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INNSATSOMRÅDE 1: Prioritering og organisering av helsetjenesten 
 
Hovedmål 1: 
En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet, som er organisert, bemannet og finansiert med utgangspunkt i pasientenes behov 
for helsehjelp og prinsippet om behandling på beste, effektive omsorgsnivå. 
 
Viktige elementer for å nå målet: 

• En finansiering som fremmer faglig kvalitet, ønsket prioritering og god ressursbruk i alle deler av helsetjenesten. 

• Sykepleiernes rolle styrkes innenfor alle deler av helsetjenestetilbudet. Det helsefremmende og forebyggende arbeidet gjennom hele livsløpet vektlegges og styrkes. 
• Sykepleiernes kompetanse tas i bruk for å nå målene i Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015. 
• E-helse, velferdsteknologi og andre IKT-verktøy som understøtter pasienten og sykepleiernes arbeidsflyt. 

 
 

Akershus - Måloppnåelse for perioden 
• I perioden har vi hatt mye fokus på politisk arbeid i HTV-områdene. 
• HTV har fått opplæring i politisk forvaltning og lobbyvirksomhet for å kunne påvirke i planprosessene, i politiske utvalg og delta i 

høringer. I tillegg har budsjettinnspill til kommunene og HF-ene vært tema på HTV-konferanse. Det er vanskelig å måle konkrete 
resultater av dette, men interessen har vært god. 

• Vi har fortsatt hatt fokus på Magnet/Pathway i Akershus. Det er nå 2 klinikker og en kommune som er interessert. 
• E-helse har vært tema på HTV-konferanse. Fylkesstyret har gjennomført et studiebesøk til Bærum kommune i forhold til 

velferdsteknologi. 
• Vi har hatt mye fokus på utfordringer i forhold til samhandlingsreformen. Dette har vært tema på HTV/TV konferanse i tillegg til at vi har hatt 

kontakt med administrasjon og politikere noen steder i fylket. Hensikten har vært å sette våre tillitsvalgte i stand til å peke på lokale 
utfordringer og øke bevisstheten rundt de endringene som skjer. 

 
Aust-Agder - Måloppnåelse for perioden 

• Foredrag og diskusjon om oppgaveglidning på fagpolitisk konferanse og HTV konferanse.  
• Tillitsvalgte med i regionale samarbeid samhandlingsreform psykiatri og somatikk. 
• E- helse tema og til diskusjon på fylkesmøte. 
• Velferdsteknologi tema på medlemskonferanse.   
• Tillitsvalgte deltatt i pilotprosjekt e- melding i kommunene.  

 



3 

 

Buskerud - Måloppnåelse for perioden 
• Innsatsområdet har vært tema på HTV-konferanser med temaer som: Bruk av sykepleierkompetanse i kommuner og sykehus, 

spesialsykepleiere i kommunehelsetjenesten, nye oppgaver spesielt i kommunehelsetjenesten pga samhandlingsreformen, lønn som 
spesialsykepleier/helsesøster – bevisstgjøring av HTV. 

• NSF Buskerud har tatt initiativ til og vært pådriver for oppstart av ny master i avansert klinisk sykepleie ved HBV med oppstart i 2015. 
• Gjennomført jevnlige møter med høyskolen i forhold til behov, tilbud og utdanning. 
• Vellykket fagpolitisk konferanse i 2013 med tema velferdsteknologi, blant annet med besøk på Vitensenteret i Drammen. 
• Dialog med Vestre Viken i forhold til riktig bruk av sykepleiekompetanse. Økt bruk av sykepleiere i selvstendig arbeid i poliklinikk: 

Sykepleier fra Bærum sykehus har fått utdanning som pacemaker-sykepleier fra Sverige, og kan nå arbeide selvstendig ved kontroller 
Ringerike sykehus og Drammen helsehus har fokus på dette  

• NSF Buskerud har vært med å sette fokus på helsesøstertjenesten i Drammen kommune, blant annet ved å sende bekymringsmelding til 
fylkeslegen angående skolehelsetjenesten, noe som har ført til flere stillinger. 

 
Finnmark - Måloppnåelse for perioden 

• Finnmark har hatt fokus på lavterskeltjenester. Det er arrangert fagdager og konferanser som har til hensikt å fremme sykepleierens rolle i 
organiseringen av helsetjenesten. Det har vært fokus på psykiatri og rus, hverdagsrehabilitering og helsesøstertjenester i kommunene. Det 
har vært lagt ned ressurser for å fremme og bevare stillinger ute i tjenestene og oppfølging av helsesøster midler gitt sentralt over 
øremerkede midler til dette formålet. Det har vært satt fokus på til de tillitsvalgte at de følger med hvordan utvikling av profesjonsnøytralt 
lovverk slår ut i kommunene og de tillitsvalgte har satt fokus på bruk av rett kompetanse i ansettelse av ledere og helsepersonell ved 
utlysning av stillinger. Finnmark har i tillegg deltatt i ett arbeid med en rus og psykisk helseplan og implementert vår politikk i denne, i 
tillegg deles denne slik at andre tillitsvalgte kan bruke den som eksempel i arbeidet med egne planer. Vi har hatt oppe ulike sider av E – 
helse, velferdsteknologi og andre IKT verktøy, vi har hatt inne regional Funnke koordinator slik at vi kunne bidra til at sykepleierne ute i 
områdene er pådrivere til implementering av dette arbeidet med meldingsutveksling. Det har vært ett høyt fokus på hvordan bemanning og 
turnuser er utformet med tanke på rett kompetanse og kvalitativt gode tjenester. Samhandlingsreformens mulighetsrom har vært tema årlig 
til de tillitsvalgte og vi har i tillegg hatt inne samhandlingskoordinator ved foretaket lokalt for å løfte de tillitsvalgtes kunnskap og forståelse 
for dette arbeidet og vår rolle. Vi har hatt ett høyt fokus på at vi skal være deltakende i samhandlingsorganer opprettet mellom kommuner 
og foretak og vi har  

• Innsatsen har hatt positiv innvirkning på flere områder og vi ser at de tillitsvalgte har fått økt kunnskap til å møte utfordringer som følge av 
samhandlingsreformens behov for ny organisering i områdene. Vi har kommet inn i OSO i Finnmark og jobber videre med å få til at 
fylkesleddet blir representert.  
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Hedmark - Måloppnåelse for perioden 
• Tema på HTV- konferanser: 

o Samhandlingsreformen i alle dens stadier. Implementering i kommunene, innføring av døgn- ø.hj, nye roller for sykepleierne,  
Fylkesstyret på besøk i kommune som tidlig etablerte døgn- ø.hj. 

• Kommunereformen, St.mld 14: Tema på HTV- konferanse i 2015 
• Pasientsikkerhet: Har vært tema på fagkonferanse. 
•  NSF Hedmark sitter i styringsgruppa for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. 
• Fylkesleder og rådgiver har besøkt velutstyrt leilighetsbygg for å se på alternative muligheter.  
• HTV har vært på besøk på velferdsteknologi- laboratorium og hjelpemiddelsentral for å se på alternative muligheter. 
• Har hatt fagdag med velferdsteknologi som tema. Innledning blant annet fra prosjektleder i Teknologirådet. (Åse Kari Hauketo). 
• Mange Hovedtillitsvalgte deltok på NSFs IKT- konferanse på Hamar i 2015. 

 
Hordaland - Måloppnåelse for perioden 

• Har fokus på at HTV må være obs og få plass i grupper/utvalg som har prioritering og organisering av helsetjenestene som tema. I KS der 
Fagforbundet mange steder har 100% frikjøp – deltar de oftere enn våre tillitsvalgte med små eller manglende frikjøp – NSF tillitsvalgte 
deltar på vegne av Unio i de tverrfaglige Samarbeidsutvalgene i Hordaland, ref: www.saman.no 

• Fylkesleder har i perioden deltatt på møter med fag og samarbeidsrådet til utviklingssenter og sykehjem og hjemmetjenester, flere sentrale 
kommunale helseledere og høgskole ledere deltar.  Forsknings og utviklingsarbeid det jobbes med er bl.a. tema som blir diskutert. Deltar 
også på møter med fylkesmannen – sist ift. Kommunereformen og utfordringsbilde for Hordaland 

• Har hatt fokus på at NSF stiller seg kritisk til konkurranseutsetting av sykehjemstjenester. I noen kommuner har private overtatt driften av 
sykehjem – mens en kommune har gått tilbake fra privat drift til kommunal drift av sykehjemmet. 

• Har avhold konferanse sammen med faggruppene med tema helsefremming og forebygging, med fokus på psykisk helse og rus. 
• Gjennom hele perioden har vi hatt fokus på det å melde avvik – det syndes en del – blir nedprioritert i en travel hverdag. Har hatt det som 

tema på konferanse – må fortsatt holde fokus på dette. Mer bevisstgjøring i forhold til viktigheten av å melde avvik. 
• Fokus på E-helse, velferd/omsorgsteknologi og videreutdanning innenfor dette i fylket. 

 
Møre og Romsdal - Måloppnåelse for perioden 

• NSF M&R har hatt fokus på å belyse nye eksisterende og nye områder sykepleierne kan utføre. Poliklinikker, ulike roller i 
kommunehelsetjenesten. Vi har vært en pådriver i å drive frem et lavterskeltilbud inne rus og psykisk helse. Fylkesstyret har årlige møte 
med stortingsrepresentanter på «mørebenken». 

• Innen E-helse, har vi sykepleiere aktivt med som resurspersoner som en har hatt på fagdager som foredragsholdere. 
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Nord-Trøndelag - Måloppnåelse for perioden 
• Vi har hatt temakvelder/medlemsmøter i nesten alle HTV-områder hvor faglig forsvarlighet har vært tema, vi har egen medlemsskole i 

temaet. Også ledere har deltatt enkelte steder. Forebyggende helsearbeid- tema på htv-konferanse og FS-møte(rus/psykiatri ) 
•  FL deltar i møter med KS og andre org vedrørende forebygging av sykdommer hos ansatte. 
• Samhandlingsreformens leder i KS i Nord-Trøndelag har deltatt ved flere anledninger med informasjon og foredrag/og gode tips om hvordan 

forebygge. Hva er sykepleierens rolle. Også endringer i forskrivningsretten har vært tema. Fylkespolitikere har deltatt i møter med 
Fylkesstyret. 

• Samhandlingsreformen også tema på lederkonferanse. 
• E-helse:Poster og Info ved 12.mai-arr . To htv-områder var med i prosjektgruppe i NSF sentralt. FL satt i styringsgruppa for sentral satsing. 

Har hatt det som tema på TV-konferanse. Har også hatt E-helse som tema i seniorpolitisk konferanse. 
 
Nordland - Måloppnåelse for perioden 

• Kompetanse, faglig forsvarlighet og avvikshåndtering tema på HTV, TV og fagpolitiske konferanser, samt i medieoppslag.  
• Fylkesstyret besøkte Nordlandsbenken på stortinget i 2012 og 2014, hvor kompetanse, utdanning, samhandlingsreformen var tema. 

Folkevalgte vist større interesse for samarbeid i helsepolitiske spørsmål.  
• Startet samarbeid med Nordland legeforening, kartlagt antall sykepleiere i polikl. Og hvilke oppgaver de utfører 
• Medarrangører til 2 store konferanser: «Fremtidens geriatri» og Robust oppvekst i Nordland i et folkehelseperspektiv» 
• E-helse og IKT tema på leder, og tv konferanser.  
• Tidstyver en stor mediesak i 2014. 

 
Oppland - Måloppnåelse for perioden 

• E-helse, velferdsteknologi og andre IKT- verktøy:  
o Tema i medlemsbladet.  
o Velferdsteknoloogi tema på dag for pensjonister og uføre. 
o Et medlem ble oppfordret til å skrive innelgg, det ble publisert. Ikke aktuelt å opprette lokalgruppe i e-helse 
o Fylkeskontoret spredd nyheter innenfor E-helse elektronisk. Tema på fagdag 

• Hadde samarbeid med Rådet for Psyk helse. Stand og leserinnlegg på psykisk helse dagen, i samarbeid med disse. 
• Psykiatri var tema på et regionalt medlemsmøte. 
• Fylkesleder ledet debatt om blant annet helsepolitiske saker. Htv hadde forberedt spørsmål: Unio konferanse. 
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Oslo - Måloppnåelse for perioden 
• NSF Oslo har jobbet mye med kvalitet og kvalitetssystemer i denne perioden. Som en oppfølging til Magnet-prosjektet som vi hadde ved 

fylkeskontoret i forrige LM-periode har det vært jobbet både med å heve kompetansen til tillitsvalgte og utvalgte ledere innen 
kvalitetssystemet. Ved Oslo universitetssykehus har det vært gjennomført en kartlegging av avstand mellom nå-situasjon ved sykehuset og 
krav som stilles til Magnet-sykehus. Det er også gjort arbeid i forhold til flere sykehjem for å se om det er mulig å få dem inn i et løp frem 
mot Magnet-godkjenning. Siste del av landsmøteperioden har NSF Oslo valgt å vri fokuset noe over mot Pathway-tankegangen fordi dette 
anses som mer oppnåelig på noe kortere sikt, særlig for flere av Oslos sykehjem.  

• En stor sak i NSF Oslo som har pågått i store deler av LM-perioden, er kampen for bedre bemanning og flere med spesialistkompetanse ved 
barneintensiv på Oslo universitetssykehus. Kampen for å sikre disse sårbare barna en god sykepleie har vært krevende og involvert mange. 
Nå i 2015 er man imidlertid på god vei og har fått gjennomslag for prinsippet om at barn trenger like store intensivressurser som voksne.  

• Det har vært arbeidet mye i tillitsvalgtapparatet med å få på plass gode elektroniske løsninger for samhandling. Høsten 2014 fikk vi endeling 
på plass et elektronisk journalsystem der de ulike sykehusene i Oslo Universitetssykehus (OUS) og OUS og kommunen kan samhandle 
elektronisk. TV i NSF Oslo er aktive i mange ulike prosjekter innen velferdsteknologi. 

 
Rogaland - Måloppnåelse for perioden 

• HTV er flinke til å få plass i grupper/utvalg som har prioritering og organisering av helsetjenestene som tema. Mange gir også i tillegg 
høringsuttalelser. Dette kan illustreres ved: HTV i Sandnes sier at NSF er den foretrukne samarbeidspartneren, det er en selvfølge at NSF i 
Strand kommune deltar i prosjektgruppe rundt ØH-hjelp senger, flere HTVer rapportere om økt frikjøpt tid, tillitsvalgte har fått innpass i 
samarbeidsutvalgene i fylket, i Helse Stavanger har man bla fulgt prosjekt: https://www.nsf.no/Content/1206708/Prosjekt%20e-
seng%202015.pdf  

• I Sola kommune har man jobbet mye overfor politikerne for å stanse konkurranseutsetting av sykehjem, konklusjonen er at man legger 
konkurranseutsettingen på is frem til høsten 2015: https://www.nsf.no/vis-artikkel/1580147/17036/Solapolitikere-fraraader-
konkurranseutsetting  

• Vi har gjennomført en forholdsvis stor konferanse, hvor vi hadde et godt samarbeid med faggruppene. Denne konferansen hadde tittelen 
helsefremming og forebygging, med fokus på psykisk helse og rus. Denne konferansen var lagt til august i 2013, rett før Stortingsvalget, så 
vi fikk en god debatt rundt temaet, for ytterligere info: https://www.nsf.no/vis-artikkel/1290414/12560/Seminar-Helsefremming-og-
forebygging---med-fokus-paa-psykisk-helse-og-rus  

• Gjennom hele perioden har vi hatt et stort fokus på viktigheten av å melde avvik internt og eksternt, dette har vi jobbet med via Konferanse – 
avvik – 12.mai 2013, medlemsmøter, m.v, dette har bidratt større fokus på avvikshåndtering: https://www.nsf.no/vis-
artikkel/1586712/12560/SUS-tillitsvalgte-slaar-alarm-om-forholdene-paa-kreftavdelingen  

• Vi har vært deltakende i arbeidsgruppe vedrørende fortsatt bruk av praksiskonsulentordning for sykepleiere – SUS.  
• Finansieringsmodellen for hjemmespl og sykehjem i Stavanger kommune har vært under sterkt press, også fra vår HTV: 

https://www.nsf.no/vis-artikkel/1359891/17036/NSF-Stavanger-mener-nok-er-nok  
• Ellers så er enkelte kommuner i Rogaland tidlig ute med velferdsteknologi: https://www.nsf.no/vis-artikkel/1255270/17036/Velferdsteknologi-

i-fokus-i-Hjelmeland-kommune 
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Sogn og Fjordane - Måloppnåelse for perioden 

• NSF Sogn og Fjordane har etablert samarbeid med faggruppa for helsesøstre på fylkesplan. Det har vore fellesmøte og fokus på 
førebyggande helsearbeid og oppfølging av tildelte midlar til førebygging.  

• Det har vore fokus og fagdag om lavterkeltilbod innan rus og psykiatri i samarbeid med brukarorganisjonane i Sogn og Fjordane.   
• Fokus på e-helse og IKT med tilbod om fagdag til medlemmar vart avlyst grunna få deltakarar.  
• Det har i perioden vore fokus på sjukepleiardrivne poliklinikkar ved Førde Sentralsjukehus.  

 
Sør-Trøndelag - Måloppnåelse for perioden 

• Forbundsstyrets 8 prinsipper for ansvars- og oppgavedeling har vært tema under Lokal fagpolitisk konferanse hvor hovedtillitsvalgte, lokale 
faggruppeledere og fylkesstyret er målgruppe. Vi har videre oppfordret tillitsvalgte til å bidra til refleksjon rundt dette temaet i praksisfeltet. 

• Forbundsstyrets politiske plattformer har også vært godt grunnlag for diskusjoner og som tema på tillitsvalgtkonferanser, 
fylkesmedlemsmøter og medlemsmøter. Det har vært en god måte å nå strategiske mål i forhold til bevisstgjøre og påvirke for blant annet 
styrking av lavterskeltilbud i kommunene innenfor psykisk helse for alle aldersgrupper.  

• I Sør-Trøndelag pågår det flere prosjekter knyttet til bruk av velferdsteknologi. NSF har ikke vært direkte inne i noen av disse, men vi har fått 
presentert flere av dem. Særlig interessant er prosjektet med flytting av KOLS-dagboka fra perm til iPad, hvor St. Olavs Hospital sammen 
med Sintef har utviklet en applikasjon som kartlegger pasientens daglige form gjennom 5 enkle spørsmål. Totalresponsen resulterer i en 
sortering etter grad av plager i form av grønn, gul eller rød respons. Rød respons medfører at en sykepleier ringer opp pasienten innen kort 
tid for telefonisk oppfølging og konsultasjon. Dette har ført til færre reinnleggelser av KOLS-pasienter ved sykehuset. 

 
Telemark - Måloppnåelse for perioden 

• Gjennomført HTV konferanse med tema sykepleiernes betydning i samfunnsutviklingen. 
• E-helse har vært tema både på fagkafeer og seniormøte. 
• Avholdt fagkonferanse med fokus på omsorgsprioriteringer, endringsledelse og pasientsikkerhet.  
• Flere kommuner i Telemark har et fokus på velferdsteknologi, spesielt ved bygging av nye sykehjem. 
• Det har vært avholdt flere møter med politikere for å synliggjøre behovet i helsetjenesten, spesielt med fokus på kompetanse. 
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Troms - Måloppnåelse for perioden 
• NSF Troms har hatt særlig fokus på IKT som verktøy til bruk i helse og omsorgstjenesten. Er representert i styringsgruppen for Funke 

prosjektet ved Telemedisin som nå er rullet ut i alle kommuner i hele Helse Nord. Dette er elektronisk meldingsutveksling mellom spesialist- 
og kommunehelsetjeneste. 

• Representasjon i OSO under utarbeidelse av tjenesteavtaler og presentasjon av avtaler på HTV konferanse. 
• Ellers har temaet vært oppe på alle HTV konferanser i flere ulike fasetter i de siste år. 
• Vi har gjennomført årlig spørreundersøkelse blant våre HTV om situasjonen både i kommuner og sykehus i alle år etter 

samhandlingsreformens igangsettelse. Disse resultatene har vi presentert for politikere på alle nivå og i media. Dette arbeidet har gitt oss 
en god posisjon som samfunnsaktør og ikke minst for å tydeliggjøre sykepleiermangelen. De to siste årene har vi også fått med en oversikt 
over helsesøstersituasjonen. Tema om folkehelse har vørt tema på konferanse for TV konferanse. 

• Fylkesleder deltok i NRKs valgsending om sykepleier/spesialsykepleiermangelen i forbindelse med Stortingsvalget -13. 
• Vi har i samarbeid med UIT gjennomført forskermaraton. Der forskere innen sykepleie fikk presentert sin forskning for å få fokus på 

betydningen av forskning og også få en oversikt over hva skjer innen dette feltet. 
• Vi har også hatt møter med forskergrupper på UIT for å høre hva vi kan samarbeide om sett fra deres ståsted. 
• Faggruppen innen psykisk helse og rus har vi samarbeidet nært med de siste år. 
• Jordmor forbundet NSF lokalt og sentralt har også vært gode samarbeidsparter der vi har fått felles medieutspill gjennom 

leserinnlegg/kronikk. 
 
Vest-Agder - Måloppnåelse for perioden 

• Fokus på folkehelsearbeid på fylkesnivå; arrangert TV konferanse der ny folkehelselov, sykepleie og folkehelsesatsning var tema. Gode 
tilbakemeldinger på et engasjerende tema. 

• Fokus på velferdsteknologi; tema på HTV konferanse der fokuset også var på utviklingen i Vest Agder innen dette tema. Fylkesstyret har 
besøkt visningsrommet i Kristiansand kommune. 

• Ipad som verktøy for TV har vært fokus på alle samlingene siden januar 2014. 
• Fokus på sykepleierrollen i tverrfaglig perspektiv: tema på 12. mai konferanse, «sykepleiere en kraft for endring». 
• TV melder at de har fått delta i mange fora der sykepleiertjenesten blir diskutert. NSF er representert i alle de regionale samarbeidsutvalgene 

også i det overordnede strategiske samarbeidsutvalget på Agder. 
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Vestfold - Måloppnåelse for perioden 
• Samhandlingsreformen har vært et gjennomgående tema for dette innsatsområdet i perioden. NSF Vestfold har arbeidet hardt for at 

Felleserklæringens intensjon skulle ivaretas, og pr. 1.1.2015 er NSF fast Unio representant i Samhandlingsutvalget for 
Samhandlingsreformen i Vestfold. 

• De hovedtillitsvalgte har blitt bevisstgjort Samhandlingsreformens intensjon og virkning lokalt hos dem gjennom tema på HTV konferanser, 
og rapportering fra dem i konferansene på hvordan reformen arter seg lokalt. Rapporteringen blir brukt aktivt inn i Samhandlingsutvalget. 

• HTV er gjort kjent med verdien av og satt i stand til å indentifisere sine politikere, råd og utvalg for aktiv påvirkning, gjennom HTV 
konferanser, og bruk av handlingsplan. 

• Tiltak under fokus på tjenesteutvikling i kommunene særlig knyttet til fagfeltet psykisk helse- og rus i perioden har vært reetablering av 
faggruppen for sykepleiere innen fagområdet, (SPoR). Det ble gjennomført i 2013. 

• Pådriverrollen for NSF innen utvikling og økt bruk av E-helse og IKT har vært søkt oppfylt gjennom tema for HTV-konferanse, aktivt bruk av 
politiske plattformer, og fylkesleders deltakelse/påvirkning i fag- og samarbeidsrådet for USHT Vestfold. HTV konferanse og 
fylkesstyremøte har vært lagt til høgskolen med omvisning og informasjon om/besøk på Innovatoriet. 

• NSFs politisk plattformer har vært gjennomgått og distribuert på oppdateringskonferanse for alle tillitsvalgte, HTV-konferanser og 
medlemsmøter. 

 
Østfold - Måloppnåelse for perioden 

• NSF Østfold har årlig fulgt opp Fylkesmannens presentasjon av utviklingen i fht. bemanning og kompetanse i Østfolds pleie- og 
omsorgstjeneste. Den viser at det blir flere sykepleiere i tjenesten, men utviklingen har ikke vært i tråd med veksten av alvorlig syke 
pasienter i kommunehelsetjenesten. 

• I 2011, 2013, 2014 og 2015 har NSF kartlagt forskjell på planlagt og faktisk bemanning i fylkets pleie- og omsorgstjeneste. Kartleggingene 
viser store forskjeller mellom planlagt og faktisk kompetanse; mange ledige sykepleiervakter og disse erstattes som hovedregel med lavere 
kompetanse eller ufaglærte. Samtidig viser kartleggingene en positiv utvikling der stadig flere ledige sykepleiervakter erstattes med andre 
sykepleiere. Resultatet av kartleggingene har ført til lokale drøftinger mellom NSF og arbeidsgiver, god mediedekning og vi har informert 
både stortings- og lokalpolitikere om sykepleiermangelen.  

• NSF Østfold har jobbet mye med rekruttering både til sykepleierutdanningen og til yrket. NSF Østfold har siden 2013 etterspurt en nasjonal 
rekrutteringsplan for sykepleiere overfor politikere og arbeidsgivere både lokalt og nasjonalt.  
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INNSATSOMRÅDE 2: Sykepleieprofesjonen i utvikling 

Hovedmål 2:  
En kompetent, tydelig og godt koordinert sykepleietjeneste med fokus på kvalitet, pasientmedvirkning og tilgjengelighet. 
 
Viktige elementer for å nå målet: 

• Sykepleietjenesten er forankret og posisjonert på nasjonalt nivå og på alle nivå i helsetjenesten forøvrig. Dette bidrar til en lærende helsetjeneste som er trygg, 
samordnet og effektiv. 

• Gjennomgående ledelse av sykepleietjenesten med fokus på kunnskapsbasert praksis og kompetanseutvikling. 

• En sykepleietjeneste som videreutvikler arbeidet med kvalitetsindikatorer, pasientforløp og helhetlige systemer for kvalitetsforbedring. 
• En sykepleietjeneste som aktivt utvikler og implementerer nye funksjoner og tjenestetilbud (Dekkes av delmål 1.1 og 1.2 over) 
• NSF skal motarbeide profesjonsnøytralitet i helsetjenesten. 

• NSF skal arbeide for å innføre en nasjonal sjefssykepleier. 

 
Akershus - Måloppnåelse for perioden  

• I første del av perioden har vi hatt fokus på kvalitetsindikatorer. Ulike måter å måle kvalitet på og det arbeidet som er gjort fra NSF og andre 
instanser på nordisk og internasjonalt plan er presentert for hovedtillitsvalgte og ledere. I tillegg har vi oppmuntret 
hovedtillitsvalgte og ledere til å delta på IHF konferansen og pre-konferansen som tok for seg Magnet-systemet. 

• Pasientansvarlig sykepleier/pas.koordinator er tema på HTV-konferanse. Gjennom dette har vi satt fokus på fag, fagutvikling og ledelse. 
• Vi har også fortsatt å ha fokus på påvirkningsarbeid gjennom HTV/TV ved å oppmuntre til og legge til rette for å etablere dialog med 

politikere, ledere, samhandlingskoordinatorer, brukerorganisasjoner, pasientombudet, andre fagorganisasjoner, fylkesmannen, 
arbeidstilsynet, høyskolen osv. På fylkesnivå er det etablert nyttig kontakt med fylkesmannen. Og etterhvert en tettere kontakt med ledere 
og politikere på fylkesnivå. 

• Magnetprosjektet er fulgt opp overfor sykehus og kommuner. Det er et omfattende prosjekt, og vi har etter hvert begrenset vårt engasjement 
til de enhetene som har vist interesse. 

• Etter mange forsøk har vi lykkes med å etablere et forum for ledere på tvers av nivåer og tariffområder. Forumet er felles for ledere i 
Akershus og Oslo og møtes 2 -3 ganger i året. Gruppen kommer med forslag til temaer på møtene. Nytten av sjefspl/oversykepleier, 
strategisk kompetanseplanlegging og samarbeid leder/tillitsvalgt er noen av temaene som er tatt opp. 
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Aust-Agder - Måloppnåelse for perioden 
2.2 

• Skolering tillitsvalgte 
• Tema på HTV og TV konferanser. 
• Tv, fylkesleder og fylkesstyre møter med stortingspolitikere.  
• Samarbeidsmøter med Utviklingssenteret i Grimstad om videreutdanninger.  
• Pasientsikkerhet: HTV deltatt i gjennomgang pasientlister/medikamenter i region.  
• Deltatt på konferanser lokalt og sentralt.  

2.3.  
• Årlig lederkonferanse i samarbeid med Vest- Agder 
• HTV jevnlig team og skolering viktigheten av sykepleiekompetanse i tilsetting ledere. 

2.4. 
• Avvikssystem og viktigheten av å melde avvik tema på TV konferanser.  
• Ofte stilte spørsmål om avvik i henvendelser til fylkeskontoret.  

 
Buskerud - Måloppnåelse for perioden 

• Fylkesleder deltar i Overordnet samarbeidsutvalg for 26-kommuners samarbeidet og Vestre Viken HF. 
• NSF Buskerud har i løpet av denne perioden startet opp med kåring av årets sykepleier og årets sykepleieleder i Buskerud og Vestre Viken. 

Dette har fått god oppslutning, og nominering øker for hvert år. Dette gir en positivt fokus på sykepleierollen og fremmer verdsetting og 
bevisstgjøring både hos den enkelte og befolkningen. Mediedekning! 

• Gjennomfører årlig kurs i arbeidstid for ledere med god påmelding. Har også arrangert arbeidstidskurs med Thrana med gode 
tilbakemelding. Viktig for oss at ledere i fylket har en god relasjon til NSF Buskerud. 

• Tillitsvalgte er aktive i forhold til tilsettingsprosesser og fronter viktigheten av ledelse av eget fag. 
• Fagdag med Øyvind Nordbø om kvalitetsindikatorer og kvalitetssystemer sammen med pasient- og brukerombudet i Buskerud. 
• HTV og TV er aktive i forhold til å bruke sykepleier i tittelen for ledere: Avdelingssykepleier blir brukt i hele Vestre Viken HF. I l Lier 

kommune blir tittelen innført igjen. 
• Mange avisinnlegg om sykepleieprofesjonen, helsesøster og jordmor-rollen. 

 
Finnmark - Måloppnåelse for perioden 

• Det har vært spesielt fokus på å motvirke at det profesjonsnøytrale lovverket fører til at ledelse av sykepleierfaget og ledelse på pasientnært 
nivå erstattes av andre som ikke innehar sykepleiekompetanse. De tillitsvalgte har hatt fokus på hvordan og hvilken kompetanse 
arbeidsgiver søker etter og påvirket arbeidsgivernes valg. I perioden har det vært jobbet med å få de tillitsvalgte til å spille inn behovet for 
utviklingsstillinger innen for sykepleierfaget, det har vært ett langsiktig arbeid og en ser at flere arbeidsgivere nå oppretter stillinger innen 
fagutvikling.  

• Det har vært fokus på de politiske plattformene som omhandler innsatsområdet og vi har spesielt fokusert på plattformen som omhandler 
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forskning, med mål om økt forskning i områdene og økt fokus på kvalitetsforbedring. I tillegg løfter i fram god praksis ved å dele ut årets 
sykepleierpris. 

 
Hedmark - Måloppnåelse for perioden 

• NSF Hedmark ved fylkesleder sitter i Kompetanseløftet 2015-hvor vi diskuterer kompetansebehovet i kommuner.  
• Vi er og pådrivere i forhold til høgskolen i forhold til de områdene hvor vi mangler kompetanse. 
• Har arrangert fagkonferanse med tema kvalitetsindikatorer.  
• Har også hatt tema pasientforløp og behandlingslinjer. 
• Har arrangert konferanse med tema Kunnskapsbasert praksis. 
• Vi deler ut prisen Årets sykepleier i samarbeid med høgskolen i Hedmark. 

 
Hordaland - Måloppnåelse for perioden 

• Flere kommuner i Hordaland har startet opp med hverdagsrehabilitering. Tilbakemelding fra flere områder i KS om at det skorter på 
opplæring og verdsetting av sykepleiernes kompetanse- avhengig av kommune økonomien om de får uttelling for kompetanse. Opplever at 
sykepleierne setter pris på det tverrfaglige samarbeidet til brukerens beste. 

• Sykepleierdrevet diabetes poliklinikk i en kommune – ikke full oversikt i fylket på dette området. 
• Har hatt fokus på Pasientsikkerhets kampanjen og kvalitetsforbedring og hatt dette som tema x 2, seinest på HTV konferansen i desember 

2014. 
• Gjennomgående ledelse av sykepleietjenesten et av temaene på lederkonferanse 
• ØH hjelps senger i kommunene – med bakgrunn i krav om alle kommuner innen 2016 må har kommunale akuttseng(er), har flere kommuner 

inngått samarbeid om ØH sengene. Disse postene der sykepleierne får faglig påfyll og har gode fagmiljø er attraktive arbeidsplasser for 
våre medlemmer. Andre kommuner der det ikke er fokus på kompetanse og fagmiljøene utraderes ved å erstatte sykepleiere med lavere 
kompetanse, sliter med å få søkere til sykepleie stillinger. 

• Profesjonsnøytralitet: Har hatt sak hos fylkesmannen der en kommune hadde ansatt en radiograf i sykepleier 1 stilling, og vedkommende 
gikk med ansattskilt med tittel «Sykepleier1». Fikk ikke medhold hos fylkeslegen som konkluderte med at det var kommunens ansvar å 
sørge for at personen var skikket til å utføre arbeidsoppgavene som var tillagt stillingen. 

 
Møre og Romsdal - Måloppnåelse for perioden 

• NSF er medlem i Overordnet Samhandlingsutvalg i M&R 
• Fylkesstyret har årlige møte med stortingsrepresentanter på «mørebenken» og fronter sykepleiesaker som er aktuelle i fylket. 
• Fylket har hatt en satsing på ledere og stiftet en faggruppe for ledere. NSF har ansattrepresentanter i det lokale og regionale helseforetaket. 
• Det har vært stort fokus på sykepleiere i ambulansetjenesten, som ønsker å beholde lønn og tittel i denne jobben.  
• Stor deltakelse fra fylket på 100årsjubileet. 
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Nord-Trøndelag - Måloppnåelse for perioden 
• I samarbeid med Sør-Trøndelag har vi avholdt stor lederkonferanse, Flere av punktene ovenfor var belyst under konferansen. NSF-Nord-

Trøndelag har også tidligere har lederkonferanser, men med liten deltagelse fra ledere (20-40 stykker)  
• Kvalitetsindikatorer i sykehus har vært tema på HTV-konferanser. 
• Fylkeskontoret har holdt «NSF-kafeer» ute på arbeidsplasser hvor ledere lokalt har kommet, og tema har vært arbeidstid eller faglig 

forsvarlighet (ca 2 timer) 
• Medlemsmøter med avvik og kvalitetsindikatorer har vært holdt i de fleste HTV-områdene. 
• Fylkeskontoret har vært pådrivere opp mot tillitsvalgte, politikere (og ledere) i argumentasjon om hvorfor det skal ansettes sykepleiere. 

 
Nordland - Måloppnåelse for perioden 

• Tema på HTV  og lederkonferanser, medieoppslag, utsending av nyhetsbrev til alle tillitsvalgte 1 gang pr. mnd. 
• Samarbeid med UiN 
• Flere møter med lokalpolitikere 
• Protest fra fylkesstyret sendt til KS vedr. deres prosjekt «Kvalitetsindikatorer». 

 
Oppland - Måloppnåelse for perioden 

• Gjennomgående ledelse av sykepleietjenesten med fokus på kunnskapsbasert praksis og kompetanseutvikling 
o Lederkonferanse i samarbeid med Hedmark er gjennomført i 2012,2013, og 2015 
o Har tett samarbeid med ledergruppa 
o 4 dagers kurs med Thrana utført for ca 40 ledere i 2014 og 2015 
o Dagskurs i arbeidstid er utført. I 2013 og 2014 
o Plattform for ledelse er gjennomgått med tillitsvalgte.  
o Fylkeskontoret deltok på faggruppa for sykepleieledere sin konferanse, i -12,-13.- 14.og 15 

� Lederpris utdelt på de årlige lederkonferansene til faggruppa 
• Brukermedvirkning settes som tema på htv konferanse.  

o Utført på htv konferanse. Leder for brukerutvalget i Sykehuset Innlandet og Professor Ole Petter Askheim fra Høyskolen i 
Lillehammer 

• Fylkesstyret deltok på Helsekonferansen i 2014 og 2015 
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Oslo - Måloppnåelse for perioden 
• NSF Oslo har hatt stort fokus på sykepleietjenesten både i Spesialist- og kommunehelsetjenesten.  
• I de 15 kommunale hjemmetjenestene i Oslo kommune fikk NSF Oslo i slutten av forrige landsmøteperiode vedtatt at man skulle innføre 

Behovsstyrt Bemanning (BOB). Dette er et system som bygger på KOMPASS utviklet av NSF. I BOB er det behov for sykepleie som styrer 
hvem som skal utføre et oppdrag og systemet har også en innebygget maksimalgrense for antall pasienter per sykepleier. BOB har i ført til 
opprettelse av mange nye sykepleierårsverk i hjemmetjenestene i Oslo i første halvdel av landsmøteperioden. For sykehjemmene sin del 
har BOB ført til en jevnere fordeling av sykepleierårsverkene mellom sykehjemmene. Dessverre har Oslo kommune valgt å fjerne de to 
sykepleierne som jobbet spesielt med å følge opp innføring/oppfølging av BOB i hjemmetjenester, sykehjem og bemannede boliger. Dette 
beklager vi i NSF Oslo sterkt og vi er bekymret for utviklingen av sykepleieårsverk i forhold til pasientbehov i kommunen. 

• NSF Oslo har i en rekke innlegg både på konferanser, i møter med politikere og administrativ ledelse i alle deler av helsevesenet tatt til orde 
for å fremheve sykepleie og motvirke profesjonsnøytralitet. 

• Krav om en sjefsykepleier i Oslo er krevd i alle deputasjoner med helse- og sosialkomiteen i Oslo, samt i møte med Oslo-benken på 
Stortinget.  

 
Rogaland - Måloppnåelse for perioden 

• Mange kommuner i Rogaland var tidlig ute og ville starte/startet opp med hverdagsrehabilitering. For å sikre at også våre HTVer hadde 
kunnskap og innsikt i dette arrangerte NSf Rogaland en studietur til København/Fredericia sommeren 2013, for ytterligere info, se vår 
fylkesavis s.3: https://www.nsf.no/Content/1322663/Rogaland_3-13.pdf  

• HTV i Stavanger kommune var svært delaktig i prosessen av opprettelse av sykepleieklinikk i Stavanger kommune, klinikken har skapt 
interesse hos Bent Høie, for mer info: https://www.nsf.no/vis-artikkel/1572499/17036/Et-hus-for-folkehelsen  

• I virksomheter hvor man har egen fagstige er NSF delaktig i arbeidsgruppen. 
• Pasientsikkerhet: Overgang fra kampanje til program har medført at tillitsvalgte ikke lengre er ønsket i kvalitetsutvalg, tross flere innspill om 

at dette ikke er i samsvar med godt samarbeid. 
• Pathway: Godt samarbeid med to sykehjem, som har vært svært deltakende i prosessen: https://www.nsf.no/Content/1517749/Rogaland_1-

14.pdf (s.16), dessverre har Øyane sykehjem som har vært spydspissen i dette arbeidet vært nødt til legge bort arbeidet grunnet svært 
dårlig økonomi.  

• ØH hjelps avd – med bakgrunn i krav om alle kommuner innen 2016 må har kommunale akuttseng(er), gikk Gjesdal, Sandnes, Klepp og Time 
i sammen om å etablere ØH senger. TV i NSF var med i prosessen hele tiden: https://www.nsf.no/Content/1387330/NSF%20Lokalen%20-
%20desember%202013.pdf (s.6)  

• Helse Stavanger – polikliniske konsultasjoner utført av sykepleiere – på topp i landet: https://www.nsf.no/vis-
artikkel/2450632/539369/Sykepleiere-utforer-stadig-flere-polikliniske-konsultasjoner  

 
Sogn og Fjordane - Måloppnåelse for perioden 

• NSF Sogn og Fjordane har gjennomført tilbod om to dagar leiaropplæring for leiarar både frå KS og Spekter. Det har vore svært godt 
motteke.   
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• Fylkesorganisasjonen har skrive høyringssvar og delteke på aktuelle arenaer som , RHF og HF styremøter.  
• Det har vore fokus på bruka av sjukepleiartitlar både i opplæring, på medlemsmøter og på TV konferansar. 
• NSF Sogn og Fjordane deler ut Sjukepleieprisen årleg til ein sjukpleiar som har utmerka seg i sin praksis. 

 
Sør-Trøndelag - Måloppnåelse for perioden 

• Jubileumsmarkeringen i 2013 ble i stor grad brukt til å fremme betydningen av kompetent ledelse med sykepleiefaglig forankring i helse- og 
omsorgstjenesten. 6 foredrag ble holdt, og vi nådde over 600 av våre medlemmer gjennom disse arrangementene.  

• Fylkesstyret arrangerte også for første gang i 2014 en egen konferanse for ledermedlemmer. Konferansen ble arrangert i samarbeid med 
NSF Nord-Trøndelag. Her var det viktig for oss som arrangører å synliggjøre sykepleiere i ulike posisjoner for å vise hvor nyttig akkurat 
denne kompetansen er for å oppnå gode tjenester til pasienter og befolkningen. 

 
Telemark - Måloppnåelse for perioden 

• Pasientsikkerhet og brukermedvirkning har vært tema på lederkonferanse.  
• Det er opprettet ledernettverk for medlemmene i NSF Telemark. 
• Det har vært egne parallellsesjoner for ledere på fagkonferansene. 
• Fylkesstyret har kartlagt stillingsannonser med fokus på stillingsstørrelse og tittel. 
• Sykepleierdrevne poliklinikker har vært tema på fagkafe. 

 
Troms - Måloppnåelse for perioden 

• Faglig forsvarlighet og pasientsikkerhet har vært gjennomgående tema i møte med tillitsvalgte, ledere og medlemmer for øvrig. 
• NSF Troms arbeider med saken faglig forsvarlighet/ omsorgsfull hjelp/ kritikkverdige forhold. Saken er presentert internt i NSF og sendes nå 

som sak til Landsmøtet 2015. 
• Lederkonferanser er gjennomført i fylket, men vi sliter med dårlig påmelding fra ledere. 
• Opprettet lokalt nettverk for ledere i Tromsø kommune. Dette må drives av NSF ellers stopper det opp. 
• Arbeidstidskurs for ledere gjennomføres årlig i to deler av fylket. 
• Lokal faggruppe for ledere og for akuttsykepleiere skal etableres i løpet av 2015. 
• Kåring av Årets sykepleier har vi holdt på med i hele perioden. I -14 startet vi også opp med kåring av årets sykepleieleder. 
• Gratis fagdag for medlemmer arrangeres hvert år 12.mai. I fjor hadde vi Rådet for sykepleieetikk som presenterte et verktøy som sykepleiere 

selv kan bruke i vurdering av etikken. 
• HTV områdene samarbeider og flere har hatt lokale fagdager med svært godt oppmøte. 
• Temaet sykepleiedokumentasjon har vært oppe på konferanser for ledere og TV. 
• Vårt lokale fagblad Et Øyeblikk har opphørt til fordel for elektronisk nyhetsbrev. I dette brevet har vi også et tema gode eksempler hvor vi får 

presentert tema som er iverksatt og som kanskje kan være en inspirasjon for andre. 
• Fokus på sykepleierprofesjonen og forskning i møte med Tromsbenken på Stortinget. 
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Vest-Agder - Måloppnåelse for perioden 
• Fokus på pasientsikkerhet: tema på 12 mai konferanse «sykepleier og faglig forsvarlighet» Fylkesleder har deltatt på flere medlemsmøter i 

perioden og holdt foredrag om dette tema. 
• Fokus på sykepleieledere: Arrangert årlige lederkonferanser i samarbeid med Aust Agder. Fylkesleder har arrangert samlinger for leder på 

fylkeskontoret og det vil i løpet av 2015 etableres ei lokal faggruppe for ledere. Fylkesleder har sendt jevnlig lederinformasjon ut til leder i 
fylket. 

 
Vestfold - Måloppnåelse for perioden 

• Profilering av Pathway/Magnet tankegangen i sykehuset og USHT, har ikke ført frem så langt. Ved invitasjon til nettverkssamling i 2013, var 
det liten/ingen respons i Vestfold. 

• Faglig forsvarlighet og avvikshåndtering har vært tema på HTV-konferanse. Heftet «Faglig forsvarlighet», har fortsatt god omsetning.  
• Pasientsikkerhetskampanjen har vært tema på HTV- konferanse 
• Det er kartlagt og viser seg å være flere sykepleierdrevne politiklinikker ved sykehuset. Disse er presentert i lokalt blad, Medlemskontakten. 

En sykepleier i Vestfold er utdannet avansert geriatrisk sykepleier på masternivå, og driver sykepleiepoliklinikk på et helsehus. NSF følger 
med, informerer om og fremsnakker denne aktiviteten på ulike arenaer. 

• Profesjonsnøytralitet motarbeides ved at HTV/TV bevisstgjøres og er aktive i ansettelsesprosesser, for å sikre at sykepleietjenesten skal 
ledes av sykepleiere, og at sykepleiere ansettes der hvor deres kompetanse naturlig etterspørres. 

• Ledelse: FK gjennomfører arbeidstidskurs for ledere. Fylket har holdt lederkonferanse hvert år, i samarbeid med Telemark, men fra 2014 kun 
for eget fylke. Dette fordi deltakerantallet sank, og behovet for å endre på gjennomføringen ble fremtredende. 60 ledere deltok i 2014. 

• Ambisjonen om å sende ut «lederinformasjon» fire ganger pr. år er ikke gjennomført, grunnet nedprioritering/ressurser. Det ble arbeidet 
aktivt for å opprette lokal faggruppe for ledere i 2014. I november var 12 stk. medlemmer, og en gruppe av dem skal arbeide aktivt videre i 
2015.  

 
Østfold - Måloppnåelse for perioden 

• NSF Østfold har bidratt til å synliggjøre nye sykepleierfunksjoner og tjenestetilbud som sykepleierdrevet diabetes- og sårpoliklinikk i 
kommunal regi.  
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INNSATSOMRÅDE 3: Sykepleierutdanning og forskning 
 
 
Hovedmål 3: 
Utdanning, fagutvikling og forskning skal gi sykepleiere kunnskap og kompetanse som sikrer grunnlag for god pasientbehandling, og synliggjør sykepleiernes særegne funksjon 
i helsetjenesten. 
 
Viktige elementer for å nå målet: 

• Sykepleierutdanning på alle nivå skal være regulert, organisert, finansiert og kvalitetssikret i tråd med befolkningens behov for sykepleierkompetanse. Det skal 
etableres nasjonale kvalitetskrav til sykepleierutdanningen på alle nivå. 

• Opptakskrav, kvalitet og fokus på kjernefagene i sykepleie på Bachelorstudiet, herunder sykepleiernes særegne funksjon og naturvitenskaplige tema, styrkes. 
• Forskning med fokus på sykepleiernes utdanning, kjerneområder, arbeidsbetingelser, kvalifikasjoner i samhandling, pasientsikkerhet og pasientresultater skal initieres 

og prioriteres. 
• Det skal utarbeides strategi og innhold i forhold til klinisk ekspertsykepleie/avansert klinisk praksis. 
• Det skal arbeides med opprettelse av en samarbeidsavtale mellom praksis og fag- og forskningsmiljøer. 
• Stillinger til forskning og fagutvikling i sykepleie skal økes. 

 

Akershus - Måloppnåelse for perioden 
• Vi har ikke lykkes med å etablere kontakt med ledelsen ved sykepleierutdanningen. 
• Vi har ikke engasjert oss innen dette området i denne perioden. 
 

Aust-Agder - Måloppnåelse for perioden 
3.2.  

• NSF`s politikk formidles gjennom HTV på universitetet.  
• Vi har ikke hatt student i fylkesstyre denne landsmøteperioden.  
• Underviser studenter om arbeidsliv. 

3.3. 
• Spesialisthelsetjenesten: HTV skoleres og er pådrivere for oppretting av trainèstillinger. Fagutviklingsstillinger er innarbeidet i 

spesialisthelsetjenesten, men ikke i mål i kommunene.  
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Buskerud - Måloppnåelse for perioden 
• God dialog med NSF student. Egne fagdager for studentene. Årlig undervisning for siste års sykepleierstudenter.  
• Representant for studentene aktivt med i fylkesstyre 
• NSF Buskerud har jevnlig hatt møter med dekan, og hatt medvirkning i fusjon av høgskolen i Buskerud og Vestfold. God dialog om 

studietilbud. 
• Fylkesstyret har sammen med studentrepresentanten hatt mye fokus på praksisplasser i kommuner og sykehus, dette har også vært tema 

på HTV-konferanse. Studentrepresentant har også skrevet innlegg i Sykepleien og fylkesavisa med dette som tema.  
• Fylkeskontoret og HTV på høyskolen har vært på mange medlemsmøter i kommunene og snakket om faglig forsvarlighet. 
• NSF Buskerud har vært aktive i utarbeidelsen av avansert klinisk sykepleie-studie med oppstart i 2015. 
• HTV i Vestre Viken har jobbet for utdanningsstillinger – dette er opprettet for anestesi-, operasjon og intensivutdanning. Dette må jobbes 

videre med i kommunene. 
• Arrangert fagdager for medlemmer og ledere om kvalitet, forskning, ledelse osv.  

 
Finnmark - Måloppnåelse for perioden 

• Finnmark har jobbet med å få til en god fusjon mellom Høgskolen i Finnmark og UiT, for oss var det viktig å sikre at UiT i sammenslåing ikke 
forringet tilbudet i Finnmark. Det ble gjort en solid jobb for å påvirke til at utdanningstilbudet og sammenslåingsvedtaket tok opp i seg at 
tilbudet ved Campus Hammerfest skulle videreutvikles og bestå. Det ble jobbet fram både høringsnotat og medieomtale i tett samarbeid 
mellom., tillitsvalgt, fylkesstyret, medlemmer og student representant og en lyktes med påvirkningsarbeidet. 

• Det har vært fulgt opp med ny tillitsvalgt med tanke på medlemmers mulighet til medbestemmelse i ettertid og en har bevart den tillitsvalgte 
for medlemmene i Finnmark. 

• I forhold til påvirkning av faginnholdet har ikke fylkesstyret hatt en særlig rolle, men vi har hatt jevnlig møte med de tillitsvalgte. 

 
Hedmark - Måloppnåelse for perioden 

• Har deltatt i gruppe som har jobbet med fagplan i Høgskolen.  
• Har delt ut politisk plattform til NSFs medlemmer i Høgskolen. 
• Har lite påvirkning på sykepleierutdanningen, men forsøker å holde god kontakt med høgskolen og lærerne der. Vi deltar i sosiale 

hendelser, er til stede ved aktuelle kurs og møteplasser. 
• Vi markedsfører disputaser, og deltar på noen i den grad tiden strekker til. 
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Hordaland - Måloppnåelse for perioden 
• Mange sykepleiere i Hordaland med master og Phd etter hvert. 
• Vi profilerer de som disputerer i fylket, intervjuer dem i Medlemsbrevet og bruker deres kompetanse på forskjellige arrangementer. 
• Phd. Sykepleier ved Hemil senteret er utnevnt til professor i perioden. 
• Aktive studentrepresentanter har fokus på utdanning, kvalitet og fokus på kjerne fagene.                                                                               

o 7 videre utdanninger har, eller skal i gang med masterløp knyttet til utdanningene ved HiB. 
o Jordmor utdanningen ved HiB venter på godkjenning til masterløp 

• Videreutdanning i legevaktsykepleie etablert i perioden ved Haraldsplass Diakonale Høgskole. 
• Fylkesstyret i Hordaland deltok høsten 2014 på ICN konferansen i Helsinki der det var fokus på : klinisk ekspertsykepleier og avansert 

klinisk ekspertsykepleier. 
• Høgskolen i Bergen har i perioden utviklet og åpnet Omsorgsteknologi laboratorium og NSF Hordaland deltok på arrangementet. 
• Høgskolen i Bergen er ferdig bygget i perioden og det var høytidelig åpning av flotte nye lokaliteter på Kronstad.  

 
Møre og Romsdal - Måloppnåelse for perioden 

• En representant fra Høyskolen er representert i fylkesstyret. NSF er tilstede på begge høyskolene ved avsluttet Bachelorstudiet. 
• NSF M&R  har hatt fokus på gode praksisplasser. Vi har hatt fokus på HTV konferanser på å få frem de gode eksempler på fagsykepleiere i 

kommuner og foretak. 
 
Nord-Trøndelag - Måloppnåelse for perioden 

• Vi har fast medlem i Fylkesstyret fra HINT, hun er en dyktig bidragsyter med info om hva som rører seg i utdanninga. Vi har møter med 
styret i HINT hvor utdanning og kvaliteten på teori og ikke minst kvaliteten på praksis, drøftes. 

• NSFs ønske om styrking av opptakskrav for kjernefagene, er meldt til HINT. 
• Studentrepresentanten i FS-styret har «studentens hjørne» i fylkesstyret, hvor viktig info gis til FS. Dessverre har ikke alle repr deltatt i FS-

møtene. 
• Omsorgsforskning har vært tema på HTV-konferanser og regionalt dialogmøte 
• Fylkeskontoret har hvert år møte med studentene ved begge skolene, hvor tema er «fra student til arbeidstaker» er tema.  
• Fylkeskontoret deltar på disputaser ved skolene.  
• Doktorgradsstudier blir presenterer vi i « Vi sykepleiere» 

 
Nordland - Måloppnåelse for perioden 

• Samarbeid med UiN, møter med dekan og HTV vedr.utdanning og praksisplasser 
• Studentrepresentant fast i fylkesstyret  
• Deltatt i møter med UiO og Høgskolen i Nesna 
• Opprettet utdanningsstillinger både i Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. 
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Oppland - Måloppnåelse for perioden 

• NSF Oppland bidratt med å spre forskningsbasert kunnskap som er utarbeidet av sykepleiere i Oppland via medlemsbladet, nettsider og FB 
• NSF Oppland er representert i styringsgruppene i henholdsvis utviklingssenter for sykehjem og utviklingssenter for hjemmetjenester 
• Sammen med Hedmark: Arrangert fagdager for sykepleiere med blant annet tema sykepleie i endring- kunnskapsbasert praksis 
• NSF Oppland deltar i KNOP, kvalitetsforbedringsnettverk i Oppland. 

 
Oslo - Måloppnåelse for perioden 

• NSF Oslo har vært aktive i grupper som har jobbet med kliniske ekspertsykepleiere. Gjennom Utviklingssenter for hjemmetjeneste og 
sykehjem i Oslo har vi engasjert oss for å få på plass både finansiering av masterstudie i avansert geriatrisk sykepleie og ikke minst sikre 
stillinger til sykepleiere med masterutdanning etter endt utdannelse. Finansiering er kommet godt på plass, men dessverre er det foreløpig 
ikke etablert stillinger som benytter kompetansen. 

• NSF Oslo er svært fornøyde med at det, etter flere års jobbing, nå er etablert trainee-stillinger ved alle sykehusene i Oslo. Fortsatt er det 
behov for enda flere av disse viktige plassene, men man har kommet langt på vei. 

• NSF Oslo har sittet i flere styringsgrupper der målet har vært å styrke fokus og satsing på stillinger til forskning og fagutvikling. Forskning 
og fagutvikling har også vært tema på fagpolitisk konferanse i 2015. 

 
Rogaland - Måloppnåelse for perioden 

• Vi profilerer (etter beste evne) de som disputerer i fylket, et eks: https://www.nsf.no/vis-artikkel/1256186/17036/Strekke-seg-mot-tinder-staa-i-
kneiker:--Om-aa-fortsette-i-sykepleien  

• NSF Rogaland hadde et tydelig budskap og stemme når UiS la om sitt studieprogram fra videreutdanninger til masterutdanninger i AIO-
utdanningene: https://www.nsf.no/vis-artikkel/1329314/17036/Sykepleiernes-kompetanse---pasientens-trygghet men det var stor motstand: 
http://www.nrk.no/rogaland/uenighet-om-mastergrad-i-sykepleie-1.11596307 Men det var enkelt når fagmiljøet, studentene og universitetet 
var enige, da kunne en fylkesleder bare stå å ta i mot all motstand og svare opp! 

• FOUSAM: https://www.nsf.no/vis-artikkel/1553926/12560/Sammen-om-bedre-helse-i-Fonna-regionen flott samarbeid som sett forsking og 
utviklingsarbeid i forbindelse med samhandlingsreformen i system – TV bidrar inn, se innsatsområde 1. 

• Rammeplan sykepleieutdanning – NSF bidragsyter gjennom TV ved UiS. 
 
Sogn og Fjordane - Måloppnåelse for perioden 

• NSF Sogn og Fjordane har årlege møter med leiinga av sjukepleiarutdanninga i Sogn og Fjordane.  
• NSF sin studentrepresentant melder inn utfordringar knytt til utdanninga til fylkesstyret. 
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Sør-Trøndelag - Måloppnåelse for perioden 
• Fylkesstyret har forsøkt å få opprettet et uformelt forum for å møte ledelsen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Dette har vist seg ikke å være 

så enkelt å få til. 
• Det fylkesstyret har klart å følge opp, er å arrangere ett eget medlemsmøte for sykepleiere med interesse for fagutvikling og forskning. Dette 

medlemsmøtet har blitt arrangert en gang, og burde med fordel ha blitt gjentatt. I samarbeid med hovedtillitsvalgt ved Høgskolen i Sør-
Trøndelag, har vi også deltatt under medlemmers disputaser. Vi har også sikret at disse har fått en blomsterhilsen fra organisasjonen. 

• Fylkesstyret har også vedtatt at fylkesleder jevnlig skal sende ut nyhetsbrev til ledermedlemmer. Formålet med dette brevet er å gi en 
kortfattet og enkel sammenfatning av aktuelle politiske saker i fylket, samt reklamere for relevante og aktuelle kurs og konferanser. 
Nyhetsbrevene har også gått i kopi til lokale faggruppeledere og alle tillitsvalgte. 

• Fylkesstyret gjennomførte i 2011 et prosjekt hvor til sammen 6 studenter og pensjonistmedlemmer møttes over en periode på et halvt år for 
felles refleksjon. Formålet med prosjektet var å se om senior og junior eller noviser og eksperter kunne drive med gjensidig 
kunnskapsoverføring. Prosjektet viste at ved veiledning kunne pensjonister og studenter og studenter lære av hverandre og oppnå en 
gjensidig økt forståelse for hverandres kunnskap og erfaringer. 

 
Telemark - Måloppnåelse for perioden 

• Det er opprettet flere fagutviklingsstillinger til sykepleiere både på STHF og i flere kommuner.  

 
Troms - Måloppnåelse for perioden 

• Årlige temakvelder med studentene på begge studiestedene. Deltakelse og forelesing på studentdag som arrangeres av studentene selv.  
• Dyktige studentrepresentanter i fylkesstyrene har bidratt til god dialog da representanten også sitter i flere samarbeidsfora på studiestedet 

og kan informere styret. 
• Fylkesstyret har sammen med studentrepresentant hatt fokus på praksisplasser. 
• God dialog med HTV på studiestedene. 
• Fylkeskontoret har hatt mye fokus på nye føringer for helseutdanninger. Dette har også vært tema på TV/ leder konferanser. 
• UIT arbeider med oppstart av distrikts sykepleier utdanning dette er presentert på fylkesmøte. 
• Tema fagutviklingssykepleier/stipendiater og utdanningsstillinger har vært presentert på lokal fagpolitisk konferanse 
• Tromsø er hovedstaden for Nordområdesatsingen. Fylkesleder har deltatt i utdanningsseminar. Og Fylkesleder og nestleder har besøkt og 

stiftet bekjentskap med sykepleierorganisasjonen i Arkangelsk. 
• Fylkesleder og nestleder har etablert kontakt med forskermiljøet ved UIT. 
• Fusjonsprosesser mellom universitet og Høgskoler på tvers av fylkesgrenser i regionen har vært utfordrende. 
• Etterspurt status på masterutdanning og stillinger i kommunene. 
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Vest-Agder - Måloppnåelse for perioden 
• Fylket har fått egen HTV på universitetet som er knyttet til sykepleierutdanningen. Dette har medført økt aktivitet blant medlemmene og der 

fylkesleder har deltatt på årlige medlemsmøter. 
• Svært godt samarbeid med studentrepresentantene. Det er etablert et lokallag som har stor aktivitet.  
• Fylkesleder har holdt foredrag for 3dje års studentene, der NSF har blitt profilert og har deltatt på avslutningen med hilsen og utdeling av 

roser til avgangsstudenter på grunnutdanningen. 
• TV på sykehuset har vært med i arbeidet for å etablere trainee-stillinger for nyutdannede stillinger på Sørlandet sykehus. I Kristiansand 

kommune har TV deltatt aktivt i prosess for å opprette forskerstillinger og en av disse ble tildelt til en sykepleier. 
 
Vestfold - Måloppnåelse for perioden 

• Fylkesleder har jevnlig kontakt med HBV gjennom møter med dekan, undervisning om gode råd til avgangsstudentene, og 
hilsningstale/roser ved skoleslutt. 

• NSF ved fylkesledere deltar og øver påvirkning i prosjekt ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, knyttet til utvikling av avansert klinisk 
sykepleierutdanning på masternivå.  

• Fylkesleder deltar i referansegruppe for Touchsensor prosjekt ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold 
• Deltakelse i fylkesmannens Omsorgsplanforum gir mulighet for å påvirke utdanning og forskning, sammen med HBV, og det gjøres. Det 

samme kan sies om påvirkningsmulighet i Samhandlingsutvalget og bruken av dem. NSFs politiske plattformer er her gode verktøy. 
• Det har vært aktive studentrepresentanter i fylkesstyret i perioden, som bevisstgjør fylkesstyret på studentenes politiske saker. 

«Statseksamen» har vært gjennomført som en prøveordning for avgangskull ved høgskolen to ganger. 
• NSF ved Fylkesleder har sittet i referansegruppen og fulgt opp prosjekt Kunnskapsbasert Praksis i Vestfold, basert på litteratur fra 

Fagavdelingen i NSF. Avsluttet i 2012. 
 
Østfold - Måloppnåelse for perioden 

• NSF Østfold har bidratt til å gjøre aktuell forskning kjent i fylket.  
• En av landets 11 første sykepleiere med master i avansert geriatrisk sykepleie som ble utdannet i 2014, jobber i Eidsberg kommune. NSF har 

bidratt til å gjøre den nye sykepleierkompetansen kjent gjennom foredrag og nyhetsartikler på www.nsf.no/ostfold samt i nyhetsbrev. 
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INNSATSOMRÅDE 4: Lønns- og arbeidsvilkår 
Hovedmål 4: 
Lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter sykepleierens kompetanse, utdanning og ansvar og som ivaretar likelønn for den enkelte og for yrkesgruppen. Et 
helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø som bidrar til å skape attraktive arbeidsplasser og muliggjør høy yrkesdeltagelse i alle livsfaser. 
Viktige elementer for å nå målet: 

• Retten til full stilling skal styrkes. 
• Arbeidstidsordninger skal ivareta hensynet til helse, velferd, likestilling og faglig forsvarlighet. 
• En bemanning og kompetansesammensetning som ivaretar balansen mellom oppgaver og ressurser skal sikres. 

• Tredje-hver-helg prinsippet skal tariffestes. 
• Det skal sikres redusert arbeidstid for ansatte i nattevaktstillinger. 
• Sykepleierkompetansen skal synliggjøres i kampen for økt verdsetting og likelønn, samt utnytte nye arenaer, nytt ansvar og nye funksjoner.  

• Medlemmenes og tillitsvalgtes innvirkning på lønnsfastsettelse skal styrkes ved tilsetting, kompetanseutvikling og økt ansvar. 
• Forebygging og bekjempelse av sosial dumping skal videreføres. 
• Tillitsvalgte skal settes i stand til å håndtere utfordringer knyttet til sosial dumping. 

 

Akershus - Måloppnåelse for perioden 
• Det har vært arbeidet mye med arbeidstid, heltid/deltid og 3.hver helg i perioden. Spesielt mye fokus fikk dette da Ahus vedtok å innføre 

hyppigere helgejobbing, noe som utløste kraftige protester fra ansatte og endte med rettsak om brudd på fredsplikten. Heltid/deltid har i 
første rekke vært fokus i de kommunene som er med i prosjektet «Saman om ein betre kommune» og til dels i helseforetakene. I 
helseforetakene er det lite ufrivillig deltid. Tillitsvalgte i alle områder møter i all hovedsak argumentet om hyppigere helgejobbing dersom 
stillingsandelene skal økes. 

• Vi har utarbeidet powerpoint-presentasjon til HTV/TV for medlemsopplæring i å stille lønnskrav. Vi merker at vi får flere henvendelser i 
forbindelse med lønnskrav ved tilsetting. 

• Strategiarbeid/retorikk har vært tema på HTV-konferanse bl.a. for å styrke forhandlingskompetansen hos tillitsvalgte. 
• Sammenhengen mellom bemanning, kompetanse og kvalitet har vært tema på ledermøte og HTV konferanser. Dette skaper engasjement og 

oppleves som nyttig av deltagerne. 
• Identifisering av sosial dumping har vært tema på HTV konferanser. 

 
Aust-Agder - Måloppnåelse for perioden 
4.1. 

• Det har vært en positiv utvikling i forhold til økt stillingsstørrelse i sykehus og kommune i landsmøteperioden. 
• I kommunene er tredje hver helg prinsippet godt innarbeidet.  
• I sykehus er det under press.  
• Skolerer HVT om argumentasjon for tredje hver helg med helse, velferd, likestilling, faglig forsvarlighet. 

4.3. 
• Skolerer Tv og HTV i forhold til lønnsforhandlinger. Bruker arena med politikere og arbeidsgivere å fortelle viktigheten av 

sykepleierkompetansen.  
• I forbindelse med implementering av samhandlingsreformen i kommunene er nødvendigheten av sykepleier kompetansen mer synlig.  
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4.4. 
• TV skoleres til å kunne overvåke situasjonen/ ha beredskapskompetanse angående sosial dumping lokalt. Fylkeskontoret gått aktivt ut og 

etterspurt situasjon rundt f.eks ferievikarer.  
 
Buskerud - Måloppnåelse for perioden 

• Arbeidstidsordninger, turnus, arbeidsmiljøloven er stadig tema på HTV-konferanser, medlemsmøter og lignende. Økt bevissthet i forhold 
«den gode turnus», og innvirkning på helse og velferd.  

• Medlemsmøter med fokus på heltid, arbeidstid og arbeidsmiljøloven. NSF Buskerud har i samarbeid med Vestfold deltatt på prosjekt 
heltidsløftet i KS. 

• Arbeidstidskurs for ledere – et gratis tilbud som har vært veldig populært 
• HTV, fylkesstyre og lokale faggruppeledere har besøkt Buskerudbenken på Stortinget og fortalt om sykepleiernes kompetanse. 
• Vestre Viken HF (og Spekter) stevnet NSF for brudd på fredsplikten. Dette var en stor belastning for våre tillitsvalgte, men resultatet er mer 

bevissthet rundt viktigheten av å kjempe for gode ordninger for medlemmene.  
• Gjennomført egne mini-forhandlingskurs for å øke kompetanse hos HTV og TV i kommunene. 
• Jobbet for tariffavtale hos NIMI Ringerike og Høyenhall. 
• Økt verdsetting både i sykehus og spesielt i enkelte kommuner som har forhandlet frem bedre minstelønnsstiger. Innført 16 års lønnsstige i 

Ringerike kommune og Bråset sykehjem.  
o I Drammen får alle sykepleiere som ønsker det 100% stilling. 

• Gjennomførte streik i kommunal og statlig sektor i 2012 
 
Finnmark - Måloppnåelse for perioden 

• Vi følger opp de tillitsvalgte med opplæring, bistand og oppfølging foran tariffoppgjørene. Vi har avviklet ett miniforhandlingskurs i 
perioden, noe de tillitsvalgte satte stor pris på og vi vil fortsette med. De tillitsvalgte har hatt fylkeskontoret til rådighet underveis i 
forhandlingene ved spørsmål. Vi har gått inn i saker som omhandler sosialdumping ved behov og forsøker å monitorere hvilke selskap som 
etablerer seg i Finnmark og hatt godt samarbeid med media rundt dette. Vi driver systematisk opplæring av tillitsvalgte i NSFs lønnspolitikk 
og jobbet at de tillitsvalgte rådgir medlemmer til å forhandle lønn ved skifte av jobb og nyansettelse. 

• Vi har jobbet spesielt med turnus og 3. hver helg og fått flere arbeidsgivere til å endre praksis til at sykepleiere skal ha turnus som ikke 
innebærer arbeid mer enn hver 3. helg, tilstrekkelig bemanning og helse og velferd. Dette har vært tidkrevende prosesser der vi har fult 
medlemmene og tillitsvalgte tett opp. Vi har markert vårt standpunkt mot endringer i arbeidsmiljøloven, alene og i samarbeid men andre. Det 
ble også markert 28. januar 2015 flere steder i fylket. 

• Vi har fokus på at våre tillitsvalgte skal påvirke til at det opprettes 100% stillinger og at den høye andelen heltidsansatte i Finnmark 
beholdes. Dette gjøres også blant annet ved at en påvirker politikere til å ha dette som ett prinsipp i sitt arbeide med rekruttering. 
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Hedmark - Måloppnåelse for perioden 
• Vi driver systematisk oppfølging og opplæring av de hovedtillitsvalgte i forbindelse med tariffoppgjør. 
• Vi har oppfølgingskurs for HTV og forhandlingsutvalg i forkant av lokale forhandlinger i KS- området. 
• Vi stiller oss til rådighet for veiledning underveis i lokale forhandlinger. 
• Vi driver systematisk opplæring av tillitsvalgte i NSFs lønns- og tariffpolitikk. 
• Opplæring om sosial dumping på generelt nivå skjer gjennom TV- opplæringen.  
• Dersom det er mistanke om lokale tilfeller, går vi inn i disse sakene. 
• Jobbet alene og sammen med andre organisasjoner om markeringer rundt endringer i arbeidsmiljøloven. 
• Jobbet sammen med HTV mot konkurranseutsetting av sykehjem. 

 
Hordaland - Måloppnåelse for perioden 

• Jobber med å ta i bruk alle virkemidler lokalt for å sikre en god avlønning av våre medlemmer: HTV – gjøre gode lokale oppgjør – Vi har i 
2012 og 2014 jobbet med å få kartlagt oversikter over lønnsnivåene i KS, en del purring på tilbakemeldinger med har vi en noenlunde 
oversikt – dette arbeidet er det fortsatt fokus på. En del kommuner har ikke søkere til 100 % spl stillinger og bruker ikke lønn som 
virkemiddel. 

• Heltid/deltid – NSF har bidratt inn i samarbeidet med KS, Delta og Fagforbundet.  
• Press på tillitsvalgte i forhold til nye Arbeidstidsordninger. Fylket har deltatt i forhold til bevisstgjøring på at medlemmene skal høres i disse 

sakene og tillitsvalgtes uttalelser på vegne av medlemmene veier tungt i sentral anbefaling eller ikke i disse sakene. Noen arbeidssteder 
velger etter en periode å gå tilbake til ordinær turnus – og noen fortsetter med «langturnuser».  

• I denne perioden er det etablert «trainee sykepleier» stillinger både i foretak og i kommunal sektor. Tilbakemeldingene er at disse 
ordningene er gull verdt for nyutdannete sykepleiere som får brei erfaring og ekstra oppfølging av arbeidsstedene.  

• Sosial dumping: har hatt noen tilløp til saker som kan minne om sosial dumping – der aktuelle kommuner når de er blitt gjort oppmerksom 
at dette kan være sosial dumping har tatt tak i sakene og ryddet opp.  Tillitsvalgte bør rustes med bedre beredskapskompetanse i disse 
sakene. 

• Tredje hver helg prinsippet er stort sett fulgt og vi er i denne perioden ikke blitt utfordret mer enn vanlig på dette. 
 
Møre og Romsdal - Måloppnåelse for perioden 

• Retten til full stilling er en satsing på alle områder i helseforetak og kommuner, men det vises lite igjen i utlysninger. Turnusavtaler med 3. 
hver helg er truet, trykket på oftere helg har aldri vært større. Ordningen er svært ressurskrevende for fylkeskontoret. NSF er representert i 
råd og utvalg lokalt i kommuner og foretak.   
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Nord-Trøndelag - Måloppnåelse for perioden 
• FL og tillitsvalgt har deltatt/deltar i et samarbeid mellom KS, Delta, Fagforbundet og NSF hvor deltid er tema. Ulike forslag til løsninger 

diskuteres og kurs er holdt. 
• NSF er de som alltid fokuserer på formålsparagrafen i AML. 
• Vi er også tydelig på hvem det er sitt ansvar ved bemanning og kompetanse.( hovedavtalen) 
• Vi ser at 3.hver helg prinsippet utvannes i og med lange vakter og ulike turnusordninger. Tillitsvalgte mister argumentasjonen i forhold til 

formålsparagrafen i AML, når det åpnes for lange vakter og hyppig helg. 
• Sykepleierkompetansen er tema på TV/HTV- konferanser og medlemsmøter, og i møter med politikere 
• Så langt vi vet så har medlemmer med tilleggsutdanning/spesialutdanning, lønn i forhold til dette. 
• Sosial dumping har vi som tema ved konferanser. 
• Vi har også medlemsskole i arbeidstid, denne blir holdt svært mange steder i løpet av et år. 

 
Nordland - Måloppnåelse for perioden 

• Bevisstgjøring av kompetanse/lønn tema på HTV, TV og lederkonferanser 
• Møte med arbeidstilsynet vedr. arbeidstidsordninger 
• Fylkesleder og nestleder, samt fylkesstyremedlemmer deltatt på medlemsmøter.  
• Nestleder deltatt i programkomite for «Det store Heltidsvalget» 
• Stor vikarbyråsak i Nordland avsluttet i NSF s favør. 

 
• Oppland - Måloppnåelse for perioden 

IA / sosial dumping: 
• Rådgiver undervist medlemmer i en avdeling i helseforetak om helsefremmende arbeidstid. 
• Sosial dumping og IA har vært tema på HTV konferanser. Repr.fra NAV undervist i IA på HTV konf. 
• Inkluderende arbeidsliv har vært tema i hvert medlemsblad, informasjon, linker, nyheter, osv 
• Aktiv deltagelse i IA rådet i Oppland, noe som også har ført til større deltagelse av HTV på IA kurs/temadager i regi av NAV 

Heltid: 
• Samarbeidsmøte om heltidskultur gjennomført med KS, ingen oppfølging videre pga skifte av KS direktør 
• Tema på opplæringskonferanse for htv. KS direktør fra Hedmark/Oppland deltok.  
• Rapporter vedr merarbeid - overtid ble undervis om fra FK, i tillegg underviste en GAT ansvarlig fra en kommune på HTV konf. 

Lønn: 
• Lønnsoversikt for fylket utarbeideidet - Undersøkelse publisert i medlemsavis i 2013 og 2014 
• Medlemsmøte for 3.års studenter per januar: tema-hvordan søke jobb, hva skjer i et intervju, lønnsbetingelser, arbeidstid i helsevesenet. 
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Oslo - Måloppnåelse for perioden 
• Det har vært et stort problem i spesialisthelsetjenesten og også delvis i kommunehelsetjensten, at sykepleiere ikke tilbys hele stillinger. I 

arbeidet med å få flere hele stillinger ser vi at det i økende grad inngås avtaler der sykepleiere jobber to eller flere steder. Sykepleierne er 
ikke veldig fornøyde med dette (de vil helst jobbe ett sted), men i valget mellom to onder, redusert stilling og flere arbeidsplasser, har vi 
valgt å stille oss «avventende positive» til prosjektene der sykepleiere jobber to eller flere steder.  

• Samhandlingsreformen har satt særlig det kommunale systemet på store prøver i løper av denne landsmøteperioden. Pasientene som 
kommer hjem til hjem, sykehjem eller korttidsopphold er gjennomgående sykere enn de var bare for noen år siden.  

• Våren 2015 vedtok bystyret i Oslo å innføre en bemanningsnorm for skolehelsetjenesten i Oslo. NSF Oslo sammen med den lokale 
faggruppen for helsesøstre i Oslo hadde jobbet for dette i flere år og det er gledelig å se at jobbing mot politikere, skriving av kronikker og 
markeringer i flere sammenhenger gjør at vi lykkes i vårt mål. Vi hadde et mål om en dobling av antall hjemler for helsesøster i Oslo, for 
enkelte skoler blir det faktisk en realitet.  

 
 

Rogaland - Måloppnåelse for perioden 
• Vi bruker alle virkemidler lokalt for å sikre en god avlønning av våre medlemmer: HTV – gjøre gode lokale oppgjør - gjennom god opplæring 

og strategisk arbeid over tid(statestikkarbeid): https://www.nsf.no/vis-artikkel/2295194/264615/Lokale-lonnsforhandlinger-gav-storre-lokale-
forskjeller Dette arbeidet har blant ført til at Rennesøy kommune nå ikke mangler sykepleiere og det er et godt samarbeid mellom HTV og 
arbeidsgiver: https://www.nsf.no/vis-artikkel/2443607/17036/Slik-har-Rennesoy-oppnaadd-full-sykepleierdekning Det har en «bivirkning» for 
Helse Stavanger – sykepleierne «flykter» fra foretaket: http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Erfarne-sykepleiere-flykter-til-
kommunene-3447796.html#.U6fC6XlZqig  

• Heltid/deltid – NSF har sterkt bidratt inn i samarbeidet med KS, Delta og Fagforbundet: 
https://www.nsf.no/Content/1387330/NSF%20Lokalen%20-%20desember%202013.pdf (s.14) Mange HTV vært engasjert i arbeidet, her 
illustrert med arbeidet i Eigersund kommune: http://sykepleien.no/2015/04/reduserer-uonsket-deltid,  

• Arbeidstidsordninger er et stort arbeid både for fylket og for TV/HTV. Vi deltar i mange prosjekt med sikte på å sikre rekruttering, heltid og 
ikke minst kvalitative og faglig forsvarlige tjenester, vi illustrerer variasjonen med ulike eksempler: : Rovik og Riska bo- og aktivitetssenter – 
egne vikarpool i distriktene, alle som ønsker det får full stilling. Langvakter, finnes mange eksempler frrianten Vea sykehjem på Karmøy: 
http://sykepleien.no/2014/04/mindre-stress-med-langvakter til Hauatunet hvor de ansatte ønsket seg tilbake til ordinær turnus: 
https://www.nsf.no/vis-artikkel/2380640/12560/Ansatte-ba-om-aa-faa-gaa-tilbake-til-ordinaer-turnus  

• Sosial dumping/vikarsykepleieren – i og med at NSF Rogaland i forrige landsmøteperiode var med i prosjektet om sosial dumping, så følger 
vi dette temaet videre, dog via vikarsykepleieren. Vi har hatt flere personalsaker og vi har hatt artikler om ulike temaer knyttet til 
vikarsykepleiere, f.eks denne: https://www.nsf.no/Content/1517749/Rogaland_1-14.pdf (s.12) og 
https://www.nsf.no/Content/982757/NSF%20lokalen%20juni%202012.pdf (s.14) 

• Mange prosjekt hvor NSF har vært deltaker gjennom «sammen om en bedre kommune»: Finnøy, Rennesøy, Karmøy, Sola, Strand, Time og 
Stavanger m.fl: https://www.nsf.no/Content/982757/NSF%20lokalen%20juni%202012.pdf (s.17) 
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Sogn og Fjordane - Måloppnåelse for perioden 
• NSF Sogn og Fjordane har delteke i KS prosjektet, det store heiltidsvalet, vidare er tema knytt, bemanning, tredjekvar helg, 

arbeidstidsreduksjon for nattevakter, forbygging av sosial dumping og etablering av tariffavtale for område som ikkje har hatt det. 
• Tillitsvalde har gjennomført opplæring knytt til aktuelle tema.   
• NSF Sogn og Fjordane har bidrege til at useriøse private aktørar har avvikla og andre private aktørar har måtte gje sjukepleiarar 

pensjonsordning som dei ikkje hadde frå før for å kunne drive vidare. 
 

Sør-Trøndelag - Måloppnåelse for perioden 
• Fylkesstyret fikk i 2013 utarbeidet en medlemsskole om arbeidstid som ble gjort tilgjengelig for tillitsvalgte. Det er usikkert i hvor stor grad 

dette er benyttet. Fylkesstyret har også gjennom hele perioden deltatt under politiske markeringer både 8. mars og 1. mai med to paroler: 
«100 års tålmodighet er nok! Likelønn nå!» og «Rett til 100 % stilling!» 

• Fylkesstyret har gjennom perioden kåret Året Sykepleier i Sør-Trøndelag og brukt dette som anledning til å synliggjøre sykepleiernes viktige 
kompetanse. Det har vært en bred spredning i fagbakgrunn for prisvinnerne, alt fra barnesykepleie til rus- og psykiatri til ledelse. 

• Viktige arenaer for å innfri mål innen dette innsatsområdet har vært tillitsvalgtkonferansene. Vanligvis arrangerer vi én 
hovedtillitsvalgtkonferanse og to tillitsvalgtkonferanser årlig. I 2011 som var valgår, ble hovedtillitsvalgtkonferansen noe amputert, da vi 
arrangerte fylkesmøte. Vi har hatt tema som sosial dumping, IA-arbeid, Samhandlingsreformen, Tariffoppgjør (konfliktberedskap, lokale 
forhandlinger), Yrkesskader, Sykepleiesensitive indikatorer, Velferdsteknologi, Pasientsikkerhet, Pasient- og brukermedvirkning. 

• I juni 2011 tok fylkesstyret initiativ til en politisk markering i Trondheim mot en rekke voldsomme voldtekter som var begått i byen den 
våren. Dette var en ganske spontan markering som mobiliserte over 2500 deltakere til å gå i tog i Trondheim. Dette var kanskje noe i 
periferien av vår handlingsplan, men det var virkelig med på å synliggjøre sykepleierkompetansen i forhold til både forebyggende 
helsearbeid, men også i forhold til krisehåndtering og oppfølging etter traumer. Mer enn 20 ulike organisasjoner og stiftelser deltok på 
arrangørsiden, herunder arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, trossamfunn og ideelle organisasjoner. 

 
Telemark - Måloppnåelse for perioden 

• Telemark har hatt et stort fokus på lokale forhandlinger med tett oppfølging av TV. Det har også vært stor grad av kontinuitet i 
forhandlingsutvalgene.  

• Arbeidstid har vært tema på flere TV konferanser og på fagkafeer. 
• Avholdt egne turnusplanleggingskurs over 4 dager, både for medlemmer og ikke-medlemmer.  
• TV i forhandlingsutvalg har gjennomført forhandlingskurs.  
• NSF Telemark har arrangert miniforhandlingskurs hvert år i samarbeid med NSF Vestfold.  
• Det har vært utarbeidet en lønnsoversikt for hele fylket, som har vist de ulike lønnsnivåene knyttet til kompetanse og ansiennitet.  
• Arrangert egne arbeidstidskurs for ledere.  
• Flere av HTV områdene har oppnådd svært gode resultater i lokale forhandlinger.  
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Troms - Måloppnåelse for perioden 
• I 2014 hadde vi de to første konferansene i forbindelse med heltidsløftet sammen med Delta, Fagforbundet og KS.  
• Temaet heltid, arbeidstid og AML er områder vi arbeider med daglig og som i ulike fasetter er tema i alle TV konferanse og medlemsmøter. 
• Arbeidstidskurs for ledere arrangeres årlig på to steder i fylket. 
• Kompetanseplaner og lønnspolitiske planer har vi hatt sterkt fokus på. 
• I to år har vi gjennomført lønnsundersøkelse i kommunene. 
• NSF UNN vant fram med full lønn under videreutdanning ABIOK i helseforetaket som første sykehus i landet 2år før det kom med i sentral 

avtale. 
• Likelønn og sykepleiemangel har fått mange media oppslag flere ganger i året. 
• Trommekorpset har bidratt aktivt i mange sammenhenger for å sette fokus på lønns- og arbeidsforhold. 
• Konfliktberedskap og streik i alle tariffområder i -12 
• HTV i KS har vært til en dags opplæring i lokale forhandling på fylkeskontoret. 
• Fylkesstyret har møter med Stortingsbenken der vi annet hvert år har hatt med alle HTVene. 
• HTV ene har fått media opplæring og deltar med leserinnlegg og intervju. 
• Etablert facebook gruppe og enkelte HTV områder bla UNN har etablert egen gruppe på facebook. 

 
Vest-Agder - Måloppnåelse for perioden 

• Fokus på retten til full stilling. Vært tema på flere HTV konferanser for å styrke TV kunnskaper om dette. På den måten har de kunnet jobbet 
videre med dette lokalt i egen kommune/sykehus/institusjon. 

• Fokus på likelønn: Fylkeskontoret har veiledet TV gjennom de lokale forhandlingene, spesielt med dette fokuset. 
• Det ble arrangert debatt med stortingskandidater før valget i 2013, der alle TV deltok og der likelønn var et av temaene. Nytt møte med 

stortingsrepresentantene i desember samme år, der HTV og fylkesstyret deltok. Fylkesleder har hatt fokus på å etablere nettverk med 
stortingspolitikerne fra Vest Agder. 
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Vestfold - Måloppnåelse for perioden 
• Det er startet er samarbeid mellom Delta, Fagforbundet, KS og NSF i Buskerud, Telemark og Vestfold i perioden, knyttet til utvikling av 

heltidskultur. Kommuner i alle tre fylkene er invitert til å være med, og fra Vestfold har fem meldt sin interesse. 
• Lønns- og arbeidsvilkår var tema på politisk møte med potensielle stortingspolitikere før valget i 2013. Dette, samt nasjonal 

rekrutteringskampanje for sykepleiere og utdanningsstillinger for spesialsykepleiere i sykehus ble kommunisert til stortingsbenken etter 
valget. 

• Det har vært arrangert kurs i bemannings- og turnusplanlegging for tillitsvalgte hvert år frem til 2014.  
• Undersøkelse planlagt og faktisk bemanning i kommunene ble iverksatt som en årlig aktivitet fra og med 2014. 
• Det gjennomføres årlig mini-forhandlingskurs for tillitsvalgte i KS, som et samarbeid med Telemark. 
• Fra og med 2014 samles det data og utvikles en lønnsoversikt til bruk i lokale forhandlinger og ved ansettelser, etter «Rogalandsmodellen». 
• Gjennom veiledning fra fylkeskontoret oppfordres HTV å levere gode budsjettinnspill på sine arbeidsplasser, og å fokusere på kompetanse- 

og lønnspolitiske planer. 
• HTV oppdateres på NSFs politikk innen området på HTV-konferanser. 
• Alle nye tillitsvalgte har gjennomført NSFs tillitsvalgtsopplæring. Frem til 2014 har den vært gjennomført i samarbeid med Telemark. Fra 

2014 har Introduksjonskurs, basiskurs og arbeidstidskurs vært arrangert regionsvis. 
 
Østfold - Måloppnåelse for perioden 

• NSFs TV har vært engasjert i nasjonale prosjekt som «Saman om ein betre kommune». Likevel har Østfold fått flere deltidsansatte 
sykepleiere, både i KS og Spekter. 12 av 18 østfoldkommuner har fått flere deltidsansatte sykepleiere fra 2012 -2013. Sykehuset Østfold (SØ)  
har flest deltidsansatte av sykehusene i Helse Sør Øst. NSF Østfold har utfordret SØ spesielt i forbindelse med innflytting i nytt sykehus. SØ 
har etter dette tydeliggjort i sine annonser at de søker etter sykepleiere i hele stillinger. De må imidlertid arbeide på flere 
sengeposter/avdelinger.  

• Det har vært stort press på å få NSF til å godkjenne hyppigere helgearbeid enn hver tredje, både i kommuner og sykehus. 3+3-turnuser er 
prøvd ut i Moss og Sarpsborg, men avviklet etter initiativ fra arbeidsgiver, da det viste seg at det ble dyrere enn ordinær drift. 13-
timersvakter er prøvd ut i Halden og Fredrikstad kommune, men har blitt avviklet.  

• NSF Østfolds lønnsoversikt over hvordan sykepleiere og ledere lønnes i fylket brukes mye av medlemmer, tillitsvalgte og arbeidsgivere. Det 
har bidratt til at alle kommuner har gjort noe med sykepleierlønna, ingen tilbyr kun minstelønn. I tillegg har vi kartlagt lønn til 
sykepleierstudenter. Det viste lønnsforskjeller på opptil 92.100 kr for 3. årsstudenter. Oversikten har bidratt til at NSFs tillitsvalgte har fått 
opp studentlønna med nesten 50.000 kr i enkelte kommuner. 

• NSF har bistått mange medlemmer som har vært i IA-samtaler og hatt behov for tilrettelegging av arbeidet.  
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INNSATSOMRÅDE 5: Medlemmer og organisasjon 
Hovedmål 5: 
NSF er et selvfølgelig førstevalg og et sterkt redskap for sykepleiere, 
sykepleieledere, jordmødre og sykepleiestudenter. 
Viktige elementer for å nå målet: 

• Videreutvikle en attraktiv, sterk og tydelig medlemsorganisasjon hvor medlemmenes kollektive og individuelle behov står sentralt, og hvor god service er selvfølgelig i 
alle ledd. 

• En målrettet og tilpasset virkemiddelbruk for å rekruttere og beholde medlemmer. 
• Hensiktsmessig integrering av faggrupper og strategisk satsning på sykepleierledere for å styrke og utnytte organisasjonens samlede kompetanse og slagkraft. 

• Målrettet og konkret aktivitet for å rekruttere og beholde tillitsvalgte, styrke tillitsvalgtapparatet, oppnå styrket fagforeningsbevissthet og høy organisasjonsgrad hos 
sykepleierne. 

• Videreutvikle en kostnadseffektiv, dynamisk og fleksibel organisasjon med høy kompetanse og påvirkningskraft på relevante beslutningsarenaer. 
 

Akershus - Måloppnåelse for perioden 
• Akershus har hatt en jevn medlemsvekst i perioden. Vi har gjennomført en vervekampanje i 2012 uten de store resultatene. Etter det har vi 

avventet den sentrale satsningen. 
• Vi gjennomfører arbeidssøkerkurs for avgangskullet ved HiOA. Dette blir godt mottatt og bidrar nok til bevisstgjøring om NSF ved 

overgangen til arbeidslivet. 
• Vi startet med å etablere nettverk mellom HTV-områdene for å bidra til felles innsats for å nå delmålene i handlingsplanene. Dette ble etter 

hvert erstattet av de nettverkene som skal dannes i forbindelse med basisopplæringen. Vi vet ikke om disse nettverkene er aktive. Noen 
HTV-områder har samarbeidet om medlemsmøter i perioden. 

• Gjennom at HTV gis mulighet til å arbeide med handlingsplan på HTV konferanse har vi sett en liten økning i innleverte handlingsplaner. 
• Det er gjennomført fagkonferanser i samarbeid med Oslo som bl.a. har til hensikt å knytte fag og politikk i NSF sammen og å styrke 

samarbeidet mellom fylkene og faggruppene. Dette har vært en stor suksess i forhold til påmeldinger. Men vi har fortsatt en utfordring i 
forhold til å etablere et lokalt fagpolitisk forum. Det er fortsatt lite aktivitet på det området. 

• Det er utarbeidet en plakat med kontaktinformasjon – inkludere påminnelse til medlemmer om å oppdatere ”Min side” (arbeidssted og 
kontaktinformasjon). Distribuere via HTV. 

• Påminning om tilbud til alle HTV-områder om at fylkeskontoret kan delta på lokale medlemsmøter er sendt ut. Det har ikke ført til økning i 
invitasjoner, men tallet holder seg jevnt. 

• Vi har evaluert og videreutviklet samarbeidet med Luapulaprovinsen i Zambia. Det er en glede å kunne informere om at vårt samarbeid så 
langt har ført til at 4 Zambiske barn etter sykepleiere som har dødd av HIV/AIDS er ferdig utdannet; - en regnskapsfører, to lærere og en 
sykepleier. 
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Aust-Agder - Måloppnåelse for perioden 
5.1. 

• Vi har ikke klart å få alle HTV områdene til levere handlingsplaner i perioden.  
5.2.  

• Vi avventer prosjektet «rekruttere  / aktivisere medlemmer» 
• Arrangert fagdager i forbindelse med 12. mai. 
• 100 års markeringer lokalt. 
• Synlighet på arbeidsplassene, plakater med bilde og info om plasstillitsvalgt og HTV.  
• Leder konferanser i samarbeid med Vest-Agder.  

5.3. 
• Innført ny tv opplæring, som oppleves fleksibel og kostnadseffektiv. Gode evalueringer fra tv på dette!  

5.4. 
• Delekultur i organisasjonen. Utarbeider årshjul for effektiv planlegging.  

 
Buskerud - Måloppnåelse for perioden 

• Gjennomført årlige fagdager med god deltagelse – pasientdokumentasjon, migrasjonshelse, legemidler til eldre, sorg og sorgarbeid, to 
fagdager om ledelse, sykepleiefaget og kvalitet, sykepleie i katastrofeområder, identitet, dømmekraft og dannelse i sykepleiepraksis, 
avansert klinisk sykepleie 

• Markering av 12.mai har blitt en festdag i Buskerud med flere hundre deltakere. 
• HTV på plass i alle områder 
• Stor deltakelse på HTV-konferanser med aktive og engasjerte tillitsvalgte. 
• Arrangerte oppdateringskonferanse for første gang med gode tilbakemeldinger. Dette er en viktig arena for å møte erfarne tillitsvalgte for 

påfyll og erfaringsutveksling. 
• I løpet av perioden har vi etablert trommekorps i Buskerud som profilerer NSF på 8. mars, 12. mai, elvefestivalen, div bygdedager, og andre 

arrangement 
• HTV-områdene leverer handlingsplan, og får tildelt budsjett fra fylkesstyre 
• Fylkeskontoret er alltid tilgjengelig på telefon, og har kort svartid både på telefon og e-post. 
• Utvikler samarbeidet regionalt og spesielt med Vestfold og Telemark for bedre tilbud. 
• Gjennomfører årlig medlemsmøte for pensjonister hvor antallet stiger for hvert år. Dette er en hyggelig og populær dag for våre 

pensjonistmedlemmer. 
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Finnmark - Måloppnåelse for perioden 
• Vi arbeider målrettet for å ivareta de tillitsvalgte og har i perioden både opprettet fadderordning for de tillitsvalgte av fylkesstyremedlemmer 

og jobbet for å få til tillitsvalgtnettverk i kommunene. Dette for å øke medlemmenes medbestemmelse ute i områdene. Finnmark har hatt 
medlemsvekst i perioden, men har noen områder der vi ikke har tillitsvalgte som gir utfordring i forhold til tap av medlemmer. Vi har hatt en 
utadrettet virksomhet og deltatt på medlemsmøter i den grad ressurser har strukket til og fylkesstyremøter har vært lagt ut i ulike HTV 
områder. 

• Det har vært arrangert 2 likelydende fagdager en i øst og en i vestfylket slik at vi sak kunne nå flest medlemmer med ett faglig tilbud. Vi har 
brukt mer midler på profileringsartikler enn tidligere.  

• Vi inviterte medlemmer til å feire 100 års jubileet ut fra en profil om å få representert alle områder i fylket.  
• Vi jobber for å ha en lav turnover og rekruttere tillitsvalgte til de områder som mangler. Vi har gitt tilskudd til faglige aktiviteter initiert av 

tillitsvalgte ute i områdene som genererer aktivitet blant medlemmer. 

 
Hedmark - Måloppnåelse for perioden 

• NSF Hedmark har hatt medlemsvekst i Landsmøteperioden.  
• Vår målrettede aktivitet er fagkurs for medlemmer og tillitsvalgte. Dette er fulgt opp hvert år. 
• Vi hadde også markering av NSF Hedmarks 75 års jubileum i 2012, samme året som 100 års- jubileet. 
• Vi har markeringer med utdeling av hedersnåler.  
• Er aktive og synlige på den internasjonale sykepleierdagen. 
• Vi jobber aktivt for å skape et stabilt tillitsvalgtkorps. Vi har lav turnover. 
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Hordaland - Måloppnåelse for perioden 
• Fredagsbrevet ble sendt ut stort sett ukentlig i årene 2012 og 2013, fikk mange tilbakemelding om at det ble godt mottatt men noen synes 

det kunne sendes ut sjeldnere. Tilbakemeldingene har stort sett gått på at medlemmene liker å bli oppdatert på hva fylkeskontoret jobber 
med og hvor vi har aktivitet. Planen i 2014 var å starte utsending av nyhetsbrev x 1 pr. måned ressurs situasjonen har gjort at det ikke har 
vært mulig. Medlemsbrevet sendes ut x 2 årlig og settes stor pris på. På sikt er det planen at dette kun sendes ut digitalt.  

• 100 år jubileum, vi har hatt to av disse denne landsmøteperioden. I 2012 markerte vi det sentrale jubileet med regions markering for NSF’s 
sentrale markering i Bergen. 1. oktober 2013 fylte NSF Hordaland 100 år og vi hadde 3 store arrangementer og markeringer for 
medlemmene, henholdsvis i Bergen – Ullensvang og på Stord. Arrangementene fikk svært gode tilbakemeldinger både på den faglige og 
den sosiale biten – medlemmene opplevde seg sett og god ivaretatt i fylket. 

• I perioden har fylkesstyret hatt fokus på bedre oppfølging i nettverkene – vi opplever at nettverkene er blitt mer etablert og sammensveiset i 
denne 4 års perioden og at de bruker nettverkene mer systematisk for felles diskusjoner og utfordringer. Opplever at tillitsvalgte og 
hovedtillitsvalgte ser verdien av å jobbe sammen i nettverk. 

• Strategisk arbeid for å øke antall innsendte handlingsplaner fra HTV områdene, ved å ha dette som fast tema på HTV konferansen før jul – 
tror det kan være lurt å endre tidspunkt for HP arbeid til tidligere på høsten fordi det da samsvarer med tidspunktet resten av 
organisasjonen jobber med handlingsplaner – samstemmer da mer med års hjulet i NSF. 

• Stort fokus på medlemsarbeid i 2014, egen prosjektmedarbeider som har ivaretatt ressurspersoner og medlemmer på en forbilledlig måte. 
NSF Hordaland opplever at NSF som organisasjon er blitt en mer tydelig merkevare på bakgrunn av dette. Medlemmer gir kun positive 
tilbakemeldinger og vi har også hatt økt innmelding i faggrupper som følge av økt medlemsfokus. 

• NSF Hordaland har opprettet FB side i perioden – i perioder liten aktivitet men har som mål i neste periode å bli mer aktiv på FB og 
hjemmeside – ressurs situasjonen har gjort at det har vært noe nedprioritert 

• Økt fokus på ledermedlemmer, avholdt lederkonferanse med gode tilbakemeldinger og jobber med å få etabler ledernettverk 
 
Møre og Romsdal - Måloppnåelse for perioden 

• Nye tillitsvalgte har gjennomført basiskurs og arbeidstidskurs og er svært fornøyd med den nye ordningen. Ordningen er svært 
ressurskrevende for fylkeskontoret. HTV konferanser x2 pr år og fagdager(12 mai) er arrangert. Vervemateriell og profileringsutstyr har vært 
prioritert i å rekruttere og beholde medlemmer. Oppretting av faggruppe for ledere. Opprettelse av nettverk mellom HTV’ene. 

• Kronikker og leserinnlegg i lokalaviser har bidratt til å sette fokus på NSF sin politikk i perioden. 
 
 
Nord-Trøndelag - Måloppnåelse for perioden 

• Alle htv-områder har egne handlingsplaner, disse evalueres en gang per år. Fylkeskontorer får gode tilbakemeldinger for tilgjengelighet og 
raskt svar. Dyktige og kunnskapsrike ansatte er svært viktig, det samme med tv. 

• Medlemsmøter med deltagelse fra Fylkeskontoret er positivt, deltagelse på Steinkjermartnan med profileringsartikler, info om NSF og quiz er 
populært. Profileringsartikler er fortsatt populært. 

• Vi samarbeider med Sør-Trøndelag for å få på plass en faggruppe for ledere. Lederkonferanse er populært 
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• Vi har hatt et stabilt tv-korps i mange år, men ser at det nå har blitt skiftet ute noen. Organisasjonsgraden er noenlunde stabil. 

 
Nordland - Måloppnåelse for perioden 

• Vervekampanje, informasjonsfolder «medlemsfordeler» sendt ut til alle tillitsvalgte 
• Tillitsvalgte i større grad synlig i mediebildet 
• Tillitsvalgtsopplæring 
• Rettighet og plikter tema på tillitsvalgts konferanser 
• Sendt brev til forhandlingsavdelingen om endring av modul opplæring (også sendt i 2011)  
• Rådgiver ute på skolene for å informere om «Ny i arbeidslivet» 
• Deltakelse på medlemsmøter 
• Fylkesstyrets medlemmer har kontakt med HTV for å bistå og støtte 
• Deltagelse på karrieredagene 
• Medlemstall gikk fra 4867 til ca.5200. 

 
Oppland - Måloppnåelse for perioden 
Synlighet: 

• Stand på større fagkonferanser i regi av faggrupper 
• Deltar på 12.mai markering i HTV områder, og ved stand i forbindelse med medlemspleie/rekruttering 
• Arrangere en fagkonferanse, Arrangere en lederkonferanse, Arrangere to dagers seniorsamling: årlig 
• Alle regioner har hatt, eller har hatt tilbud om medlemsmøter med fylkeskontoret 

Faggruppene: 
• Oppdatert kontaktinformasjon til lokale fagruppeldere på nettsider, jevnlig kontakt med faggruppenes representant i FS. Fagpolitisk 

konferanser invitert til og avholdt: liten deltagelse 
Handlingsplaner i HTV områdene: 

• Tettere oppfølging og veiledning av HTV har ført til at flere har utarbeidet HP, og fått godkjent disse 
Et kompetent, tilgjengelig, optimalt og godt organisert støtteapparat: 

• Fylkeskontorets rådgivere gjennomfører instruktøropplæring i ny tillitsvalgtsopplæring 
• Nye tillitsvalgte invitert til INTRO dag på fylkeskontoret 
• Tillitsvalgte tilbys og gjennomfører basiskurs og arbeidstidskurs, ingen etterslep på opplæring nå. 
• Gjennomfører 3-4 opplæringskonferanser for hovedtillitsvalgte. Plasstillitsvalgte deltar på juni konferansen 
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Oslo - Måloppnåelse for perioden 
• «Medlemsprosjektet i NSF» har bidratt til at NSF Oslo har flyttet blikket fra et forholdvis ensidig fokus på rekruttering og mer over på 

aktivisering og det og beholde medlemmer.  Som et av to pilotfylker for modellen (sammen med Hordaland), har vi hatt stort fokus på 
opplæring av tillitsvalgte i det å aktivisere og beholde medlemmer. Vi har jobbet mye med å få ryddet i medlemslistene våre og ser nå i 
slutten av LM perioden at de fleste arbeidsplasser har en høyere organisasjonsgrad enn vi trodde før «ryddingen».  

• I NSF Oslo har vi hatt fokus på faggruppene og disse har vært aktive bidragsytere både i arbeidet med å gjennomføre gode konferanser for 
tillitsvalgte og medlemmer og i forbindelse med ulike politiske saker. I løpet av landsmøteperioden har NSF Oslo bidratt til å etablere en 
faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie. Dette er en videreføring av Forum for Flerkulturell Sykepleie. Faggruppen har søkt 
om å bli en godkjent faggruppe i NSF og inntil dette er avklart er den underlagt NSF Oslo. Faggruppen har medlemmer fra hele landet og har 
god aktivitet på bistand til kurs om migrasjonshelse og flerkulturelle spørsmål. 

• NSF Oslo har hatt en svært kraftig medlemsvekst i landsmøteperioden. Vi har store utfordringer knyttet til mange medlemmer som jobber i 
virksomheter uten tariffavtale. Dessverre ser vi en økende forskjell i betingelsene for sykepleiere i det offentlige i forhold til det private.  

• Ny tillitsvalgtopplæring har fått gode tilbakemeldinger fra våre tillitsvalgte i NSF Oslo. Vi har lagt ned mye arbeid i å få utviklet en god 
introduksjon til det å være tillitsvalgt. Vi har mange tillitsvalgte i fylket og vi har fortsatt et potensiale når det gjelder hvor lenge en tillitsvalgt 
bli i sitt verv.  
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Rogaland - Måloppnåelse for perioden 
• Fredagsbrevet(nyhetsbrev), stort sett hver fredag til alle TV/fylkesstyret/lokale faggruppeledere: ett eksempel: 

https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=2491825 Viktig for å knytte organisasjonen i sammen 
• 100 år jubileum, vi har hatt to av disse denne landsmøteperioden. I 2012 markerte vi det sentrale jubileet med stor stand på 

Arneageren i Stavanger. I tillegg markerte flere HTV i eget område – her er noen eksempler: 
https://www.nsf.no/Content/982757/NSF%20lokalen%20juni%202012.pdf (s.4-7) https://www.nsf.no/vis-
artikkel/1023495/17036/Gave-med-historisk-sus! Medlem nr. 100 000 er bosatt i Rogaland 

• I 2014 var det NSF Rogaland sin tur å feire 100 års jubileum. Dette ble gjort med to arrangement, ett i nord og ett i sør. I tillegg 
fikk vi profilering i media – både avis og radio. Her er litt fra feiringene: https://www.nsf.no/Content/2205225/Rogaland_3-14.pdf 
(s.4-9) 

• Vi har en aktiv facebook side med over 1700 følgere. Vi poster stort sett noe hver ukedag, enkelte gang flere saker på en dag. Vi 
opplever at våre nyheter når flere på denne måten. 

• I tillegg kan vi nevne at vår nestleder var med i et stunt hvor profilering av sykepleie som fag var tema og i tillegg en feiring av 
UiS sitt 10 års jubileum – for de som vil kunnskapsreisen – så finnes den her: 

• http://www.dagbladet.no/2014/03/16/nyheter/universitetet_i_stavanger/uis/kunnskapsreisen/dbtv/32321851/  
• Deltaker i nestlederprosjekt – økt politisk arbeid i fylket og ikke økt tilstedeværelse der hvor beslutninger om 

sykepleietjenesten gjøres. Nettverksarbeid i HTV områdene er mer systematisert og økt, gjelder spesielt i de små 
områdene(hvor muligens også behovet er størst) 

• Strategisk arbeid for å øke antall innsendte handlingsplaner fra HTV områdene, betraktelig etter vi fikk prosjekt – nestleder på 
frikjøpt tid. HTV kan få bistand og vi kan få et mer strategisk bruk av midlene til HTV områdene.  

• Endra kompetansesammensetning på FK, slik at servicen til medlemmene er forbedret. 
• Utvikla en god nettside, med min 3 nye oppslag pr. uke i snitt. 
• Økt fokus på ledermedlemmene, gjennom nyhetsbrev og møte/konferanse. Opprettelse av lokal faggruppe for ledere, flere HTV 

arrangerer egne møter for ledere, et eks:  https://www.nsf.no/vis-artikkel/2506336/12560/Fagdag-for-ledere  
 
Sogn og Fjordane - Måloppnåelse for perioden 

• NSF Sogn og Fjordane har gjeve tilbod om gratis fagdagar til tillitsvalde og medlemmar i perioden. Det har vore stor deltaking 
på nokre arrangement spesielt knytt til 100 års feiringa i 2012.   

• Det har vore gjennomført målretta tiltak for å halde på og rekruttere nye medlemmar både ved sjukepleiarutdannninga, på 
sjukehus, kommunar og knytt til etablering av forum for seniorsjukepleiarar i perioden.  

• Det har vore nettverkssamlingar for TV både i Spekterområdet og i KS området.  
• Det vert årleg gjev ut ei fylkesavis(Krinsavisa) som alle medlemmar får. Den innheld både fag, samfunn og interessepoltikk.  
• Tillitsvalt opplæringa vert gjennomført årleg i samsvar med oppsett handlingsplan.  
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• Alle tillitsvalde som har hatt tillitsverv har gjennomført opplæring i perioden 
 
Sør-Trøndelag - Måloppnåelse for perioden 

• NSF Sør-Trøndelag har hatt en høy organisasjonsgrad gjennom hele perioden, estimert til ca. 84 % av alle sykepleiere i fylket. 
Den største aktiviteten vi har hatt innenfor dette innsatsområdet er fylkesmedlemsmøtet. Vi har planlagt 2 fylkesmedlemsmøter 
årlig med unntak av 2012 hvor vi hadde ansvar for et regionalt jubleumsarrangement. Til gjengjeld arrangerte vi 6 lokale 
jubileumsarrangementer våren 2013 da NSF Sør-Trøndelag som eldste fylkeskrets fylte 100 år. Fylkesmedlemsmøtene og 
jubileumsarrangementene har vært og er svært populære. Det er en stadig økning i antall deltakere på fylkesmedlemsmøtene, 
vi runder ofte 300 deltakere, og vi ser at stadig flere yngre medlemmer møter opp. Hvert fylkesmedlemsmøte har hatt ett faglig 
innlegg i tråd med ulike tema i handlingsplanens innsatsområder. 

• Vervingen av medlemmer skjer fortsatt hovedsakelig i form av verving av studenter ved oppstart av nytt studieår. Vi har forsøkt 
med en vervekampanje i anledning jubileet i 2012, noe som medførte 7 nye medlemmer (utgjør en økning på 1 promille). 

• I forhold til tillitsvalgtpleie og oppfølging har fylkesstyret videreført ordningen med nettverk for tillitsvalgte i kommunene. Disse 
nettverkene dannet også grunnlag for planlegging og gjennomføring av lokale jubileumsarrangementer i 2013.  

• Fylkesstyret har sett en økning i antall innsendte og godkjente handlingsplaner fra HTV-områdene. Mye av dette skyldes økt 
fokus på bruk av handlingsplan som styringsverktøy, samt avsatt tid til arbeid med handlingsplan i nettverk og på 
tillitsvalgtkonferanser. 

 
Telemark - Måloppnåelse for perioden 

• Gjennomført epleaksjon hver høst over 1-2 uker, hvor fokuset har vært medlemsrekruttering og medlemspleie.  
• Fagkafeer avholdes x 1 per mnd. med ulike tema. Det er en egen fagkafekomite som arrangerer dette.  
• Medlemsbladet På pulsen utgis 2-3 ganger per år. 
• Det er etter oppussing av fylkeskontoret blitt en økt bruk av Sykepleiernes hus i Telemark, og stadig flere medlemmer benytter 

dette blant annet til medlemsmøter, møter i faggruppene og UTV møter.  
• Alle TV og fylkesstyret bruker nå iPad.  
• Økt aktivitet på Facebook med snart 1000 følgere.  
• Det er stor grad av kontinuitet av HTV og TV.  
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Troms - Måloppnåelse for perioden 
• NSF Troms har hatt en ekstra dag for TV i forbindelse med gammel TV opplæring der TV drilles i medlemsarbeid. 
• Fra 2015 er vi med i prosjektet medlemsarbeid. 
• Deltakelse på karrieredag ved Høgskolen i Harstad. 
• Drift av Trommekorps 
• Kåring av Årets sykepleier og sykepleieleder. 
• NSF Troms prioriterer rask tilbakemelding på medlemshenvendelser pr mail og telefon. 
• Tilstreber bemanning av fylkeskontoret året rundt. 
• Lokal fagpolitisk konferanse har bidratt til nærmere samarbeid med faggruppene. 
• Stort fokus på markering av den internasjonale sykepleierdagen. 
• Nyhetsbrev  
• Flere HTVområder samarbeider og arrangerer fagdag for sine medlemmer lokalt. 
• Tilbud om konferanse for medlemmer innen utdanning og ledelse. 
• Etablert Sykepleiernes hus i Tromsø som hyppig brukes av faggrupper på ettermiddag/kvelds tid. 
• Bruker mye tid på veiledning og kontakt med våre TV. 
• Regional feiring av 100års jubileet ble gjennomført i Tromsø med stor deltakelse og tilfredshet fra medlemmer. 
• Tilrettelegger for at våre medlemmer som driver med forskning/utviklingsarbeid får presentere arbeidet på våre konferanser. 
• Overrekkelse av gullnåler og hedersnåler for 50 års medlemskap. 
• Deltakelse på medlemsmøter inklusiv våre medlemmer på Svalbard. 

 
Vest-Agder - Måloppnåelse for perioden 

• Handlingsplaner: Størstedelen av fylkes HTV områdene har levert handlingsplaner i perioden. 2015 har spesielt fokus på 
medlemsrekrutering. 

• Medlemsrekrutering har vært fokus igjennom perioden, både med kampanjer og tema på TV konferanse i 2014. Fylkeskontoret 
sørger for at det til enhver tid er profileringsartikler som TV kan bruke til dette arbeidet.  Det har vært fokus på at TV skal være 
synlig på arbeidsplassen, gjennom medlemsmøter og plakater med informasjon om hvem som er TV. De aller fleste TV har 
egne epost adresselister som de bruker aktivt. Det er også laget egen facebook side for NSF Vest Agder. 

• Lokalt fagforum. Det har vært bra aktivitet i fylke i denne perioden- Fylket har hatt engasjerte faggruppeleder som har vært 
aktiv med i fylkesstyret og som har arrangert fagkafeer i samarbeid med fylkeskontoret. 

• Vi har hatt fagpolitisk konferanse utenom i 2014, pga lav påmelding det året. 
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Vestfold - Måloppnåelse for perioden 
• Perioden har vært preget av prosessen knyttet til planlegging og gjennomføring av nytt og nyoppusset fylkeskontor i Vestfold. 

Krevende og lærerikt for fylkesleder og de ansatte, også avvikling av «gammelt kontor». Det nye kontoret fremstår som 
«sykepleiernes hus» sentralt i Tønsberg. Stadig flere faggrupper, HTV-områder og pensjonistgruppen avholder medlemsmøter 
i kontorlokalene. Konferanser og kurs blir også i større grad lagt dit, fremfor å leie lokaler utenfor. 

• Medlemsmassen i Vestfold har økt fra ca. 3500 til 4267 i perioden. Hovedtillitsvalgte legger inn medlemsrekruttering i sine 
handlingsplaner hvert år som en prioritert aktivitet, samt at midler til fagkurs er tilgjengelig for HTV og TV, og som brukes i 
stigende grad i perioden. 

• NSF Vestfold deltar på NSF Students medlemsrekruttering ved skolestart. 
• Fylkeskontoret søkes holdes åpent for medlemmer og tillitsvalgte alle arbeidsdager, også om sommeren. En uke stengt i juli 

2014, men telefon settes over til annet fylkeskontor. Ny tillitsvalgtsopplæring genererer mer fravær hos rådgivere, og dermed 
oftere stengt kontor/annen løsning.  

• Regionens samarbeid styrkes gjennom «lavterskelmøter» for fylkesledere og utvikling av regionkonferanser. 
• Lokal fagpolitisk konferanse videreutviklet og styrket i perioden, flere deltakende faggrupper, i 2014 var 13 faggruppeledere 

påmeldt. Hovedhensikten er faggruppenes innspill til NSF Vestfolds handlingsplan. 
• Oppdateringskonferanse i Strømstad arrangeres i nov/des hvert år, med stigende antall deltakere. I 2014 80 av 115. Arbeid med 

HTV områdenes handlingsplaner står sentralt, i 2014 leverte alle bortsett fra ett HTV område handlingsplan. 
• For øvrig tre HTV konferanser hvert år, og deltar i arrangering av lokal Unio-konferanse annet hvert år. 
• Antall fagdager redusert fra to til en etter 2012, grunnet kapasitet ved fylkeskontoret. 12. mai er nå et fast innslag med gratis 

konferanse for medlemmer i auditoriet på sykehuset i Vestfold. 180 deltakere fra 2012. Gratis lederkonferanse for 
ledermedlemmer fra 2014. 

• I 2012 var hovedfokuset 100 års jubileet. Vestfold fylte kvoten sin under det regionale arrangementet i Kristiansand, og det 
nasjonale i Oslo. 

• Fylkeskontoret kjøper målrettet og systematisk inn profileringsartikler fra medlemsbutikken. Disse deles målrettet ut ved 
arrangementer og til HTV/TV. 

• NSF Vestfold er aktiv med egen side på FB, mer enn 600 «likere» ved utgangen av 2014. Har gitt ut 4 medlemsaviser hvert år, og 
bruker fylkets web-siden aktivt. 

• For øvrig brukes lokale aviser og nrk-Vestfold ved enhver anledning, for å synliggjøre NSF i Vestfold. 
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Østfold - Måloppnåelse for perioden 
• NSF Østfold har fått flere medlemmer i perioden enn det har vært utdannet sykepleiere i fylket – 601 nye medlemmer fra mars 

2011 – februar 2015. Medlemsrekruttering er tema på alle HTV-konferanser og tillitsvalgtopplæring.  
• I perioden har medlemsmassen endret seg. Nå er det flere medlemmer i tariffområdet KS (1.921) enn i Spekter (1.461).  
• Siden 2006 har NSF Østfold sendt ut lederinformasjon pr. e-post 11 ganger i året. Fra januar 2014 har målgruppen blitt utvidet 

til å gjelde helde medlemsmassen i fylket. Gjennom lederinformasjonen informerer vi om NSFs politikk og driver 
holdningsskapende arbeid. I tillegg har vi oppdatert nettside. Fra 2014 har vi også egen Facebook-side. 

• Ledermedlemmer har fått tilbud om arbeidstidskurs. Kun ett av tre er gjennomført p.g.a. få påmeldte. 
• Vi har holdt årlig to-dagers konferanse for alle TV og der lokale faggruppeledere har vært invitert. Konferansen har vært i 

kombinasjon med fagdag for yrkesaktive medlemmer, som har hatt ca. 200 deltakere. 
• I 2014 ble Safia Abdi Haase slått til ridder av St.Olavs Orden etter søknad fra NSF. Hun er første innvandrerkvinne og 

østfoldsykepleier som får denne. Det har bidratt til mye positiv oppmerksomhet knyttet til sykepleiere og NSF.  
• I 2015 tas det nye sykehuset på Kalnes i bruk. NSF har fulgt prosessen gjennom flere tiår - fra tidlig planlegging til årets åpning. 

Nytt sykehus er en historisk begivenhet for hele befolkningen. Og det betyr at mange NSF-medlemmer får en ny og topp 
moderne arbeidsplass.  

• NSF Østfolds fylkeskontor ble pusset opp høsten 2014 og vi har nå flotte lokaler tilpasset driften. 
 
 


