

Man startet med å utarbeide en prosjektplan.

Målet for prosjektet: bedre kontinuitet for pasientene og bedre 
utnyttelse av personalresurssenene i helgene. 

Gevinst for prosjektet: bedre kontinuitet for ansatte og pasienter. 
Redusere hull i turnus i helgene som blant annet gir bedre arbeids-
miljø og pasientsikkerhet. Arbeid hver fjerde helg. Redusere deltid 
på sikt.

Ledelsen ved avdelingen sendte søknad til NSF sitt hovedkontor 
i Oslo hvor prosjektplan og referat fra drøftingsmøte (med NSFs 
anbefaling) fulgte med.  NSF får ofte spørsmål om hvorfor en slik 
søknad MÅ inn til hovedkontoret. Begrunnelsen er at det er NSFs 
hovedkontor/ forhandlingsavdeling som sitter på kompetansen til 
å inngå slike avtaler jf. AML § 10-12 (4). Praksis er slik at når lokale 
tillitsvalgte anbefaler en slik ordning skal det mye til for at NSF 
sentralt overprøver den. Det går som regel raskt å behandle en slik 
søknad. NSF får dermed også en sentral oversikt over hvor mange 
slike avtaler som er inngått.

Det ble avtalt at man skulle starte med 4 ansatte som skulle gå 
hver sin helg. Det vil si at det var kun en som skulle gå en slik vakt 
gjeldene helg. På grunn av høy aktivitet på natt ønsket man ikke 

slike vakter for nattevaktene.  Seksjonen opplevde stor interesse for 
prosjektet og det var 17 sykepleiere som ønsket å jobbe slike vakter. 
Seksjonsleder valgte ut frivillige til ordningen. Det ble lagt vekt på 
fleksibilitet og at man erkjenner ansvar for å følge opp prosjektet.

HMS: Vakten går fra 08:00 -20.15 og det avvikles to pauser i løpet av 
vakten. De som går 12,25 timers vakt skal ha F 1 dag torsdag og D 
vakt fredag før arbeidshelg. Ved fravær ”lyses vakten” ut i sin helhet. 

Dette sier evalueringen etter 10 måneder ved prosjektgruppa:
”Personalet har en positiv holdning til prosjektet. Det er kommet tilbake-

meldinger om at det jobbes mer effektivt og at samarbeidet i helgene 

er bedre etter innføringen av D-12 vaktene. Mye av årsaken til dette 

er at det i første rekke blir en bedre kontinuitet for pasientene ved at 

samme sykepleier er til stede hele 12 timer i løpet av dagen. D-12 vakta 

kommer en time senere på dagvakt og går en time før på kveldsvakt. 

Dette gjør at vi må organisere vaktene på en annen måte for å ivareta 

alle arbeidsoppgaver/rutiner i seksjonen. Det kreves mer planlegging på 

hver vakt, og kontinuerlig samarbeid på tvers av teamene er nødvendig 

for at vaktene skal fungere optimalt. Dette har stort sett fungert veldig 

bra grunnet god planlegging, oppfølging og evaluering av prosjektet. 

Det ble midt i prosjektperioden utvidet med 2 sykepleiere, dermed er det 

to helger med 2 sykepleiere med 12,25 timers vakter. Det har vært tilfeller 

med samarbeidsproblemer i forbindelse med utvidelse av prosjektet, 

men dette er tatt tak i og har rettet seg. Retningslinje for rutiner 12,25 

timers vakt er under utarbeidelse”.

Seksjonsleder Anne Skagestad har følgende å si: 
Hun opplever det svært positivt. Det var vært tilnærmet 0 syke-
fravær i perioden. Man har evaluert fortløpende og det er utarbeidet 
”nye” retningslinjer på bakgrunn av evalueringene. Ett tiltak er at noe 
de kaller ”ute” og ”inne” vakt. Det vil si at sykepleieren som har 12,25 
timers vakt deler vakten i to. ”Inne” på dagvakt med ansvar for egne 
pasienter og med medisiner og visitt gang, og ved dagvaktens slutt 
går vedkommende ”ute” og skal samarbeide på tvers av team ut 
fra behov. Dette for å eliminere risiko områder. Dette har også ført 
til bedre samarbeid på tvers av teamene. De om går disse vaktene 
skal, så langt det er mulig, ikke ha de tyngste og mest krevende 
pasientene siden vakten ikke slutter før 20.15.  I starten hadde Anne 
jevnlige samtaler med alle, noe sjeldnere nå. 

Det er valgt ny tillitsvalgt for NSF i løpet av perioden, Kristoffer 
Alstad og han har følgende å si:
Har akkurat selv startet i 12,25 timers vakter og har derfor ikke lang 
erfaring.  Han synes det er godt å starte litt senere, og det oppleves 
som å få ”gå litt før” selv om man har vært på jobb hele dagen. 
Man får god oversikt, noe som gir bedre kontinuitet og bedre flyt 
i avdelingen. En motivasjonsfaktor har vært arbeid fjerde hver 

12 timers vakter ved Kirurgisk Gastro 2A ved SiV HF 
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helg, kontra tredje hver. Dette er attraktive stillinger og flere ønsker 
denne ordningen.

NSF ved SiV HF stiller seg, som sagt positive til å prøve ut slike arbeids-
tidsordninger. Vi anbefaler at det organiseres som et prosjekt i 
samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste, med gode planer, tett 
oppfølging og evaluering.  Sikkerhet for pasientene og de ansatte 
kommer uansett aller først.

Kirurgisk Gastroseksjon 2a er ikke den eneste seksjonen hvor det 
er inngått avtale om lignede lang-vakter. Ved SiV HF har to av 
Jordmødrene i NSF hatt 12,25 timers vakter siden 2011. I følge 
NSF tillitsvalgt Anne Synnøve Hovland er de meget fornøyd med 
ordningen.

Foretakstillitsvalgt NSF SiV HF

Tone Woll Buer

Ny hovedtillitsvalgt 
på Maribu
Mitt navn er Silje K. Klemmetsby. Jeg er nylig blitt tillitsvalgt (HTV) 
for Maribu as, et privat sykehjem på Nes i Tønsberg, som drives av 
Attendo. Jeg var ferdig utdannet i 2003, og har etter dette jobbet 
på sykehuset i Vestfold på medisin (hjerte- og nyre) og kirurgisk 
(kar-/ thorax, urologi og gastro), før jeg begynte på Marie Treschow 
i 2009 (nå Maribu as). Jeg er gift og har 3 barn- 2 på skolen og 1 i 
barnehagen.         
                         
Som tillitsvalgt er jeg opptatt av å bedre sykepleiernes lønns-/ og 
arbeidsvilkår, samt å rekruttere nye sykepleiere til vår arbeidsplass. 
Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven som tillitsvalgt, og ser på 
dette som utviklende og veldig spennende.

Kontakt meg gjerne på: e-mail: silje.klemmetsby@online.no eller 
telefon: 916 44 200
                                          
Vennlig hilsen Silje 
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NYTT FRA HTV-OMRÅDENE

Hedersnål for 30 års medlemskap i NSF
Etter 30 års medlemskaps i NSF, tildeles medlemmene diplom og 
hedersnål. Tildelingen skjer på ulike måter i landet, men i Vestfold 
har vi tradisjon for at medlemmer i arbeid får nålen overrakt av sin 
hovedtillitsvalgt, enten på et medlemsmøte, ved en markering på 
arbeid eller på annen passende måte. De av våre medlemmer som 
ikke har tilknytning til en arbeidsplass med tillitsvalgt, inviteres til 
en markering på NSFs fylkeskontor i Tønsberg. For noen av våre 
medlemmer passer ingen av disse møtepunktene og de vil da få 
hedersnålen tilsendt i posten.

Vi har med jevne mellomrom gleden av å presentere noen av våre 
medlemmer som har mottatt hedersnålen her i Medlemskontakten.

LARVIK KOMMUNE
Christina M. C. Jacobsen, tidligere avdelingsleder ved Grevle 
Sykehjem Omsorg Sørvest, fikk utdelt gullnål for 30 års medlemskap 
i NSF. Hun har både erfaringer som sykepleier og fra ledelse gjennom 
langvarig arbeid ved sykehuset i Larvik og institusjon/ hjemme-
tjenesten i Larvik Kommune. Jobben startet ved sykehuset Larvik på 
føden/ kirurgi, videre på medisinsk avdeling og senere år som 
assisterende oversykepleier for hele sykehuset og avdelingssyke-
pleier på natt. 

Deretter jobbet hun som avdelingsleder i hjemmetjenesten i 
Hedrum. Omstillingsprosesser denne gangen og i nåtid førte til at 
Christina valgte avdelingslederstillingen ved Grevle sykehjem, både 
til tider for alle eller sammensatte enheter/avdelinger gjennom 
årene.  Nå ønsker hun å prioritere sin familie og å nyte pensjonist-
tilværelsen, men med glimt i øyet kan hun ikke se bort fra at hun tar 
ekstravakter i ny og ne etter hvert .

Mona Aurvoll fikk utdelt hedersnål 
i gull for 30- års medlemskap i NSF. 
Med blomst og kake ble hun overrasket 
på sitt arbeidssted på Vollen.

Etter flere år ved Sykehuset i Tønsberg, 
har hun nå jobbet ved Tjølling sykehjem 
Larvik Kommune i 16 år som avdelingsleder 
og gleder seg til å fortsette. 

Vigdis Kiil ble tildelt hedersnål i gull for 
30 års medlemskap i NSF. Etter noen år 
på medisinsk avdeling som sykepleier 
ved Sykehuset i Larvik, har hun jobbet 
i 27 år som helsesøster i Larvik Kom-
mune. Fra i sommer vil hun få gleden 
av å nyte pensjonisttilværelsen. Hun 
gleder seg nå til tid med både familien 
og frivillig arbeid for barn og ungdom.

SYKEHUSET VESTFOLD
Øystein Solem har vært medlem siden han gikk 
ut av Telemark sjukepleierhøgskole januar 1984. De første årene 
arbeidet han en stund på Østegaard MS sykehjem og Volda sykehus 
kirurgisk avdeling. Han begynte i Tønsberg 1986 på kirurgisk avde-
ling urologi og kar/mave/tarm (avdeling B og C). Fra 1987 har han 
jobbet på Sykehuset i Vestfold -Larvik ved kirurgisk avdeling, felles 
overvåking/legevakt og arbeider nå på dagkirurgisk avdeling.
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10.september inviterte NSF-Vestfold medlemmer som ikke har et 
arbeidsforhold tilknyttet en tillitsvalgt, til en markering av 30 års 
medlemskap i NSF på fylkeskontoret i Vestfold. Det ble servert lunsj 
og kaffe. Fylkesleder Lisbeth Rudlang fortalte om NSFs arbeid i 
Vestfold og jubilantene fikk overrakt diplom, hedersnål og en liten 
oppmerksomhet.

Fra venstre på bildet: Vimala Varadharajan,  Anne Brit Toft, Lisbeth 
Rudlang (fylkesleder), Alice b. Jensen og Aud Håkestad.

FØLGENDE HAR MOTTATT HEDERSNÅL I 2014:
Kirsten Eika Amsrud, Torill Andersen, Mona Aurvoll, Edel Berge, Roald A. 

Bjaanes, Grethe Carlsen, Carl A. Carlsen, Ellen Eia, Tove Helene B. Fagerlie, 

Unni Falkeng, Kari E.V. Frøysnes, Ragnhild Hall, Britt Hansen, Eva Steine 

Helgesen, Rita Berg Hermansen, Åse Marie Holm, Maria Elisabeth Grav 

Husabø, Aud Håkestad, Sigrun Håseth, Christina M.C. Jacobsen, Alice 

Bente Jensen, Arnfinn Horne Johansen, Vigdis Kiil, Marianne Svensen 

Kjærra, Ella Kleppe, Vigdis Tysseland Kristoffersen, Else Mandt, Roar 

Myrheim, Ragnhild Oddan Olsson, Anne Lise Rykkelid, Sverre Balle 

Skaug, Øystein Solem, Berit Stokstad, Tove Pande Storli, Reidun 

Søderlind, Anne Brit Toft, Vimala Varadharajan, Marianne 

Rolstad Wittenberg.

NSF - Vestfold gratulerer!
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FAGGRUPPENE ORIENTERER

Presentasjon av 
ny faggruppe- 
representant i 
NSFs fylkesstyre i 
Vestfold
Jeg har vært sykepleier i 12 år og tok bachelor i 
sykepleie i Australia, og dro også ned til Australia og 
tok videreutdanning i intensivsykepleie i 2005.  Har 
siden jobbet på kirurgisk intensiv på Ullevål før jeg 
flyttet til Tønsberg og begynte på Intensiv der i  
2008. Jeg er veldig opptatt av faget og fagutvikling 
og har jobbet med dette gjennom NSFLIS (NSF’s 
landsgruppe av intensivsykepleiere) hvor jeg 
har sittet i styret i NSFLIS Vestfold i 6 år og vært 
lokalgruppeleder de 3 siste. Jeg er også opptatt av 
arbeidsvilkår, samt identiteten som sykepleier og 
det å være stolt av yrket sitt. 

Mvh

Haakon Hovde

Styreleder NSFLIS Vestfold og faggrupperepresentant 

fylkesstyret NSF Vestfold

På lokal fagpolitisk konferanse i Tønsberg 15.september, ble det avholdt valg av 
faggrupperepresentant til fylkesstyret i Vestfold. Andreas Forwald ALNSF – Vestfold 
har innehatt vervet siden 2011, men ønsket ikke å stille til gjenvalg denne gangen. 
Faggrupperepresentanten velges for ett år av faggruppelederne på denne konferansen.

Det var to kandidater til vervet og Haakon Hovde fra NSFLIS ble valgt. Vi gratulerer 
Haakon med valget og takker Andreas for svært god innsats og stort engasjement i 
årene han har vært i vervet.
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Denne høsten har det vært arrangert temakurs for hovedtillitsvalgte og foretakstillits-
valgte i de fleste tariffområdene i hele landet.

Denne høsten har det vært arrangert temakurs for hovedtillitsvalgte 
og foretakstillitsvalgte i de fleste tariffområdene i hele landet.

For vår region, region sør fant temakurset for hovedtillitsvalgte i 
KS og Virke sted i Sandefjord på Rica Park hotell fra 8.-9.september.  
Hovedtemaene for konferansen var tariffsituasjonen, nytt lønnssys-
tem, hovedavtale, arbeidstid og omstilling i KS-området. 14 av våre 
hovedtillitsvalgte i kommunene og Virke deltok aktivt og med stort 
engasjement på konferansen.

For Spekter ble temakurset arrangert 24.-25. september på Quality 
Expo hotell Fornebu.  Foretakstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt fra 

Sykehuset i Vestfold deltok her. Hovedtemaene for kurset var 
Nasjonal sykehusplan/ endrede oppgaver, arbeidstid og lønn.

Temakurset for NHO-service ble avholdt på Thon Vettre hotell i 
Asker 15.-16. september og her deltok også tillitsvalgt fra Vest-
fold. Dette temakurset hadde ikke samme innhold som de andre 
kursene, men var en nødvendig forberedelse for at de tillitsvalgte 
skal kunne gjennomføre forhandlinger i virksomhetene til høsten.

Temakurs for hovedtillitsvalgte i høgskole- og universitet, arrangeres 
på Gardermoen fra 29.-30.oktober. Temaer her vil være oppdateringer og 
endringer i relevant lov og avtaleverk med spesiell vekt på omstilling.

Temakonferanser i tariff- 
områdene KS, Virke, 
Spekter og NHO
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PENSJONISTFORUM I VESTFOLD

Medlemsmøte i NSFs pensjonistforum i 
Vestfold 11. september 2014
Vi var 19 medlemmer som møtte på første møte etter sommeren.

Svanhild ønsket oss velkommen og spesielt til dagens foredrags-
holder, Gunn-Tove Havn fra pasient- og brukerombudets kontor i 
Vestfold.
Havn – som selv er sykepleier, holdt et meget interessant og ryddig 
foredrag. På kontoret er det 4,5 årsverk, både juridisk- og helsefaglig 
kompetanse, og sekretær.
 
Pasient- og brukerombudet skal:
1:  Ivareta pasient og brukers behov, interesser og rettssikkerhet.
2:  Bidra til bedre kvalitet på tjenestene

Alle og enhver kan kontakte pasient- og brukerombudet.  Dette er 
et lavterskel tilbud!
Pårørende må ha samtykke erklæring fra pasient/bruker.
Fra 2014 skal helsepersonell, kommune og sykehus melde fra om 
alvorlig skade/omsorgssvikt har skjedd.
Ombudsrollen informerer om rettigheter: først og fremst for 
pasienter og brukere som ikke kan klare dette uten bistand. 

Pasient- og brukerombudet gir råd og veiledning til pasienter og 
tjenestested. 

Helsepersonelloven § 4 viktighet og § 4-1 forsvarlighet.
Årsmelding 2013 har økt fokus på kvalitet og verdighet. Kjennskap 
til kvalitetsforskriften i pleie- og omsorgtjenesten.
Økt fokus på rehabiliteringsaspektet og rusmiddel avhengige
Økt fokus på bruker medvirkning.
Pasienter må rutinemessig tilbys kopi av henvisninger, epikriser og 
prøvesvar.
Tolk må ALLTID benyttes ved behov.

Havn fikk blomster og mange, mange takk for et veldig spennende 
foredrag. Som vanlig var det rundstykker, kaffe, loddsalg og mye 
prat. Møtet hevet kl.13.30. Alle synes møtestedet (NSF lokaler i 
Tønsberg) er meget greit.

Ref. Berit Elvenes

Kjære pensjonist-medlemmer i Vestfold! 

Invitasjon til tradisjonell julemiddag

Også i år arrangerer Norsk Sykepleierforbund, Vestfold den årlige
 julemiddagen med påfølgende dessert. 

Julemiddagen arrangeres torsdag 4. desember 2014 klokken 12.00 i 
Frimurerlogens lokaler i Tønsberg

Pris: kr 250,-.

Ønsker du å melde deg på kan du ringe tlf. 33 33 18 42 innen: 
mandag 24. november 2014  eller sendte beskjed på 

E-post: vestfold@nsf.no
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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!

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
3126 Tønsberg
evt. e-post: vestfold@nsf.no

FRA MEDLEMSMØTEI NSFS PENJONIST-FORUM I VESTFOLD
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NSFs nasjonale ledelseskonferanse 2014

«LEVENDE  LEDELSE»
Gode ledere leder - levende ledelse gir liv til medarbeidere 
– levende ledelse gir levende organisasjoner og fornøyde pasienter.

Tid: 27. og 28. november 2014
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
Målgruppe: Alle ledere, på alle nivå i helse- og omsorgssektoren

Se www.nsf.no for program og påmelding
Deltakeravgift: Kr 2500,- for medlemmer av NSF
                                 Kr 4000,- for ikke-medlemmer av NSF

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

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
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Lokale faggruppeledere i Vestfold
FAGGRUPPE LEDER ADRESSE TELEFON E-POST

Leder lokalt fagforum Haakon Hovde Bekketjønneveien 3, 3114 Tønsberg 90668096 haahov@siv.no
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.
Haakon Hovde Bekketjønneveien 3   90668096 haahov@siv.no
 3114 Tønsberg 
Studentrepresentant Cecilie Øren  99108662 cecilieoren@hotmail.com
1.varamedlem
Janne Nakken Egtvedt 3133 Duken 33415440 41610054 egtvedt@mac.com

NSFs nasjonale ledelseskonferanse 2014

«LEVENDE  LEDELSE»
Gode ledere leder - levende ledelse gir liv til medarbeidere 
– levende ledelse gir levende organisasjoner og fornøyde pasienter.

Tid: 27. og 28. november 2014
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
Målgruppe: Alle ledere, på alle nivå i helse- og omsorgssektoren

Se www.nsf.no for program og påmelding
Deltakeravgift: Kr 2500,- for medlemmer av NSF
                                 Kr 4000,- for ikke-medlemmer av NSF

Velkommen til en konferanse med fokus på engasjement, rolle og fag
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
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Hovedtillitsvalgte i Vestfold
HTV-område Navn Arbeidssted Telefon Mobil
KS    
Andebu Nina Skarsholt Sykehjemmet 33439605 92097989
Horten Borghild Gjekstad (konst.) Horten kommune  46452698
Hof Lise Berit Firing   92890044
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  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 Silje Klemmetsby   91644200


