


Velkommen til NSF Østfolds 

fylkesmøte 25.-26. mars 2015! 



Vi jobber på NSF Østfolds 

fylkeskontor 

 Kjell-Ivar Løkken, Cecilie Agnalt, Karen Brasetvik og Eva Zimmermann 



Viktige hendelser for NSF 

Østfold i perioden 2011 - 2015 
• Påbegynt bygging av nytt sykehus, snart 

åpnes for sykehusdrift 

• Samhandlingsreformen gjennomført 

• NSF har feiret 100-års jubileum i 2012 

• Arbeidstid og lønn, bemanning og 

kompetanse har NSF Østfold jobbet 

 mye med 

 



Medlemsutvikling fra 2011 - 2015 

• 93.167 medlemmer (18. 03.11) 

•103.386 medlemmer (22.03.15) 

• 10.219 nye medlemmer i 

perioden 

 



Medlemsutvikling i Østfold  

• NSF Østfold hadde 

4.197 medlemmer i 

januar 2011 

• Pr. 22. mars 2015 har 

vi 4.798 medlemmer 

• Det betyr 601 flere 

medlemmer på fire år 

 



Medlemmer fordelt på 

tariffområde 

• NSF i Sykehuset 

Østfold har 1.461 

medlemmer (+10 nye i 

år) 

• Høgskolen i Østfold har 

37 medlemmer 

• Staten (Fylkesmannen, 

Nav ++) har 18 medl.  

• KS (18 kommuner og 

Østfold 

fylkeskommune) har 

til sammen 1.921 

medlemmer 

• 424 student-

medlemmer ved    

HiØ 



Medlemmer i KS i Østfold 

• Halden 219 

• Moss 170 

• Sarpsborg 370 (+2) 

• Fredrikstad 566 (+9) 

• Hvaler 39 (+1) 

• Aremark 15 

 

• Marker 27 

• Rømskog 11 

• Trøgstad 28 

• Spydeberg 21 

• Askim 85 

• Eidsberg 59 

 

 



Medlemmer i KS i Østfold 

• Skiptvet 33 

• Rakkestad 63 

• Råde 41 (+1) 

• Rygge 65 (+1) 

• Våler 37 

• Hobøl 15 

• Indre Østfold 

Helsehus 26 

• Østfold 

fylkeskommune 37 



Høgskolen i Østfolds 

sykepleierutdanning 

Det utdannes mellom 3.200 

– 3.500 sykepleiere hvert 

år. Av disse har HiØ 

utdannet 

• 2014: 150 

• 2013: 150 

• 2012: 119 

• 2011:  94  

 

   



Hvordan er bemanningssituasjonen i 

Østfolds pleie- og omsorgstjeneste? 
NRK Østfolds 

 hovedoppslag  

13. august 2013 

(valgkampstart) 



Bemanning og kompetanse i Østfolds 

pleie- og omsorgstjeneste 2012-2013 
• Flere pasienter og mer avansert sykepleie og 

medisinsk behandling i kommunene 

• Ingen økning i totalt antall årsverk for å løse flere 

oppgaver (reduksjon på 32 årsverk) 

• 24 nye årsverk for sykepleiere i perioden 

• 26 nye årsverk for helsefagarbeidere i perioden 

• 8 av 18 kommuner hadde flere faglærte i          

2007 enn i 2013 

 

 



Bemanning og kompetanse i Østfolds 

pleie- og omsorgstjeneste 2012-2013 
• 7 av 18 østfoldkommuner har fått flere faglærte – 

11 kommuner har fått flere ufaglærte 

• 9 østfoldkommuner har fått flere sykepleiere 

• 6 kommuner har fått flere sykepleiere som arbeider 

30 t eller mer pr uke (85 – 100 prosent stilling) 

• I 12 av 18 kommuner jobber sykepleierne mer 

deltid (under 30 timer per uke) 

 



NSF Østfolds kartlegging av planlagt 

og faktisk bemanning 
Bakteppe: 

• Fylkesmannens presentasjon av bemannings-

situasjonen i fylkets pleie- og omsorgstjeneste  

• Analysesenterets undersøkelse (2011) 

• NSFs nasjonale undersøkelse blant rådmenn og 

ordførere om kompetanse i egen kommune i mars 

2013 

• Kartlegging i Østfold i 2011, 2013, 2014 og 2015 

 



Oppsummering av kartleggingen i 2014 

• 13 av 18 kommuner representert 

• 23 % av sykepleiervaktene var ledige 

• 25 % av disse ble erstattet med spl 

• 31 % ble erstattet med lavere kompetanse 

• 22 % ble erstattet med ufaglærte 

• 18 % av vaktene ble ikke erstattet 







Stor sykepleiermangel og mye deltid 

• Flere deltidsansatte 

sykepleiere i pleie- og 

omsorgstjenesten i Østfold  

• Økte fra 41.2 pst i 2012 til 

44.2 pst i 2013 

• 45 pst av de ansatte i 

Sykehuset Østfold jobber 

deltid 

• Høyest deltidsandel i Helse 

Sør Øst 



Rekruttering 

• Behov for 5.000 nye årsverk 

for sykepleiere hvert år 

• Utdannes ca. 3.500 årlig 

• Ingen plan for rekruttering 

hverken lokalt eller nasjonalt 

• Norge trenger en nasjonal 

rekrutteringsplan for 

sykepleiere  



Press på sykepleiernes 

arbeidstidsordninger 

• 3+3-turnus prøvd ut og avviklet i 

Moss og Sarpsborg kommune 

• 13-timersvakter prøvd ut og 

avviklet i Fredrikstad og Halden 

kommune 

• Krav om å jobbe oftere enn hver 

3. helg avvist i Fredrikstad 

kommune 



Regjeringen vil endre AML                 
- sterke protester fra NSF 



Politisk streik i alle østfoldbyene   

28. Januar 2015  



I Halden holdt NSFs HTV Unios 

appell for 1.500 fremmøtte 



Dokumentasjon og påvirkning viktig 



Lederinformasjon til alle medlemmer 

fra januar 2014 



Markering av den internasjonale 

sykepleierdagen 12. mai 



NSF 100 år 24. september 2012 



Østfoldsykepleier slått til ridder 

• Safia Abdi Haase ble i 

2014 slått til ridder av 

St. Olavs Orden 

• NSF var forslagsstiller 

og inviterte til stor 

feiring i Oslo 



Ny tillitsvalgtopplæring i NSF 

• Introduksjonsdag på 

fylkeskontoret 

• Alle TV får Ipad 

• Basiskurs x 4 pr år 

• Arbeidstidskurs 

• Forhandlingskurs 

• Temakurs 



Landsmøtesak i 2015 

Styrking av NSF som politisk organisasjon 

• Stor medlemsvekst har ført til økt press på NSF 

både sentralt og lokalt 

• Hovedkontoret styrket på bekostning av fylkene 

• Prosjekt Kompetanse Og Ressurser i Fylkene 

(KOR-FK) pågår 

• Ønske om frikjøpt nestleder sak på LM i 2011      

og 2015 



Nye utfordringer for NSF 
• Kommunereform – må bidra til å styrke 

kvaliteten på helsetjenesten og sykepleiernes 

fagmiljø 

• Bidra til heltidskultur i sykepleietjenesten 

• Lønn for kompetanse – både sentralt og lokalt 

• Gode arbeidstidsordninger som ivaretar helse, 

faglig forsvarlighet, velferd og likestilling 

 



Regjeringen legger frem ny politikk 

 
- Ny arbeidsmiljølov 

- Nasjonal helse- og sykehusplan 

- Primærhelsetjeneste 

- Psykisk helse og rus 

- Folkehelsemelding 

- Fritt behandlingsvalg 

- Kommunereformen 
 

I tillegg skal tillitsvalgte få satt 

NSFs politikk på agendaen 

fram mot kommune- og  

fylkestingsvalget i 2015. 
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Ha et godt fylkesmøte! 


