
Rapportering resultatindikatorer 
«OHSK 

Fylkeskontoret i Akershus 



2 

Perspektiv medlem: 

31.12.2014 kommentarer Resultatindikator 31.12.2013 Økt rekruttering 
5551/5741 
+3.4% 

4945/5551 
+12.2% 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

Antall medlemmer i 
arbeid 

414/496 
+19.8% 

317/414 
+30% 

Prosentvis Antall 
studentmedlemmer vekst/nedgang 

siste år 
800/873 
+9.1% 

751/800 
6.5% 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

Antall pensjonister 

210/253 
+20.5% 

253/278 
+9.9% 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

Antall utmeldinger 

Årsak til 
utmeldinger 

? 

31.12.2014 kommentarer Resultatindikator 31.12.2013 Godt fungerende 
till itsvalgtapparat 
Antall HTV-
områder 

40/45 
+12.5% 

Endring siste år 42/40 
-4.8% 

6/8 2/6 100 % dekning?, 
vise endring siden 

Antall HTV-
områder uten tv +33% 

sist. 
19%/52.5% 52.5%/40.5 Antalk enn året Turnover HTV 
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før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

Turnover TV Antalk enn året 
før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

31.13% 

Gj.snittlig 
funksjonstid HTV 

Antall år/måneder 2år10nind/ 
3år1mnd 

3ar1 Omnd/ 
2år10mnd > fjoråret 

Gj.snittlig 
funksjonstid TV 

4år9mnd/ 
3år7mnd 

Antall år/måneder 3år7mnd/ 
2år10mnd > fjoråret 

Årsak til avslutning 
verv 

Antall og fordelt 
på kategoriene: 

- Permisjoner 
- Bytte 

arbeidssted 
- Tilbud leder 

jobb 
- Arbeids

belastning 
jobb 

- Arbeids
belastning 
verv 
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Konflikt/ 
utfordring 
med 
arbeidsgiver 
Lang 
funksjonstid 
Bytte av 
verv 
Forhold på 
fylkeskontor 
et 
NSFs 
politikk 
Andre 
forhold 

Perspektiv samfunn: 

Politisk deitakelse på 
beslutnings- og 
påvirkningsarenaer 
Antall møter med 
kommunale fora 

kommentarer Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 

Antall 7 6 

Antall møter med 
fylkeskommunale fora 
Antall møter med 
stortingsrepresentanter 

Antall 0 0 

Antall 0 0 
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fra /Iket 
Antall møter med Antall 1 3 
bru kerorganjsas onene 
Deltatt på KS 
konferanser 

Antall 1 0 

Deltatt på relevante 
møter i fylkesmannens 

Antall 2 3 

regi. 
Deltatt på regionale 
helseforetaks 

Antall 0 0 

s^ remøter 
Deltatt på 
helseforetaks 

Antall 0 0 

styremøter 
Deltatt på møter med 
Høyskolen 

Antall 1 1 

Andre arenaer Antall og type 
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Perspektiv samfunn: 

Politisk deltakelse på 
beslutnings -og 
påvirkningsarenaer 
Antall kronikker og 
leserinnlegg i lokale og 
riksdekkende aviser 

31.12.2013 31.12.2014 kommentarer Resultatindikator 

3 Antall 6 

355 Antall mediaoppslag i 
lokale og riksdekkende 
aviser 

Antall 

Antall publikasjoner på 
egen 
hjemmeside/facebokside 
Antall møter med 
ledermedlemmer 

9 20 Antall 

15 Antall 10 

2 2 Antall fagkonferanser I 
regi av fylkeskontoret ? 
Antall medlemsmøter i 

Antall 

6 Antall 6 
regi av HTVer? 

6 6 Antall Hvor mange av 
medlemsmøtene i regi 
av HTVer har enten 
fylkesleder eller 
nestleder deltatt på? 

12 av 42 10 av 42 Antall HTV- områder Oppgis i antall av 
totalt antall HTV-som har levert 



7 

handlingsplaner. områder. 
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Beskriv andre strategiske aktiviteter som har blitt gjennomført i fylket og som dere ikke tidligere har fått tid til å 
utføre: 
På grunn av en vanskelig bemanningssituasjon er det dessverre ingen nye strategiske aktiviteter hos oss. 



Rapportering resultatindikatorer 
HOBiK 

Fylkeskontoret i Aust-Agder 



2 

Perspektiv medlem: 

31.12.2014 kommentarer Resultatindikator 31.12.2013 Økt rekruttering 
1661/1677 
+1% 

1673/1661 
+0.0% 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

Antall medlemmer i 
arbeid 

304/286 
-5.9% 

294/304 
+3.4% 

Antall 
studentmedlemmer vekst/nedgang 

siste år 

Prosentvis 

208/223 
+7.2% 

190/208 
+9.5% 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

Antall pensjonister 

87/134 
+54% 

134/108 
-19.4% 

Antall utmeldinger Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

Årsak til 
utmeldinger 

9 

31.12.2014 kommentarer 31.12.2013 Godt fungerende 
tillitsvalgtapparat 

Resultatindikator 

20/21 Endring siste år 20/20 Antall HTV-
+5% områder 
3/3 2/3 100 % dekning?, 

vise endring siden 
Antall HTV-
områder uten tv +/-0% 

sist. 
Antalk enn året 38.8% Turnover HTV 
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før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

Turnover TV Antalk enn året 
før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

29.3% 29.3%/20.9 
% 

Gj.snittlig 
funksjonstid HTV 

Antall år/måneder 2år10mnd 2år10mnd/ 
2år3mnd > fjoråret 

Gj.snittlig 
funksjonstid TV 

Antall år/måneder 2år6mnd 2år6mnd/ 
3år1mnd > fjoråret 

Årsak til avslutning Antall og fordelt 
på kategoriene: 

- Permisjoner 
- Bytte 

arbeidssted 
- Tilbud leder 

verv 
1 

1 
jobb 
Arbeids
belastning 
jobb 
Arbeids
belastning 
verv 
Konflikt/ 
utfordring 
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med 
arbeidsgiver 
Lang 
funksjonstid 
Bytte av 
verv 
Forhold på 
fylkeskontor 
et 
NSFs 
politikk 
Andre 
forhold 

1 

Perspektiv samfunn: 

Politisk deltakelse på Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 Kommentarer 
beslutnings- og 
påvirkningsarenaer 
Antall møter med 
kommunale fora 

Har også i år hatt møte med ledelsen I 
omsorgsavd. I Valle kommune 
Satt i fylkets arrangementkomite for TV 
innsamlingen 

1 Antall 2 

1 2 Antall møter med 
fylkeskommunale fora 
Antall møter med 

Antall 

Ingen møter, har hatt mailkontakt med to 0 Antall 2 
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stortingsrepresentanter 
fra fylket 

av «våre» fire. 

Antall møter med Antall 0 
brukerorganisasjonene 
Deltatt på KS 
konferanser 

Antall 0 

Deltatt på relevante 
møter i fylkesmannens 

Antall 0 Var påmeldt til Fylkeslegens høstmøte, 
måtte melde avbud pga 
arbeidssituasjonen på kontoret regi. 

Deltatt på regionale 
helseforetaks 

Antall 0 

styremøter 
Deltatt på 
helseforetaks 

Antall 0 

styremøter 
Deltatt på møter med 
Høyskolen 

Antall 0 

Samhandlingsmøter mellom KS Agder 
og organisasjonene 

Andre arenaer Antall og type 2 

HTV råd 7 
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Perspektiv samfunn 

Politisk deltakelse på 
beslutnings -og 
påvirkningsarenaer 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 kommentarer 

De er kommet i fylkesavisen og i noen 
av lokalavisene 

Ca 5 Ca 5 Antall kronikker og 
leserinnlegg i lokale og 
riksdekkende aviser 

Antall 

Opplysninger til dette finnes sentralt Antall mediaoppslag i 
lokale og riksdekkende 
aviser 

Antall 

Rådgiver publiserer for meg Antall publikasjoner på Antall 
egen 
hjemmeside/facebokside 

Lederseminar Antall møter med Antall 1 1 
ledermedlemmer 

Fagdag i Setesdalen, 12. mai 
arrangement, arbeidstidskurs for ledere 
og lederseminar 

Antall 4 4 Antall fagkonferanser i 
regi av fylkeskontoret ? 

Usikker 
på antall 

Har ikke oversikt Ca 45-50 Antall medlemsmøter i Antall 
regi av HTVer? 

Fylkesleder har deltatt på 4, det 5 
skulle fylkesleder deltatt på, ble syk og 
rådgiver tok over på kort varsel. 

5 Hvor mange av 
medlemsmøtene i regi 
av HTVer har enten 

Antall 4 

fylkesleder eller 
nestleder deltatt på? 
Antall HTV- områder 8 Oppgis i antall av 10 



7 

som har levert 
handlingsplaner. 

totalt antall HTV-
områder. 
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Beskriv andre strategiske aktiviteter som har blitt gjennomført i fylket og som dere ikke tidligere har fått tid til å 
utføre: 12014 har vårt kontor hatt stort sykefravær og vi har vært nødt til å prioritere det aller viktigste, HTV 
har hatt L prioritet. 



Rapportering resultatindikatorer 
H 

Fylkeskontoret i Buskerud 
2014 



2 

Perspektiv medlem: 

31.12.2014 kommentarer Økt rekruttering 
Antall medlemmer i 
arbeid 

Resultatindikator 31.12.2013 
Medlemstallet øker, og vi prioriterer å ha dyktige TV 
og HTV i alle områder 

4025/4135 
+2.7% 

4135/4325 
+4.6% 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

406/443 
+9.1% 

443/481 
+8.6% 

Prosentvis Antall 
studentmedlemmer vekst/nedgang 

siste år 
436/463 
+6.2% 

412/436 
+5.8% 

Antall pensjonister Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

149/154 
+3.3% 

154/196 
+27.3% 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

Antall utmeldinger 

Årsak til 
utmeldinger 

? 

kommentarer Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 Godt fungerende 
tillitsvalgtapparat 

Endring siste år 41/41 
+/- 0% 

41/41 
+/- 0% 

Antall HTV-
områder 

Vi har HTWTV i alle områder, men noen områder 
har kun HTV (dette er rettigheter etter 
hovedavtalen) 

6/6 100% dekning?, 0/6 
vise endring siden -14.6 % 

Antall HTV-
+/-0 områder uten tv 

sist. 
Vi har fulgt opp HTV bedre, og har nedgang i 
turnover. 

Antalk enn året 22%/44% 44%/20% Turnover HTV 
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før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

Turnover TV Antalk enn året 
før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

29.9% VI har nedgang i turnover fra 2013, men 
dette varierer da mange TV bytter jobb og 
må slutte som TV. 

3år9mnd Gj.snittlig 
funksjonstid HTV 

Antall år/måneder Det er stabile HTVer i de store områdene, men det 
er oftere skifte i de små områdene. > fjoråret 

Gj.snittlig 
funksjonstid TV 

Antall år/måneder 2år7mnd Samme kommentar som over. 
> fjoråret 

Vi har ingen statistikk over dette, men vår 
oppfatning er at bytte av arbeidssted er den 
viktigste grunnen. Mange TV får tilbud om 
lederstilling. Stor arbeidsbelastning og lite 
tilrettelegging i vervet er også en grunn. 

Årsak til avslutning Antall og fordelt 
på kategoriene: 

- Permisjoner 
- Bytte 

arbeidssted 
- Tilbud leder 

jobb 
- Arbeids

belastning 
jobb 

- Arbeids
belastning 
verv 

- Konflikt/ 
utfordring 

verv 
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med 
arbeidsgiver 
Lang 
funksjonstid 
Bytte av 
verv 
Forhold på 
fylkeskontor 
et 
NSFs 
politikk 
Andre 
forhold 

Perspektiv samfunn: 

kommentarer Politisk deltakelse på 
beslutnings- og 
påvirkningsarenaer 
Antall møter med 
kommunale fora 

31.12.2013 31.12.2014 Resultatindikator 

Vi har møter med Utviklingssentre for 
hjemmesykepleie og sykehjem, Skap gode 
dager osv. 

6 3 Antall 

1 Antall 0 Antall møter med 
fylkeskommunale fora 
Antall møter med 5 Antall 5 
stortingsrepresentanter 
fra fylket 

Vi møter brukerorganisasjonene i forbindelse 7 Antall 9 Antall møter med 
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brukerorganisasjonene med kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken, 
26 kommuner 

Deltatt på KS 
konferanser 

Antall 1 1 

Deltatt på relevante 
møter i fylkesmannens 
regi. 

Antall Fylkesleder deltar pa møter i IA-rådet for 
Buskerud, samt andre møter 

8 8 

Deltatt på regionale 
helseforetaks 

Antall 0 0 

styremøter 
Deltatt på 
helseforetaks 

Antall 3 3 

styremøter 
Deltatt på møter med 
Høyskolen 

Antall Det har vært møter pga fusjon mellom Buskerud 
og Vestfold, og I tillegg planlegging av avansert 
klinisk sykepleie-studie. Fylkesleder har også 
møter med dekan HBV 

10 8 

Andre arenaer Antall og type Her er møter i Overordnet samarbeidsutvalg, 
møte med pasient og brukerombudet, UN IO 

12 15 

lokalt, KS BTV Ny Blikk 
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Perspektiv samfunn: 

Politisk deltakelse på 
beslutnings -og 
påvirkningsarenaer 

31.12.2014 kommentarer Resultatindikator 31.12.2013 

119 i følge 52 i følge Bl Antall kronikker og 
leserinnlegg I lokale og 
riksdekkende aviser 

Antall 
Bl 

Antall mediaoppslag i 
lokale og riksdekkende 
aviser 

Antall 119 52 

77 på 
publikasjoner nettside 
nettside + og mange 
Facebook flere på 

Antall publikasjoner på 
egen 
hjemmeside/facebokside 

Antall 27 

FB 
Antall møter med 
ledermedlemmer 

Antall 6 7 

Antall fagkonferanser i 
regi av fylkeskontoret ? 
Antall medlemsmøter i 
regi av HTVer? 
Hvor mange av 
medlemsmøtene i regi 
av HTVer har enten 
fylkesleder eller 
nestleder deltatt på? 

Antall 5 6 

Antall 

Antall 44 35 
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Antall HTV- områder 
som har levert 
handlingsplaner. 

Oppgis i antall av 
totalt antall HTV-
områder. 

23 22 
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Beskriv andre strategiske aktiviteter som har blitt gjennomført i fylket og som dere ikke tidligere har fått tid til å 
utføre: 



Rapportering resultatindikatorer 

Fylkeskontoret i Finnmark 



2 

Perspektiv medlem: 

31.12.2014 kommentarer Resultatindikator 31.12.2013 Økt rekruttering 
1168/1196 
+2.4% 

1161/1168 
+0.6% 

Antall medlemmer i 
arbeid 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

177/172
2.8% 

198/177 
-10.6% 

Antall 
studentmedlemmer vekst/nedgang 

siste år 

Prosentvis 

63/80 
+26.9% 

80/79 
-1.2% 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

Antall pensjonister 

63/87 
+38.1% 

87/72 
-17.3% 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

Antall utmeldinger 

Årsak til 
utmeldinger 

? 

31.12.2014 kommentarer Resultatindikator 31.12.2013 Godt fungerende 
tillitsvalgtapparat 
Antall HTV-
områder 

37/36 
-2.7% 

Endring siste år 37/37 
+0.0% 

11/10 100% dekning?, 6/11 
vise endring siden +83 % 

Antall HTV-
områder uten tv -9.1 

sist. 
Antalk enn året 27%/46% 46%/26.9% Turnover HTV 
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før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

Turnover TV Antalk enn året 
før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

33%/ 33%/36.4% 

Gj.snittlig 
funksjonstid HTV 

Antall år/måneder 4år1 mnd/ 
2år10mnd 

2år10mnd/ 
SårOmnd > fjoråret 

3årlimnd/ 3år4mnd/ 
3år4mnd 3år5mnd 

Gj.snittlig 
funksjonstid TV 

Antall år/måneder 
> fjoråret 

Årsak til avslutning Antall og fordelt 
på kategoriene; 

- Permisjoner 
- Bytte 

arbeidssted 
- Tilbud leder 

jobb 
- Arbeids

belastning 
jobb 

- Arbeids
belastning 
verv 

verv 
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Konflikt/ 
utfordring 
med 
arbeidsgiver 
Lang 
funksjonstid 
Bytte av 
verv 
Forhold på 
fylkeskontor 
et 
NSFs 
politikk 
Andre 
forhold 

Perspektiv samfunn: 

Politisk deltakelse på 
beslutnings- og 
påvirkningsarenaer 
Antall møter med 
kommunale fora 

kommentarer Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 

Antall 8 

1 Antall møter med 
fylkeskommunale fora 
Antall møter med 
stortingsrepresentanter 

Antall 

Antall 1 
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fra fylket 
Antall møter med Antall 0 
brukerorganisasjonene 
Deltatt på KS 
konferanser 

Antall 3 

Deltatt på relevante 
møter i fylkesmannens 
regi. 

Antall 1 

Deltatt på regionale 
helseforetaks 

Antall 0 

styremøter 
Deltatt på 
helseforetaks 

Antall 2 

styremøter 
Deltatt på møter med 
Høyskolen 

Antall 4 

Andre arenaer Antall og type 
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Perspektiv samfunn: 

Politisk deltakelse på 
beslutnings -og 
påvirkningsarenaer 
Antall kronikker og 
leserinnlegg I lokale og 
riksdekkende aviser 

kommentarer Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 

Antall 6 

Ca 13 Antall mediaoppslag i 
lokale og riksdekkende 
aviser 

Antall 

Antall publikasjoner på Antall 20 
egen 
hjemmeside/facebokside 

1 Antall møter med Antall 
ledermedlemmer 
Antall fagkonferanser i 
regi av fylkeskontoret ? 

Antall 3 

Ca 50 Antall medlemsmøter i Antall 
regi av HTVer? 
Hvor mange av 
medlemsmøtene i regi 
av HTVer har enten 

14 Antall 

fylkesleder eller 
nestleder deltatt på? 
Antall HTV- områder Oppgis i antall av 0 

totalt antall HTV-som har levert 



7 

handlingsplaner. områder. 
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Beskriv andre strategiske aktiviteter som har blitt gjennomført i fylket og som dere ikke tidligere har fått tid til å 
utføre: 



Rapportering resultatindikatorer 

^yy-̂ my/c. 

Fylkeskontoret i Hedmark 



2 

Perspektiv medlem: 

Økt rekruttering 
Antall medlemmer i 
arbeid 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 kommentarer 
3025/3114 
+2.9% 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

3017/3025 
+0.1% 

499/532 
+6.6% 

532/538 
+1.1% 

Antall 
studentmedlemmer vekst/nedgang 

siste år 

Prosentvis 

246/262 
+6.5% 

Antall pensjonister Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

217/246 
+13.4% 

192/176 
-8.3% 

132/192 
+45.5 % 

Antall utmeldinger Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

Årsak til 
utmeldinger 

? 

kommentarer Godt fungerende 
tillitsvalgtapparat 
Antall HTV-
områder 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 

Endring siste år 41/42 
+2.4% 

37/41 
+10.1% 

Dette stemmer ikke med våre tall. Vi har 
dekning i alle områder. 

8/10 4/8 Antall HTV-
områder uten tv 

100 % dekning?, 
vise endring siden 
sist. 

+25% 

Antalk enn året 17%/47% 47%/15.6% Turnover HTV 
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før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

Turnover TV Antalk enn året 
før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

12%122.2% 22.2%/22.2 
% 

3år3mnd/ 
3år7mnd 

Gj.snittlig 
funksjonstid HTV 

Antall år/måneder 6år5mnd/ 
SårSmnd > fjoråret 

SårØmnd/ 
SårlOmnd 

Gj.snittlig 
funksjonstid TV 

Antall år/måneder SårSmnd/ 
SårQmnd > fjoråret 

Årsak til avslutning Antall og fordelt 
på kategoriene: 

- Permisjoner 
- Bytte 

arbeidssted 
- Tilbud leder 

jobb 
- Arbeids

belastning 
jobb 

- Arbeids
belastning 
verv 

verv 

1 stk bytte arbeidssted 
2 overgang til pensjon 
1 bytte av verv 
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Konflikt/ 
utfordring 
med 
arbeidsgiver 
Lang 
funksjonstid 
Bytte av 
verv 
Forhold på 
fylkeskontor 
et 
NSFs 
politikk 
Andre 
forhold 

Perspektiv samfunn: 

Politisk deltakelse på 
beslutnings- og 
påvirkningsarenaer 
Antall møter med 
kommunale fora 

31.12.2013 31.12.2014 kommentarer Resultatindikator 

Antall 

0 Antall møter med 
fylkeskommunale fora 
Antall møter med 
stortingsrepresentanter 

Antall 0 

Antall 4-5 2 
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fra fylket 
Antall møter med Antall 
brukerorganisasjonene 
Deltatt på KS 
konferanser 

Antall 

Deltatt på relevante 
møter i fylkesmannens 
regi. 

Antall 5 4 

Deltatt på regionale 
helseforetaks 

Antall 

styremøter 
Deltatt på 
helseforetaks 

Antall 

styremøter 
Deltatt på møter med 
Høyskolen 

Antall 4 3 

Andre arenaer Antall og type 
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Perspektiv samfunn: 

Politisk deltakelse på 
beslutnings -og 
påvirkningsarenaer 
Antall kronikker og 
leserinnlegg i lokale og 
riksdekkende aviser 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 kommentarer 

Antall 2 4 

Antall mediaoppslag i 
lokale og riksdekkende 
aviser 

Antall 3 

Antall publikasjoner på 
egen 
hjemmeside/facebokside 
Antall møter med 
ledermedlemmer 

Antall 2 mange 

Lederkonf. Avlyst 2014 Antall 

Antall fagkonferanser i 
regi av fylkeskontoret ? 

Antall 

Antall medlemsmøter i Antall 
regi av HTVer? 
Hvor mange av 
medlemsmøtene i regi 
av HTVer har enten 

Antall 2 

fylkesleder eller 
nestleder deltatt på? 
Antall HTV- områder Oppgis i antall av 

totalt antall HTV-
22 av 30 25 

som har levert 



7 

handlingsplaner. områder. 
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Beskriv andre strategiske aktiviteter som har blitt gjennomført i fylket og som dere ikke tidligere har fått tid til å 
utføre: 



Rapportering resultatindikatorer 

Fylkeskontoret i Hordaland 
31.12.2014 DM#611200 



2 

Perspektiv medlem: 

31.12.2014 kommentarer Økt rekruttering Resultatindikator 31.12.2013 
Fortsatt rekrutteringspotensiale på flere 
arbeidsplasser for NSF, fått bedre oversikt 
og system i 2014 som følge av 
medlemsprosjektet. 

7641/7835 
+2.5% 

7460/7641 
+2.4% 

Antall medlemmer i Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

arbeid 

4 høgskoler - de fleste blir NSF medlemmer 
- Fagforbundet også offensiv for å rekruttere 
studentene. 

1245/1180 
-5.3% 

1180/1208 
+2.4% 

Prosentvis Antall 
studentmedlemmer vekst/nedgang 

siste år 
769/796 
+3.5% 

Aktivt pensjonistforum mange forblir 
medlemmer etter avgang med pensjon 

738/769 
+4.2% 

Antall pensjonister Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

368/410 
+11.4% 

410/408 
-0.5% 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

Antall utmeldinger 

Årsak til 
utmeldinger 

Har kun fått en melding der leder skrev 
utmelding skyldes at NSF ikke gjorde nok for 
henne som leder 

kommentarer Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 Godt fungerende 
tillltsvalgtapparat 
Antall HTV-
områder 

Endring siste år 98/100 Noen arbeidsplasser mangler tv, stort sett 
dekket 

86/98 
+30% +2% 

Usikker på 2013, data mangler 36/14 100 % dekning?, Antall HTV-
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områder uten tv vise endring siden -61.1% Forstår ikke dette tallet - vi har stort sett 
sist. dekket HTV (-61,1% fremstår som feiikilde-

vi mangler ikke HTV i 61,1% av områdene. 
Turnover HTV Antalk enn året 

før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

14% 7 30% 30%/40.7% Forskjeller knyttet til om det er valgår eller 
ikke. Prosentsatsen for turnover fremstår 
som for høy i HTV områdene. Ikke spesielt 
stor utskiftning i 2014. 

Turnover TV Antalk enn året 
før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

22 % / 38% 38%/24.4% Forskjeller knyttet til om det er valgår eller 
ikke. 

Gj.snittlig 
funksjonstid HTV 

Antall år/måneder 4år5mnd/ 
2år11mnd 

2år11 mnd/ 
2år9mnd > fjoråret 

Gj.snittlig 
funksjonstid TV 

Antall år/måneder 3år11mnd/ 
2år8mnd 

2år8mnd/ 
2år11mnd > fjoråret 

Årsak til avslutning Antall og fordelt 
på kategoriene: 

- Permisjoner 
- Bytte 

arbeidssted 
- Tilbud leder 

jobb 
- Arbeids

belastning 
jobb 

- Arbeids-

Årsak blir ikke registrert. Tilbakemeldinger 
sier at det i hovedsak skyldes overgang til 
annen stilling enten til lederstilling, 
videreutdanning, annen arbeidsplass eller 
omsorgspermisjon 
2 tv har i 2014 sluttet som følge av at vervet 
er vanskelig å stå i. 

verv 
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belastning 
verv 
Konflikt/ 
utfordring 
med 
arbeidsgiver 
Lang 
funksjonstid 
Bytte av 
verv 
Forhold på 
fylkeskontor 
et 

NSFs 
politikk 

Andre 
forhold 

Perspektiv samfunn: 
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Politisk deltakelse på 
beslutnings- og 
påvirkningsarenaer 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 Kommentarer: 

Antall møter med Antall Ivaretas av HTV stort sett, deltar ved 
forespørsel og mulighet 

20 
kommunale fora 70-80 
Antall møter med Antall Lite relevant 0 
fylkeskqmmunalejora 2 
Antall møter med Antall Noe kontakt med sentrale og lokale 

politikere - debatter, invitasjoner til møter 
med politiske partier lokalt 

2 
stortingsrepresentanter 
fra f Iket 4 
Antall møter med Antall 1 1 
brukerorganisasjonene 1 

IA konferansen der KS var en av 
arrangørene, inviteres ikke til KS sin 
konferanse 

1 
Deltatt på KS 
konferanser 

Antall 2 

Deltatt på relevante 
møter i fylkesmannens 
regi. 

Antall Kompetanseløftet 2 1 

1 
1 

Deltatt på regionale 
helseforetaks 

Antall 1 

stj remøter 
Deltatt på Antall 0 
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1 helseforetaks 
styremøter 

1 
4 Deltatt på møter med 

Høyskolen 
Antall 

HOD sin helsekonferanse, NSH 
lederkonferanse, IA konferansen, Innlegg 
på SV konferanse, Verdighetskonferanse 
Åpning av omsorgsteknologlsenteret, 
åpning Høgskolen. 8. mars, 1. mai, 
Medlemsmøter i HTV områdene. Møte 
med faggrupperepresentanter 

Antall og type Andre arenaer 

6 2 Møte med andre 
organisasjoner i Unio 

10 Møte med lokale 
politikere 

10 
4 

5 
Fagkvelder 

18 18 
Medlemsmøter 
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Perspektiv samfunn: 

Politisk deltakelse på 
beslutnings -og 
påvirkningsarenaer 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 kommentarer 

Antall kronikker og 
leserinnlegg i lokale og 
riksdekkende aviser 

Antall 3 

Antall mediaoppslag i 
lokale og riksdekkende 
aviser 

Antall 1 

Antall publikasjoner på 
egen 
hjemmeside/facebokside 
Antall møter med 
ledermedlemmer 

Antall Ca 300 Ca. 180 

Antall 4 3 

Antall fagkonferanser i 
regi av fylkeskontoret ? 

Antall 4 6 

Antall medlemsmøter i Antall 200 200 
regl av HTVer? 
Hvor mange av 
medlemsmøtene i regi 
av HTVer har enten 

Antall 18 18 

fylkesleder eller 
nestleder deltatt på? 
Antall HTV- områder Oppgis i antall av 

totalt antall HTV-
62/98 60/100 

som har levert 
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områder. handlingsplaner. 
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Beskriv andre strategiske aktiviteter som har blitt gjennomført i fylket og som dere ikke tidligere har fått tid til å 
utføre: 





Rapportering resultatindikatorer 
il" -"r 

Fylkeskontoret i Møre og 
Romsdal 
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Perspektiv medlem: 

Økt rekruttering 
Antall medlemmer i 
arbeid 

31.12.2014 Kommentarer Resultatindikator 31.12.2013 
Viktig å vere synlig på arbeidsplassane 
og i media 

4534/4616 
+1.8% 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

4456/4534 
+1.7% 

Her må fylkesleiarane sterkare inn og 
vere med på planlegging og 
gjennomføring i fylka. Dette for å fange 
studentane tidleg, og orientere om det 
viktige med å melde seg inn. No er det for 
mykje fokus kun på sekk og håndbok © 

599/555 
-7.3% 

Prosentvis 
studentmedlemmer vekst/nedgang 

siste år 

620/599 
-3.4% 

Antall 

Viktig å framleis ha førjulstilbud, og prøve 
og få pensjonistar til sjølv og ta ansvar 
for ei seniorgruppe. Inntil det er i havn, er 
det vedtektsfesta at fylkeskonotret skal 
ha eit tilbud til pensjonistane 

Antall pensjonister Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

334/374 
+11.9% 

374/384 
+2.7% 

210/206 
-1.9% 

160/210 
+31.2% 

Antall utmeldinger Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

Årsak til 
utmeldinger 

Vi får ikkje årsak til utmeldingar, mene g 
brukar å gå inn og så om det er eit 
mønster. Har ikkje funne det, men det er 
viktig å følgje med. 

? 

31.12.2014 kommentarer Godt fungerende Resultatindikator 31.12.2013 
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tillitsvalgtapparat 
Antall HTV- Endring siste år 51/50 50/52 HTV området privatansatte bør takast 

bort, då det er heilt umogleg å ha eit 
samarbeid og ein tillitsvalgt i det 
området. 

områder -1% +4% 

Antall HTV-
områder uten tv 

100 % dekning?, 
vise endring siden 

5/6 6/7 Vi har postmottak der vi ikkje har HTV, 
mendet fingerer sjeldan særleg godt +16.7 % 

sist. 
Turnover HTV Antalk enn året 

før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

22%/18% 18%/20% 

Turnover TV Antalk enn året 
før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

14%/31% 31 %/18.8% 

Gj.snittlig 
funksjonstid HTV 

4år8mnd/ 
3år8mnd 

Antall år/måneder 3år8mnd/ 
3år8mnd > fjoråret 

Antall år/måneder Gj.snlttlig 
funksjonstid TV 

4år8mnd/ 
3år5mnd 

3år5mnd/ 
3år7mnd > fjoråret 

Årsak til avslutning Antall og fordelt 
på kategoriene: 

- Permisjoner 
B e 

verv 
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arbeidssted 
Tilbud leder 
jobb 
Arbeids
belastning 
jobb 
Arbeids
belastning 
verv 
Konflikt/ 
utfordring 
med 
arbeidsgiver 
Lang 
funksjonstid 
Bytte av 
verv 
Forhold på 
fylkeskontor 
et 
NSFs 
politikk 
Andre 
forhold 

Perspektiv samfunn; 

Politisk deltakelse på Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 kommentarer 
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beslutnings- og 
påvirkningsarenaer 
Antall møter med 
kommunale fora 

Antall 0 Vi har 35 kommunar og har ikkje høve 
til å delta på slike møter. Det er lokale 
HTV som er 

0 

Antall møter med 
fylkeskommunale fora 
Antall møter med 
stortingsrepresentanter 
fra fylket 
Antall møter med 
brukerorganisasjonene 
Deltatt på KS 
konferanser 
Deltatt på relevante 
møter i fylkesmannens 
regi. 
Deltatt på regionale 
helseforetaks 

Antall 1 Uformelt møte som resulterte i at 1 
Eldrerådet vart med på kronikk 

Antall Fylkesstyret både starta og avslutta 
året med møte med 

4 2 

stortingspolitikarar. 
Antall 0 2 2 møter med Pensjonistforbundet 

Antall 0 Samhandlingskonferanse 1 

Antall 1 Omsorgskonferanse 1 

Antall 0 1 

styremøter 
Deltatt på 
helseforetaks 

Antall 0 0 

styremøter 
Deltatt på møter med 
Høyskolen 

Antall 1 Møte vedr. forslag om ny bacheler 
(fikk ingen støtte, vart avvist) 
Gryndercamp _ 

2 

Andre arenaer Antall og type 
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Er med, men har måtta nedprioritert 
eit par gongar 

Overordna 2 2 
Samhandlingsutval 

2 faste møter i året Uniomøte 1 2 
Har vore vara i IA rådet lA-rådet i Møre og 

Romsdal 
1 2 

Regionråd 1 0 
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Perspektiv samfunn: 

Politisk deltakelse på 
beslutnings -og 
påvirkningsarenaer 
Antall kronikker og 
leserinnlegg i lokale og 
riksdekkende aviser 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 kommentarer 

Antall Har prøvd å levere kronikkar til faste 
tidspunkt. F.eks. 8. mars, 5. og 12. 
mai, når studentar og 
spesialsjukepleiarar går ut av 
studiet. På det siste fekk eg svar får 
AK Bratten, som eg igjen repliserte 
på. Har også hatt kronikk sammen 
med eit medlem vedr. kompetanse i 
ambulansetenesta, og sammen med 
pensjonistforbundet og eldrerådet 
ved. manglande kompetanse og 
kapasitet i eldreomsorga. Har også 
sett fokus på forebyggande 
helsearbeid og på nettmobbing. 

10 10 

Antall mediaoppslag i 
lokale og riksdekkende 
aviser 

Antall Eg har brukt å sende kronikkar og 
lesarinnlegg til alle fylkests aviser. 
Nokre har også vore sendt til 
Sykepleien og NSFs 
kommunikasjonsavdeling 

213 209 

Antall publikasjoner på 
egen 
hjemmeside/facebokside 

61 på 
heimesida 
Fb. ukjent 

Antall 9 • 
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Oppstart av lokal Faggruppe for 
sykepleieledere 1, september 

Antall møter med 
ledermedlemmer 

Antall 1 

Antall fagkonferanser i 
regi av fylkeskontoret ? 

Antall 1 1 

Vet ikke Vet Ikke Antall medlemsmøter i Antall 
regl av HTVer? 

(I tillegg har rådgjevarv ore på 3-4 
møter, nestleiar ikkje på noko så vidt 
eg veit) 

Hvor mange av 
medlemsmøtene i regi 
av HTVer har enten 

Antall 8 14 
*(2) 

fylkesleder eller 
nestleder deltatt på? 
Antall HTV- områder 
som har levert 
handlingsplaner. 

27/44 Sjølv om det står lenger opp at vi har 
50/52 HTV, kan eg ikkje heilt forstå det. 
35 kommunar, 4 sjukehus, 2 høgskolar 
VG skolar, privatansatte, Staten 

Oppgis i antall av 
totalt antall HTV-
områder. 

28av 47 
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Beskriv andre strategiske aktiviteter som har blitt gjennomført i fylket og som dere ikke tidligere har fått tid til å 
utføre: 





Rapportering resultatindikatorer 
SOHSK 

Fylkeskontoret i Nordland 
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Perspektiv medlem: 

31.12.2014 kommentarer Økt rekruttering 
Antall medlemmer i 
arbeid 

Resultatindikator 31.12.2013 
3777/3866 
+2.4% 

3724/3777 
vekst/nedgang siste +1.4% 
Prosentvis 

år 

615/659 659/703 
+6.7% 

Antall Prosentvis 
vekst/nedgang siste +7.2% studentmødlemmer 
år 

316/346 
+9.5% 

292/316 
vekst/nedgang siste +8.2% 
Prosentvis Antall pensjonister 

år 

Prosentvis 
vekst/nedgang siste +18.7% 

187/222 222/203 
-8.6% 

Antall utmeldinger 

år 

Årsak til utmeldinger ? 

Godt fungerende 
till its valgtapparat 

Resultatindikator 31.12.2014 31.12.2013 

61/66 
+8.2% 

Antall HTV-områder Endring siste år 61/61 
+/- 0 

Vi hadde 6 områder uten HTV pr 31.12.2014 Antall HTV-områder 
uten tv 

7/16 100 % dekning?, vise 7/7 
endring siden sist. 
Antaik enn året før., 12%/33% 
samt under 20 % av 
totalt antall 

+128.5 % 
33%/20% Turnover HTV 

Antaik enn året før. 13%/33% 33%/26.2% Turnover TV 
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samt under 20 % av 
totalt antall 

Gj.snittlig funksjonstid Antall år/maneder > 4ar8mnd/ 
3år8mnd 

3år8mnd/ 
3år9mnd HTV fjoråret 

Gj-snittlig funksjonstid Antall år/måneder > 4år11mnd/ 
4år2mnd 

4ar2mnd/ 
3år6mnd TV fjoråret 

Årsak til avslutning 
verv 

Antall og fordelt pa 
kategoriene: 

Vi har bedt om tilbakemeldinger fra tv/ HTV om 
årsak til fratredelse, men får ikke tilbakemeldinger. 

Permisjoner 
Bytte 
arbeidssted 
Tilbud leder 
jobb 
Arbeids
belastning 
jobb 
Arbeids
belastning 
ven/ 
Konflikt/ 
utfordring med 
arbeidsgiver 
Lang 
funksjonstid 
Bytte av verv 
Forhold på 
fylkeskontoret 
NSFs politikk 
Andre forhold 
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Perspektiv samfunn: 

Politisk deltakelse på 
beslutnings- og 
påvirkningsarenaer 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 

Antall møter med Antall 13 6 
kommunale fora 
Antall møter med 
fylkeskommunale fora 

Antall 2 

Stortingsbenken xli 2013, x 1 i 2014, ellers 
sporadisk kontakt med politikere fra «benken» 

Antall møter med Antall 1 3 
stortingsrepresentanter fra 
fylket 
Antall møter med Antall 1 
brukerorganisasjonene 
Deltatt på KS konferanser Antall 4 3 
Deltatt på relevante møter 
i fylkesmannens regi. 

Antall 3 3 

Deltatt på regionale 
helseforetaks styremøter 

Antall 2 2 

Deltatt på helseforetaks 
styremøter 

Antall 4 2 

Deltatt på møter med 
Høyskolen 

UiN (Universitetet i Nordland) og Høgskolen i 
Nesna. 

Antall 4 2 

Fylkesleder har årlig holdt foredrag for 
Videreutdanningen i diabetes, med tema: 
Forsvarlighet/ god praksis 
Taushetsplikt 
Opplysningsrett/ plikt 
Dokumentasjonsplikt 
Samtykke til helsehjelp 
Legemiddelhåndtering 

Andre arenaer Antall og type 1 1 
• Forelesninger 
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• IA-radet 8 Nestleder har deltatt aktivt. 6 

• KS Nordland 

• Møte med Avisa 
Nordland 

4 5 • Møte med NRK 
Nordland 

4 1 • Samarbeid med 
Nordland 
Legeforening 

Arrangerte 2 konferanser i samarb. med NLF 
2013. Ellers sporadiske samtaler i 2014 med 
leder i Nordland Legeforening om felles 
avisinnlegg, om oppgavedeling m.m. men ikke 
funnet tid til formelle møter, da han bare 
sporadisk er på kontoret i kraft av den rollen. 

Samfunnsdebatt i allmøte Antall 
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Perspektiv samfunn: 

Politisk deltakelse på 
beslutnings -og 
påvirkningsarenaer 

31.12.2013 31.12.2014 kommentarer Resultatindikator 

Ca 10 Antall kronikker og 
leserinnlegg t lokale og 
riksdekkende aviser 

Antall 9 
4 v/ HTV + 6-7 av 

ulike 
tillitsvalgte 
Ca 20 15 Antall mediaoppslag i lokale 

og riksdekkende aviser 
Antall 

Noe på fylkesleders egen side noe på 
Nordland/Troms/Finnmark og noe i et par 
lukkede grupper av våre tillitsvalgte. 

Antall publikasjoner på egen 
hjemmeside/facebokside 

? Antall 

Antall møter med 
ledermedlemmer 

Antall 4 5 

Antall fagkonferanser i regi 
av fylkeskontoret ? 
Antall medlemsmøter i regi 
av HTVer? 

Antall 4 6 

Antall 

Hvor mange av 
medlemsmøtene i regi av 
HTVer har enten fylkesleder 
eller nestleder deltatt på? 
Antall HTV- områder som 
har levert handlingsplaner. 

Antall 13 G 

7 kommuner uten HTV i 2013 
6 kommuner uten HTV i 2014 

38 av 51 43 av 52 Oppgis i antall av 
totalt antall HTV-
om råder. 

(58) (58) 

1 Nordlandssykehuset HF v/ 
Samhandlingsseksjonen 

1 

2 radio NRK Nordland radio/ tv Antall 2 
3 tv 
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Beskriv andre strategiske aktiviteter som har blitt gjennomført i fylket og som dere ikke tidligere har fått tid til å 
utføre: 

Undersøkelse blant alle 44 ledende helsesøstre om ressurser i forhold til direktoratets normtall. 
Det ble høsten 2014 bebudet 200 nye mill for 2015 med formål skole- og helsestasjonstjenesten og fylkesleder hadde da i hele 2014 vært på mail med 
ledende helsesøster i alle 44 kommuner om ressurs i forhold til direktoratets normtall for helsesøstre. 

Budsjetterte årsverk i 2014:151,25 
Behov for helsesøsterressurs jf minstenormen: 172,00 
Det mangler ca 20,75 årsverk i Nordland 
Mangel på kontorpersonale: 8,87 (9) årsverk I! 

Når vi regner tid til utøvende tjeneste som går bort pga. mangel på kontorpersonale, så mangler det egentlig ca 29,75 (30,0) årsverk 
helsesøstre i fylket. 

Godt samarbeid med NRK Nordland og nøye timine på sendetid i tv, også denne gang med en velvillig helsesøster i front. Nøye timing betyr FØR 
bystyremøtene hvor budsjettene skulle spikres.... 

Vi venter svar på hvor mye som ble bevilget i de ulike bystyrer før Jul 

Lesing av utredninger og rapporter. 





Rapportering resultatindikatorer 

^EBro^ 

Fylkeskontoret i Nord-Trøndelag 
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Perspektiv medlem: 

Økt rekruttering Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 kommentarer 
2670/2725 
+2.1% 

HTV/TV er oppfordret til å etterspørre 
medlemsskap 

Antall medlemmer I 
arbeid 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

2630/2670 
+1.5% 

Antall 
studentmedlemmer vekst/nedgang 

siste år 

621/630 
+1.4% 

630/582 
-7.6% 

Prosentvis HINT Namsos har hatt stort frafall av 
studenter underveis i studiene 

Antall pensjonister er ujevnt de ulike år 219/223 
+1.8% 

Antall pensjonister Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

192/219 
+14% 

Antall utmeldinger 127/112 
-11.9% 

112/142 
+26.8% 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

Har sammenheng med studenter som 
sluttet studiet ved Namsos 

Årsak til 
utmeldinger 

Godt fungerende 
tillitsvalgtapparat 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 kommentarer 

Endring siste år 36/36 36/36 
+/- 0% 

Antall HTV-
områder 

Stabilt tillitsaparat 
+/-0 

Noen har fått flere plasstillitsvalgte Antall HTV-
områder uten tv 

100 % dekning?, 
vise endring siden 

5/5 5/7 
+40% 

sist. 
Antalk enn året 25%/17% Alder, fått lederstilling, sittet i mange år Turnover HTV 15%/25% 
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før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

Turnover TV Antalk enn året 
før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

6%/39% 39%/25.7% Det er ulike årsaker til både de som sitter i 
mange år og de som går av, Skifter jobb, 
arbeidsplass ol. Stabilt, menge sitter i 
mange år 

Gj.snittlig 
funksjonstid HTV 

Antall år/måneder eårømnd/ 
4år5mnd 

4år5mnd/ 
4år9mnd 

Se overfor 
> fjoråret 

Gj.snittlig 
funksjonstid TV 

Antall år/måneder 4år1mnd/ 
3år4mnd 

3år4mnd/ 
3år2mnd 

Se ovenfor 
> fjoråret 

• Ingen permisjoner 
• Flere har skiftet arbeidssted, noen 

har blitt ledere, noen har gått av 
men pensjon. Ingen har oppgitt 
belastning som grunn. En har 
oppgitt konflikt med leder, 

Årsak til avslutning Antall og fordelt 
på kategoriene: 

- Permisjoner 
- Bytte 

arbeidssted 
- Tilbud leder 

jobb 
- Arbeids

belastning 
jobb 

- Arbeids
belastning 
verv 

verv 
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Konflikt/ 
utfordring 
med 
arbeidsgiver 
Lang 
funksjonstid 
Bytte av 
verv 
Forhold på 
fylkeskontor 
et 
NSFs 
politikk 
Andre 
forhold 

Perspektiv samfunn: 

Politisk deltakelse på Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 kommentarer 
beslutnings- og 
påvirkningsarenaer 
Antall møter med Antall 11 8 Ikke avholdt like mange møter 
kommunale fora 
Antall møter med Antall 2 2 Faste møter med Fylkesmann 
fylkeskommunale fora 

På Stortinger, pluss møte med 
enkeltpolitiker 

Antall møter med Antall 1 2 
stortingsrepresentanter 
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fra fr Iket 
Antall møter med Antall 1 2 Ikke egne møter, men sammen i ulike 

møter brukerorganisasjonene 
Deltatt på KS 
konferanser 

Antall 2 Ett sentralt og ett lokalt 2 

Deltatt på relevante 
møter i fylkesmannens 
regi. 

Antall 1 1 Samarbeidsmøte med organisasjoner 
og barnevern, skoler og helsevesen 

Deltatt pa regionale 
helseforetaks 

Antall 0 Nestleder er foretakstlllltsvalgt og hun 
deltar i møtene 

0 

styremøter 
Deltatt på 
helseforetaks 

Antall 0 Se ovenfor 0 

styremøter 
Deltatt på møter med 
Høyskolen 

Antall 2 Avtalt møte ble avlyst fra HINT, avtalte 
nye møter i 2015 

0 

Andre arenaer Antall og type NSF-kafe med ledere 4 
Lederkonferanser.ett NSH, 4NSF 
Seminar/konferanser .faggrupper 
HTV-råd 
KBU/streikemøter 
SMSØ 
Samhandlingskonferanser, NSF og KS 
Møter med utdanningsforb 
Reg dialogmøte med Spekter 
IA- stiklestadkonferansen 
FAK TV-aksjonene 

5 
4 
4 
10 
4 
2 
5 
2 
1 
3 
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Regionalt kontormøte, samt at vi har 
videomøte i regionen den 1. man. Hver 
mnd (avlyses om det ikke er saker) 
Studentsamskipnaden 
Stand på steinkjer-martna 
Appell lærerstreiken 
Møte med Stortingsbenken 
UNIo-konferanse på Sundvollen 
Møter vedr politisk streik 
Arr. streik på Namsos, hold appell 
I tillegg har det vært mange 
vanskelige saker/konflikter mellom 
medlemmer, medlemmer og ledere på 
ulike nivå. Møter med ledere i 
forbindelse med ulike 
turnusordninger, omorganiseringer o.l 
Bacheloravslutninger 
Samhandlingsreformen 
KS og org: heltid/deltid 

2 

3 
3-dagers 
1 
1 
1 
7 
1 
15-20 

2 
2 
4 
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Perspektiv samfunn: 

Politisk deltakelse på 
beslutnings -og 
påvirkningsarenaer 
Antall kronikker og 
leserinnlegg i lokale og 
riksdekkende aviser 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 kommentarer 

Antall Kronikker, 5 av dem også i NA, 
Levangeravisa, Stjørdal blad og NA 

7 6 
14 10 

Antall mediaoppslag i 
lokale og riksdekkende 
aviser 

Antall Ingen i riksdekkende aviser 5 

Antall publikasjoner på 
egen 
hjemmeside/facebokside 

Antall Opprettet ikke Facekookside før i 
2015 

Antall møter med Antall 2 4 
ledermedlemmer 
Antall fagkonferanser i 
regi av fylkeskontoret ? 
Antall medlemsmøter i 
regi av HTVer? 

Vanskelig å fåoppmøte Antall 2 1 

Antall Ca 80 Ca 80 Dette er antall medelmsmøter i HTV-
områdene 

Hvor mange av 
medlemsmøtene i regi 
av HTVer har enten 

Antall 17 18 Nestleder har møte med medlemmer 
på sykehuset ca hver annen mnd 
Fylkesleder inviteres stort sett til 
kommunale HTV-områder fylkesleder eller 

nestleder deltatt på? 
Antall HTV- områder Oppgis i antall av 18 20 



a 

som har levert 
handlingsplaner. 

totalt antall HTV-
områder. 
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Beskriv andre strategiske aktiviteter som har blitt gjennomført i fylket og som dere ikke tidligere har fått tid til å 
utføre: 





Rapportering resultatindikatorer 
U^RSv 

S^ClEBfO^^ 

Fylkeskontoret i Oppland 



2 

Perspektiv medlem: 

kommentarer Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 Økt rekruttering 
Antall medlemmer I 
arbeid 

2868/2916 
+1.7% 

2805/2868 
+2.2% 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

Vi har opplevd et dårligere samarbeid 
med høgskolen og vår studentrpresentant 
for rekruttering, 

542/524 
-3.3% 

508/542 
+6.6% 

Prosentvis Antall 
studentmedlemmer vekst/nedgang 

siste år 
297/307 
+3.4% 

267/297 
+11.2% 

Antall pensjonister Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

135/144 
+6.6% 

144/151 
+4.9% 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

Antall utmeldinger 

Årsak til 
utmeldinger 

? 

31.12.2014 kommentarer Resultatindikator 31.12.2013 Godt fungerende 
tillitsvalgtapparat 

48/50 
+4.2% 

Endring siste år 47/48 
+2.1% 

Antall HTV-
områder 

Disse tallen må være noe misvisende. 
Ved årsskiftet manglet vi htv i to 
områder. Gjennom året har det variert fra 

6/11 2/6 100% dekn ing?,  
vise endring siden 

Antall HTV-
områder uten tv +83% 

sist. 
0-2 
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Turnover HTV Antalk enn året 
før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

28%/36% 36%/23% Nedgangen skyldes antagelig at det ikke var 
valgår. 

Turnover TV Antalk enn året 
før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

23%/53% 53%/22% Se over 

Gj.snittlig 
funksjonstid HTV 

Antall år/måneder 3år0mnd/ 
3år4mnd 

4år0mnd/ 
3år0mnd > fjoråret 

Gj.snittlig 
funksonstid TV 

Antall år/måneder 3år7mncl/ 
2år7mnd 

2år7mnd/ 
3år0mnd > fjoråret 

Besvart kun for hovedtillitsvalgte. Ikke 
oversikt over plasstv. Årsak til avslutning Antall og fordelt 

på kategoriene: 
- Permisjoner 
- Bytte 

arbeidssted 
- Tilbud leder 

jobb 
- Arbeids

belastning 
jobb 

- Arbeids
belastning 

verv 

2 i 

i 
i 

i 

i 
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verv 
Konflikt/ 
utfordring 
med 
arbeidsgiver 
Lang 
funksjonstid 
Bytte av 
verv 
Forhold på 
fylkeskontor 
et 
NSFs 
politikk 
Andre 
forhold 

Perspektiv samfunn: 

Politisk deitakeise på 
besiutnings- og 
påvirkningsarenaer 
Antall møter med 
kommunale fora 

Resuitatindikator 31.12.2013 31.12.2014 kommentarer 

2 Regionråd Gjøvik vedr samhandling Antall 2 1 

Antall møter med Antall 
fylkeskommunale fora 

0 Antall møter med Antall 4 
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stortingsrepresentanter 
fra fylket 
Antall møter med Antall 2 1 
brukerorganisasjonene 
Deltatt på KS 
konferanser 

Antall 1 1 

Deltatt på relevante 
møter i fylkesmannens 
regi. 

Antall 0 0 

Deltatt på regionale 
helseforetaks 

Antall 0 0 

styremøter 
Deltatt på 
helseforetaks 

Antall 1 1 

styremøter 
Deltatt på møter med 
Høyskolen 

Antall 1 2 

IA rådet 6 + div andre arenaer i ia regi 
Utviklingssenter for sykehjem 2 
Arbeidsmiljøkonferansen arr. 2 
UNIO Oppland 1 
TV innsaml. 2 

Andre arenaer Antall og type 16 13 
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Perspektiv samfunn: 

Politisk deltakelse på 
beslutnings -og 
påvirkningsarenaer 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 kommentarer 

2 Antall kronikker og 
leserinnlegg i lokale og 
riksdekkende aviser 

Antall 3 

Antall mediaoppslag i 
lokale og riksdekkende 
aviser 

Antall 124 84 

Antall publikasjoner på 
egen 
hjemmeside/facebokside 
Antall møter med 
ledermedlemmer 

Hjemmeside Antall Fb 85 
71 
Fb 99 

Antall 7 2 

12. mai 
2 arbeidstidskurs for ledere 

Antall fagkonferanser i 
regi av fylkeskontoret ? 
Antall medlemsmøter i 

Antall 4 3 

Antall Ingen 
oversikt regi av HTVer? 

La mye jobb i å få til regionale 
møter. Men uten hell 

12 9-10 Hvor mange av 
medlemsmøtene i regi 
av HTVer har enten 

Antall 

fylkesleder eller 
nestleder deltatt på? 
Antall HTV- områder 
som har levert 

Oppgis i antall av 
totalt antall HTV-

38 av 47 35 
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handlingsplaner. omrader. 
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Beskriv andre strategiske aktiviteter som har blitt gjennomført i fylket og som dere ikke tidligere har fått tid til å 
utføre: 



Rapportering resultatindikatorer 
i. v 

Fylkeskontoret i Oslo 



2 

Perspektiv medlem: 

Økt rekruttering 
Antall medlemmer i 
arbeid 

31.12.2014 kommentarer Resultatindikator 31.12.2013 
10570/10648 10648/11016 Vi har hatt medlemsprosjekt i hele 2014, 
+0.7% 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

det antas å ha en positiv effekt. +3.5% 

Vi opplevde ikke at vi kom helt med på 
denne vervingen, så øking må tilskrives 
god innsats av NSF Student 

2654/2602 
-2.0% 

2602/2659 
+2.2% 

Antall 
studentmedlemmer vekst/nedgang 

siste år 

Prosentvis 

Antall pensjonister 830/912 
+9.9% 

912/937 
+2.7% 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

Vi er stolte av en svært aktiv gruppe 
seniorsykepieiere. De har nådd et 
kapasitetstak med rundt 130 aktive og vi 
forventer derfor ingen stor øking 
fremover. Det er dessuten et problem at 
medlemmer meldes ut ved fylte 75 år. 

542/635 
+17.1% 

635/659 
+3.8% 

Økt fokus pga. medlemsprosjektet 2014 Antall utmeldinger Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

9 

Årsak til 
utmeldinger 

? 

Godt fungerende 
tillitsvalgtapparat 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 kommentarer 

Endring siste år 80/97 
+21.2% 

76/80 
+5.2% 

Omorganisering av struktur ved OUS. Antall HTV-
områder 

Etablering av HTV områder i privat sektor 15/20 20/26 Antall HTV- 100 % dekning?, 
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områder uten tv vise endring siden der enkelte har TV, men få har HTV. +30% 
sist. 

Turnover HTV Antalk enn året 
før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

14%/45% 45%/34% NSF Oslo har et kontinuerlig fokus på 
tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte i 
særdeleshet. Vi ser store endringer når det 
gjelder private og det opprettes stadig nye 
HTV-områder. 

Turnover TV Antalk enn året 
før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

21 %/38% 38%/34.2% NSF Oslo har et kontinuerlig fokus på 
tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte i 
særdeleshet. Vi ser store endringer når det 
gjelder private og det opprettes stadig nye 
HTV-områder. 

Gj.snittlig 
funksjonstid HTV 

Antall år/måneder 3år2mnd/ 
2år9mnd 

2år9mnd/ 
2år9mnd > fjoråret 

Gj.snittlig 
funksonstid TV 

Antall år/måneder 3år11 mnd/ 
2år8mnd 

2år8mnd/ 
2år6mnd > foråret 

VI har ikke konkret årsak til at tillitsvalgte 
avslutter sine verv. Et inntrykk er imidlertid 
at flere går over i lederstillinger. Årsak til avslutning Antall og fordelt 

på kategoriene: 
- Permisjoner 
- Bytte 

arbeidssted 
- Tilbud leder 

jobb 
- Arbeids-

verv 
Bytte av arbeidssted er en økende årsak til 
at tillitsvalgte i private slutter. 
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belastning 
jobb 
Arbeids
belastning 
verv 
Konflikt/ 
utfordring 
med 
arbeidsgiver 
Lang 
funksjonstid 
Bytte av 
verv 
Forhold på 
fylkeskontor 
et 
NSFs 
politikk 
Andre 
forhold 

Perspektiv samfunn: 

Politisk deltakelse på 
beslutnings- og 
påvirkningsarenaer 
Antall møter med 
kommunale fora 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 kommentarer 

Ca 25 50-100 Møter med helse og sosialkomiten 
enkeltpolitikere, fraksjonsmøter, 

Antall 



5 

deputasoner ol. 
Antall møter med Antall 
fylkeskommunale fora 
Antall møter med Antall 1 Møte med representanter fra samtlige 

partier på Oslo-benken. 
2 

stortingsrepresentanter 
fraviket 
Antall møter med Antall 0 0 
brukerorganisasjonene 
Deltatt på KS 
konferanser 

Antall 

Deltatt på relevante 
møter i fylkesmannens 

Antall Usikker på om Silje har deltatt på 
fylkesmannens konferanse for 2014. 

0-1 1 

regk 
Deltatt på regionale 
helseforetaks 

Antall 0 0 

styremøter 
Deltatt på 
helseforetaks 

Antall 3 4-6 

styremøter 
Deltatt på møter med 
Høyskolen 

Antall 1 0 

Andre arenaer Antall og type Mange Mange 
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Perspektiv samfunn: 

Politisk deltakelse på 
beslutnings -og 
påvirkningsarenaer 
Antall kronikker og 
leserinnlegg i lokale og 
riksdekkende aviser 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 kommentarer 

Antall Her har jeg rett og slett ikke 
oversikt over annet enn det 
som har vært etter at jeg tok 
over. 

6 2 

Antall mediaoppslag i 
lokale og riksdekkende 
aviser 

Antall Ca 75 9 
Har ikke inntrykk av 
at det er så mange. 

Ca 70 på 
egen 
nettside 
3/uke på 
Facebook 

Antall publikasjoner på 
egen 
hjemmeside/facebokside 

Nettsiden: 59 - flere Det er gledelig at vi har økt fra 
krysspublisert. 
Facebook: 79 

Antall 
400 følgere på FB ved årets 
begynnelser til over 1200 ved 
årets slutt. Det betyr at vi 
treffer langt fler nå via FB. 

Antall møter med 
ledermedlemmer 

Antall 1 3 

Antall fagkonferanser i 
regi av fylkeskontoret? 
Antall medlemsmøter i 
regi av HTVer? 

Antall 1+1 1+1 

? 9 Trolig flere hundre møter. De 
fleste HTVene har ett 

Antall 

medlemsmøte per år, de mest 
aktive har mange. 
Jeg har deltatt på 4 i perioden 
1 .sept-31. des. Nestleder har 

Hvor mange av 
medlemsmøtene i regi 

Antall 12 6-10 
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av HTVer har enten ikke deltatt på noen møter i sin 
rolle som nestleder. fylkesleder eller 

nestleder deltatt på? 
Antall HTV- områder Oppgis i antall av ? 

totalt antall HTV-
områder. 

Alle HTV områder med noe 
størrelse leverer. Det er en 
forutsetning å levere for å få 
midler til disposisjon. 

23 av 43 
som har levert 
handlingsplaner. 
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Beskriv andre strategiske aktiviteter som har blitt gjennomført i fylket og som dere ikke tidligere har fått tid til å 
utføre: 

• Vi har uten tvil fått gjort utrolig mye innen området «Medlemsarbeid» i 2014. Vi har mange hundre tillitsvalgte som 
er blitt skolert i en modelle som NSF Oslo håper vil være mulig å spre til hele organisasjonen (med noen justeringer). 

• NSF Oslo har tatt et aktivt standpunkt i forhold til Arbeidsmiljøloven. Vi har, i samarbeid med LO og YS forbundene 
i Oslo, deltatt i arbeidet for å stanse/forbedre endringene i AML. Dette samarbeidet er viktig også med takne på 
samarbeid i andre saker. Dette arbeidet er drevet av fylkesleder og representanter i fylkesstyret. 

• NSF Oslo har hatt flere saker der vi ønsker å engasjere oss, men vi har måttet prioritere det ned på grunn av 
ressurssituasjonen på kontoret. Redusert kapasitet skyldes høyt sykefravær og et økende antall oppgaver som følge av 
tariffhopping, privatisering og en kraftig øking av medlemmer som har behov for bistand. 



Rapportering resultatindikatorer 

Fylkeskontoret i Rogaland 
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Perspektiv medlem: 

31.12.2013 31.12.2014 kommentarer Økt rekruttering Resultatindikator 
5907/6044 
+2.3% 

5751/5907 
+2.7% 

Antall medlemmer i Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

arbeid 

829/798 
-3.8% 

798/754 
-5.5% 

Dette er meldt som en utfordring fra oss 
på første adm.ledermøte etter 
studentvervingen var gjennomført(trodde 
egentlig det var verre.»). 

Antall 
studentmedlemmer vekst/nedgang 

siste år 

Prosentvis 

596/630 
+5.7% 

534/596 
+11.6% 

Antall pensjonister Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

322/308 
-4.4% 

308/313 
+1.6% 

Antall utmeldinger Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

Årsak til 
utmeldinger 

? 

Kommentarer Godt fungerende 
tillitsvalgtapparat 
Antall HTV-
områder 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 

Endring siste år 42/43 
+2.3% 

43/48 
+11.6% 

5/6 6/10 100 % dekning?, 
vise endring siden 

Antall HTV-
områder uten tv +66.7% 

sist. 
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Turnover HTV Antalk enn året 
før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

41.1%/24.3 24.3%/31.6 

Turnover TV Antalk enn året 
før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

28%/44.4% 44.4%/25.6 
% 

Gj.snlttlig 
funksjonstid HTV 

Antall år/måneder 3år5mnd/ 
2år/8mnd 

2år8mnd/ 
2år11mnd > fjoråret 

Gj.snlttlig 
funks'onstid TV > fjoråret 
Årsak til avslutning Antall og fordelt 

på kategoriene: 
- Permisjoner 
- Bytte 

arbeidssted 

Antall år/måneder SårBmnd/ 
2år9mnd 

2år9mnd/ 
2år1 Omnd 

verv 
4 5 

10 6 

Tilbud leder 
jobb 
Arbeids
belastning 
jobb 
Arbeids
belastning 
verv 
Konflikt/ 
utfordring 

2 

2 

2 
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med 
arbeidsgiver 
Lang 
funksjonstid 
Bytte av 
verv 
Forhold på 
fylkeskontor 2 

2 

et 
- NSFs 

politikk 
- Andre 

forhold 
- Videreutd 1 

Perspektiv samfunn: 

Politisk deitakeise på 
beslutnings- og 
påvlrkningsarenaer 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 kommentarer 

Antall møter med Antall 9 3 
kommunale fora 

Antall 0 Antall møter med 
fylkeskommunale fora 
Antall møter med Antall 4 0 
stortingsrepresentanter 
fra fylket 
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1 0 Antall Antall møter med 
brukerorganisasjonene 

VI hadde meldt oss på, men fikk beskjed 
om å melde oss av og at vi ikke var 
velkommen på konferansen dette året. 

1 Deltatt på KS Antall 0 
konferanser 

Deltatt på relevante 
møter i fylkesmannens 
regi. 
Deltatt på regionale 
helseforetaks 

Antall 0 

Antall 3 2 

styremøter 
Deltatt på 
helseforetaks 

8 Antall 6 

styremøter 
Deltatt på møter med 
Høyskolen/Universitet 

Antall 1 1 

Andre arenaer Antall og type 
Dialog med 
samhandlingssjefene i 
foretakene 

Antall 2 0 Vi har nå HTV-er som deltar i 
Samhandlingsutvalga så behovet er 
redusert 

Nettverk - Pathway Antall 2 0 Øyane sykehjem har lagt søknaden på is 
ei stund framover 

Arendalskonferansen 1 1 Både FL og NL deltok 
TV-innsamlingen(NRK) 2 1 
Konferanser - 1 1 
utviklingssentrene 
Møte med 1 0 
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legeforeningen 
Møter PKO Evaluering av praksiskonsulentordningen 6 
IA- rådet i Rogaland 3 0 3 

Perspektiv samfunn: 

Politisk deitakeise på 
beslutnings -og 
påvirkningsarenaer 

Resuitatindikator 31.12.2013 31.12.2014 kommentarer 

Har fått blogg på hjemmesiden i 4 (5 - hadde 
en kronikk 
som kun bie 

Antall kronikker og 
leserinnlegg i lokale og 
riksdekkende aviser 

Antall 6 
2014. 

publisert på 
nett, som ble 
veldig spredt 
på nett) 

Antall 173 137 Antall mediaoppslag i 
lokale og riksdekkende 
aviser 
Antall publikasjoner på 
egen 
hjemmeside/facebokside 

Hjemmeside: Facebook har vi en strategi at vi 
hver dag skal ha en sak, noen 
ganger har vi flere, derfor et 
cirkatall. 

Hjemmeside: Antall 
167 116 

Facebook: ca Facebook: 
omtrent som 400 
i fjor 
4/10 4 i regi av fylkeskontoret/ 10(2-FL Antall møter med Antall 
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ledemnedlemmer deltok) 
Antall fagkonferanser i 
regi av Ikeskontoret ? 

Antall 1 Fag var en del av 100 års 
'ublleet i NSF Rogaland 

2 

Antall medlemsmøter i Antall 74 75 
regi av HTVer? 
Hvor mange av 
medlemsmøtene I regi 
av HTVer har enten 

Antall 18 27 

fylkesleder eller 
nestleder deltatt på? 
Antall HTV- områder Oppgis i antall av 

totalt antall HTV-
områder. 

24/36 
(pr. 25/2
2014)) 

25/36 
(pr.24/2-15) som har levert 

handlingsplaner. 
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Beskriv andre strategiske aktiviteter som har blitt gjennomført i fylket og som dere ikke tidligere har fått tid til å 
utføre: 
Vi har deltatt i gruppe som ser på legevaktssamarbeid på Jæren. 

Vi gjennomførte en 100 års markering, i fylket* Arrangement to steder, med totalt 600 deltakere. I tillegg hadde 
HTVene mange små og stor markeringen i eget HTV område. Vi reist rundt i fylket den 12.mai. To team fra 
fylkeskontoret, Totalt var vi innom 16 HTV områder denne dagen, i mange av områdene ble flere arbeidssteder 
besøkt. I tillegg gjennomførte vi 3 medlemsmøter denne dagen, med ulike tema. 

Fagskolehøring - seminar på Sola, på vegne av fagavdelingen. 

Vært koordinerende fylkesleder siden sept 2013. 

Fylkesleder deltatt i ref.grp - fremtidens spes.spl (arbeidstittel) 



Rapportering resultatindikatorer 

,W;V'lvy<> 

Fylkeskontoret i Sogn- og 
Fjordane 
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Perspektiv medlem: 

Økt rekruttering 
Antall medlemmer i 
arbeid 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 kommentarer 
1775/1823 
+2.7% 

1823/1836 Her har vore In liten vekst. Viktig at vi 
vekst i denne kategorien 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

+0.7 

Litt ned på medlemstal. 343/341 
-0.6% 

Antall 
studentmedlemmer vekst/nedgang 

siste år 

Prosentvis 332/343 
+3.3% 

Her er grunnen ein bevisst satsing på 
seniorsjukepleiarar og info til aktuelle 

107/111 
+3.7% 

111/119 
+7.2% 

Antall pensjonister Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

Naturleg årsaker knytt til denne variablen. 
Nokre som ikkje betaler i tide. 

Antall utmeldinger 92/77 
-17.3% 

77/87 
+13% 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

Årsak til 
utmeldinger 

? 

Godt fungerende 
tlllitsvalgtapparat 
Antall HTV-
områder 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 Kommentarer 

Det er eit HTV område som vart etablert i 
2014. 

Endring siste år 35/36 
+2.8% 

36/37 
+2.8% 

Det er 2 område som ikkje har TV, VGS 
og Haugland rehab. 

6/8 5/6 Antall HTV-
områder uten tv 

100 % dekning?, 
vise endring siden 
sist. 

+33.3% 

Antalk enn året 15%/40% 40%/34,5% Noko utskifting av HTV Turnover HTV 
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før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

Turnover TV Antalk enn året 
før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

Nokre TV som gjekk over til å vere HTV 22.2% 

Gj.snittlig 
funksjonstid HTV 

Antall år/måneder 5år4mnd/ 
2år7mnd 

2år7mnd/ 
2år4mnd 

Nokre HTV med lang fartstid gav seg 
> fjoråret 

Gj.snittlig 
funksjonstid TV 

Antall år/måneder 3år6mnd/ 
3år0mnd 

SårOmnd/ 
3år0mnd 

Om lag som året før 
> fjoråret 

Byte av jobb, permisjon(svargerskap), 
Tek over som leiar i si verksemd 

Årsak til avslutning Antall og fordelt 
på kategoriene: 

- Permisjoner 
- Bytte 

arbeidssted 
- Tilbud leder 

jobb 
- Arbeids

belastning 
jobb 

- Arbeids
belastning 
verv 

verv 
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Konflikt/ 
utfordring 
med 
arbeidsgiver 
Lang 
funksjonstid 
Bytte av 
verv 
Forhold på 
fylkeskontor 
et 
NSFs 
politikk 
Andre 
forhold 

Perspektiv samfunn; 

Politisk deltakelse på 
beslutnings- og 
påvirkningsarenaer 
Antall møter med 
kommunale fora 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 kommentarer 

Antall 2 0 

1 Antall møter med 
fylkeskommunale fora 
Antall møter med 
stortingsrepresentanter 

Antall 0 

Ikkje formalisert, meir tilfeldig 
treffpunkt 

Antall 1 2 
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fraviket 
Antall møter med Antall 0 0 
brukerorganisasjonene 
Deltatt på KS 
konferanser 

Antall 2 1 

Deltatt på relevante 
møter i fylkesmannens 
£®3L 

Antall 2 1 

Deltatt på regionale 
helseforetaks 

Antall 2 1 

styremøter 
Deltatt på 
helseforetaks 

Antall 2 2 

styremøter 
Deltatt på møter med 
Høyskolen 

Antall 2 2 

Andre arenaer Antall og type 10 5 
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Perspektiv samfunn: 

Politisk deltakelse på 
beslutnings -og 
påvirkningsarenaer 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 kommentarer 

4? Antall kronikker og 
leserinnlegg i lokale og 
riksdekkende aviser 

Antall 10 

Antall mediaoppslag i 
lokale og riksdekkende 
aviser 

4? Antall 5 

Antall publikasjoner på 
egen 
hjemmeside/facebokside 

Antall 2 0 

Antall møter med 
ledermedlemmer 

Antall 7 10 

Antall fagkonferanser i 
regi av fylkeskontoret ? 

1 Antall 2 

Antall medlemsmøter i Antall f 
# ? 

regi av HTVer? 
10 Hvor mange av 

medlemsmøtene i regi 
av HTVer har enten 

Antall 5 

fylkesleder eller 
nestleder deltatt på? 
Antall HTV- områder Oppgis i antall av 

totalt antall HTV-
22 av 29 15 av 29 

som har levert 
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handlingsplaner. områder. 
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Beskriv andre strategiske aktiviteter som har blitt gjennomført i fylket og som dere ikke tidligere har fått tid til å 
utføre: 



Rapportering resultatindikatorer 

Fylkeskontoret i Sør-Trøndelag 



2 

Perspektiv medlem: 

Økt rekruttering Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 kommentarer 
5532/5632 
+1.8% 

5632/5729 
+1.7% 

Antall medlemmer i 
arbeid 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

Studentvervingen gikk dårlig i 2014, men 
vi har klart å få tak i de fleste studentene i 
etterkant. 

Antall 
studentmedlemmer vekst/nedgang 

siste år 

529/514 
-2.8% 

514/544 
+5.8% 

Prosentvis 

Antall pensjonister 414/454 
+9.7% 

454/494 
+8.8% 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

187/201 
+7.5% 

201/194 
-3.5% 

Antall utmeldinger Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

Årsak til 
utmeldinger 

? 

Godt fungerende 
tillitsvalgtapparat 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 kommentarer 

Endring siste år Antall HTV- 43/43 43/45 
+4.7% områder +/-0 
12/11 
-8.3% 

Antall HTV-
områder uten tv 

100 % dekning?, 
vise endring siden 

6/12 

sist. 
Antalk enn året 23%/43% 38%/26.5% Turnover HTV 
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før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

Turnover TV Antalk enn året 
før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

28%/38% 38%/31.6% 

4år7nrind/ 
2år9mnd 

Gj.snittlig 
funksjonstid HTV 

Antall år/måneder 2år9mnd/ 
2år9mnd > fjoråret 

Gj.snittlig 
funksjonstid TV 

4år0mnd/ 
2år7mnd 

Antall år/måneder 2år7mnd/ 
2år6mnd > fjoråret 

Årsak til avslutning Antall og fordelt 
på kategoriene: 

- Permisjoner 
- Bytte 

arbeidssted 
- Tilbud leder 

jobb 
- Arbeids

belastning 
jobb 

- Arbeids
belastning 
verv 

verv 
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Konflikt/ 
utfordring 
med 
arbeidsgiver 
Lang 
funksjonstid 
Bytte av 
verv 
Forhold på 
fylkeskontor 
et 
NSFs 
politikk 
Andre 
forhold 

Perspektiv samfunn: 

Politisk deltakelse på 
beslutnings- og 
påvirkningsarenaer 
Antall møter med 
kommunale fora 

kommentarer Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 

Antall 2 2 

Antall møter med 
fylkeskommunale fora 
Antall møter med 
stortingsrepresentanter 

Antall 0 0 

Antall 0 0 
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fra fylket 
Antall møter med Antall 0 0 
brukerorganisas'onene 
Deltatt på KS 
konferanser 

Antall 0 0 

Deltatt på relevante 
møter i fylkesmannens 
regi. 

Antall 1 0 

Deltatt på regionale 
helseforetaks 

Antall 1 1 

s ^remoter 
Deltatt på 
helseforetaks 

Antall 1 2 

styremøter 
Deltatt på møter med 
Høyskolen 

Antall 0 0 

Andre arenaer Antall og type Hatt frokostmøter med medlemmer i 
helsefagavdelingen ved St. Olavs 
hospital og i rådmannens fagstab i 
Trondheim kommune. 

3 3 
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Perspektiv samfunn: 

Politisk deltakelse på 
beslutnings -og 
påvirkningsarenaer 

kommentarer Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 

Antall kronikker og 
leserinnlegg i lokale og 
riksdekkende aviser 

Antall 3 2 

Antall mediaoppslag i 
lokale og riksdekkende 
aviser 

Antall 

Antall publikasjoner på 
egen 
hjemmeside/facebokside 
Antall møter med 
ledermedlemmer 

Antall 144 61 

Lederkonferanse Antall 1 

4(6) 12. mai, Lederkonferanse, TV-
konferanser og 2 
fylkesmedlemsmøter 

Antall Antall fagkonferanser i 
regi av fylkeskontoret ? 

6 

Antall medlemsmøter i 
regi av HTVer? 
Hvor mange av 
medlemsmøtene i regi 
av HTVer har enten 

Antall 

Antall 2 1 

fylkesleder eller 
nestleder deltatt på? 

2 nye HTV-områder på slutten av året. Antall HTV- områder Oppgis i antall av 24 av 40 23 av 45 
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som har levert 
handlingsplaner. 

totalt antall HTV-
omrader. 

Forventet ikke handlingsplan fra dem. 
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Beskriv andre strategiske aktiviteter som har blitt gjennomført i fylket og som dere ikke tidligere har fått tid til å 
utføre: 

Har arrangert lederkonferanse sammen med NSF Nord-Trøndelag. Dette var strategisk svært viktig med 
tanke på historien rundt Sør-Trøndelag Pleie og Omsorgsforum (STPO) som tidligere har vært en 
møteplass for ledere i helse- og omsorgstjenesten. STPO ble nedlagt i 2013 etter en del uheldig mediaomtale. 
Har arrangert medlemsmøte om forskning og fagutvikling. Svært spennende forum for medlemmer som 
driver med forskning og fagutvikling. 



[pjci Daa I 

Rapportering resultatindikatorer 

^^JERFOj! 

Fylkeskontoret i Telemark 
Dm 684166 
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Perspektiv medlem: 

Økt rekruttering 
Antall medlemmer i 
arbeid 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 kommentarer 
2605/2512 
-3.6% 

2554/2605 
+2.0% 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

394/461 
+17.0% 

461/484 
+5% 

Antall 
studentmedlemmer vekst/nedgang 

siste år 

Prosentvis 

297/317 
+6.7% 

317/330 
+4.1% 

Antall pensjonister Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

80/125 
+56% 

125/174 
+39.2% 

Antall utmeldinger Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

Årsak til 
utmeldinger 

Synes som størst nedgang/utmeldinger der 
konsekvenser av omstillinger er størst 

9 

kommentarer Godt fungerende 
tillitsvalgtapparat 
Antall HTV-
områder 

Resultatindikator 31,12.2013 31.12.2014 

Endring siste år 31/31 
+/- 0 % 

30/31 
+3.3% 
3/3 Antall HTV-

områder uten tv 
100 % dekning?, 
vise endring siden 
sist. 

25%/12.9% Antalk enn året 8%/25% Turnover HTV 
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før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

Turnover TV Antalk enn året 
før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

14%/17.3% 17.3%/24.7 
% 

Gj.snittlig 
funksjonstid HTV 

Antall år/måneder 3år4mnd/ 
2år8mnd 

2år8mnd/ 
SårSmnd > fjoråret 

Gj.snittlig 
funksjonstid TV 

Antall år/måneder SårSmnd/ 
Sår 1 mnd 

Såri mnd/ 
3år2mnd > fjoråret 

Årsak til 
avslutning verv 

Antall og fordelt 
på kategoriene: 

- Permisjone 2  (HTV)  S 1. barsels permisjon , 1 gikk inn i vikariat på 
fylkeskontoret r 

Bytte 5 
arbeidssted 
Tilbud leder 
jobb 
Arbeids
belastning 
jobb 
Arbeids
belastning 
verv 

For lite frikjøpt tid, begynte med 60 %, fikk 80 %, et 
halvt år før hun sluttet. ( KS område) 1 (HTV) 
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Konflikt/ 
utfordring 
med 
arbeldsgive 3 HTV 
r 
Lang 
funksjonsti 
d 
Bytte av 
verv 
Forhold på 
fylkeskonto 
ret 
NSFs 
politikk 
Andre 
forhold 

Perspektiv samfunn: 

Politisk deltakelse på 
beslutnings- og 
påvirkningsarenaer 
Antall møter med 
kommunale fora 

Resultatindikator 31.12,2013 31.12.2014 kommentarer 

Kragerø , Tinn, Seljord. Kviteseid Antall 6 7 

Her er også NAV, IA - råd tatt med; (men ikke 
arbeidsgruppe i IA- rådet vedr. fastlege prosjekt 
og arbeid utvalg for stor IA konferanse mm.) 

12 Antall møter med 
fylkeskommunale 

Antall 6 
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fora (+ statlig) Heller ikke 3 møter i UN10 samarbeidet i 
Telemark.) 

Antall møter med 
stortingsrepresentanter 
fra fr Iket 

Antall 2 1 

Antall møter med Antall 2 
brukerorganisasjonene 
Deltatt på KS 
konferanser 

(Her er tatt med både sentrale og lokale) Antall 2 7 

Deltatt på relevante 
møter i fylkesmannens 
regi. 

Antall 1 1 

Deltatt på regionale 
helseforetaks 

Antall 

styremøter 
Deltatt på 
helseforetaks 

Antall 1 

styremøter 
Deltatt på møter med 
Høyskolen 

Antall 3 2 

Andre arenaer Antall og type Fylkesregionale samhandllngsmøter, og 
meg NSF representanter i styrings grupper 
og arbeidsutvalg i relasjon til 
Samhandlingsreformen. 

10 + 4 + 
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Perspektiv samfunn: 

Politisk deltakelse på 
beslutnings -og 
påvirkningsarenaer 
Antall kronikker og 
leserinnlegg i lokale og 
riksdekkende aviser 

kommentarer Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 

Men det har stått i flere aviser i 
fylket, (fra 2-5aviser) 

Antall 5 5 

Er dette synlighet, så er tallet ut fra Bl 79 Antall mediaoppslag i 
lokale og riksdekkende 
aviser 

Antall 2 79 

Hjermmeslde ++ 
36/Facebok -
Ukentlig og 
daglig 

-Har lagt ut alle kurs, fagkafeer, aktuell 
forskning mv ,men tar det også bort etter 
en tid. 
- Ukentlig, men også daglig. 

Antall publikasjoner på 
egen 
hjemmeside/facebokside 

Antall 

11 Antall møter med 
ledermedlemmer 

Antall 2 

5 
Hvor av ett i samarbeid med STHF. Antall fagkonferanser I 

regi av fylkeskontoret ? 
Antall medlemsmøter i 
regi av HTVer? 

Antall 16 12 

Meldt i årsberetninger. Men flere angir at 
de har hatt etter behov/ forespørsel og 
hatt det på enhets nivå i de større 
virksomhetene, ikke tallfestet. 

22 Antall ++ 

Eller rådgivere fra Fylkeskontoret 
enten alene eller sammen med 

Hvor mange av 
medlemsmøtene i regi 
av HTVer har enten 

Antall 10 23 

Fylkesleder, avhengig av tema og 
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fylkesleder eller 
nestleder deltatt på? 

mulighet. 2 seniorsamlinger 
inkludert 

Antall HTV- områder Oppgis i antall av 
totalt antall HTV-
om råder. 

17 av 25 
områder 

18 
som har levert 
handlingsplaner. 
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Beskriv andre strategiske aktiviteter som har blitt gjennomført i fylket og som dere ikke tidligere har fått tid til å 
utføre: 

Arbeidstidskurs for ledere, etter NSFs modell 
Egen gullnåls markering, med enkel middag, faglig foredrag og kulturelt innslag 
Møte med forbund utenfor UNIO, eks Fagforbundet og Delta om felles aktuelle temaer. 



Rapportering resultatindikatorer 
^n-ri£jv 

^ffETlFO^ 

Fylkeskontoret i Troms 
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Perspektiv medlem: 

Økt rekruttering 
Antall medlemmer i 
arbeid 

Resultatindikator 31.12.2014 kommentarer 31.12.2013 
3092/3141 
+1.6% 

3141/3167 
+0.8% 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

502/486 
-3.2% 

Antall Prosentvis 
studentmedlemmer vekst/nedgang 

siste år 

513/502 
-2.1% 

167/170 
+1.8% 

170/184 
+8.2% 

Antall pensjonister Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

Antall utmeldinger 137/156 
+13.9% 

156/175 
+12.2% 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

Årsak til 
utmeldinger 

? 

Godt fungerende 
tillitsvalgtapparat 
Antall HTV-
områder 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 kommentarer 

Endring siste år 37/35 
-5.5% 

35/35 
+/- 0% 
7/4 Antall HTV-

områder uten tv 
100% dekn ing?,  
vise endring siden 

3/7 

sist. 
Antalk enn året 20%/33% 33%/16.1% Turnover HTV 
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før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

Turnover TV Antalk enn året 
før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

21%/28% 28%/23.2% 

Gj.snittllg 
funksjonstid HTV 

Antall ar/måneder 4år0mnd/ 
3år6mnd 

3år6mnd/ 
3år8mnd > fjoråret 

Gj.snlttlig 
funksjonstid TV 

Antall år/måneder 4år1mnd/ 
SåMmnd 

3år1mnd/ 
3år3mnd > fjoråret 

Årsak til avslutning Antall og fordelt 
på kategoriene: 

- Permisjoner 
- Bytte 

arbeidssted 
- Tilbud leder 

verv 

jobb 
Arbeids
belastning 
jobb 
Arbeids
belastning 
verv 
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Konflikt/ 
utfordring 
med 
arbeidsgiver 
Lang 
funksjonstid 
Bytte av 
verv 
Forhold på 
fylkeskontor 
et 
NSFs 
politikk 
Andre 
forhold 

Perspektiv samfunn: 

Politisk deltakelse på 
beslutnings- og 
påvirkningsarenaer 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 Kommentarer 

Antall møter med Antall 0 2 
kommunale fora 

0 Antall møter med 
fylkeskommunale fora 
Antall møter med 
stortingsrepresentanter 

Antall 0 

1 Antall 2 
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fra fylket 
Antall møter med Antall 2 2 
brukerorganisasjonene 
Deltatt på KS 
konferanser 

Antall 1 3 

Deltatt på relevante 
møter i fylkesmannens 
regi. 

Antall 4 4 

Deltatt på regionale 
helseforetaks 

Antall 0 0 

styremøter 
Deltatt på 
helseforetaks 

Antall 0 0 

styremøter 
Deltatt på møter med 
Høyskolen 

Antall 1 1 

Andre arenaer Antall og type 1 2 
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Perspektiv samfunn: 
Politisk deltakelse på 
beslutnings -og 
påvirkningsarenaer 

kommentarer Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 

Antall kronikker og 
leserinnlegg I lokale og 
riksdekkende aviser 

Antall 6 6ganger 

Antall mediaoppslag 1 
lokale og riksdekkende 
aviser 

Antall Mange 10 

Antall publikasjoner på 
egen 
hjemmeside/facebokside 
Antall møter med 
ledermedlemmer 

Mange Mange Antall 

Antall 2 3 

3 Antall fagkonferanser i 
regl av fylkeskontoret ? 
Antall medlemsmøter I 

Antall 3 

? 9 
# Antall 

regl av HTVer? 
Hvor mange av 
medlemsmøtene I regl 
av HTVer har enten 

Antall 8 4 

fylkesleder eller 
nestleder deltatt på? 
Antall HTV- områder Oppgis i antall av 

totalt antall HTV-
områder. 

Halvparten Halvparten 
som har levert 
handlingsplaner. 
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Beskriv andre strategiske aktiviteter som har blitt gjennomført i fylket og som dere ikke tidligere har fått tid til å 
utføre: 
Fylkesstyret har hatt fokus på faglig forsvarlighet versus kritikkverdige forhold. Vi finner at det leveres alt for få 
avvik. Og når fylkeslege kommer med pålegg så omtales sykepleie ikke som et direkte avvik men kommer som et 
vedlegg til tilsynet. Her ser vi at sykepleie i et juridisk perspektiv og i et sykepleieperspektiv ikke samsvarer. 





Rapportering resultatindikatorer 
HORS* 

y&O; 
NftfiERFO^ 

19U • SOU 

Fylkeskontoret i Vest-Agder 
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Perspektiv medlem: 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 kommentarer Økt rekruttering 
Antall medlemmer i 
arbeid 

2697/2754 
+2.1% 

2754/2806 
+1.9% 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

373/388 
+4.2% 

388/399 
+2.8% 

Antall Prosentvis 
studentmedlemmer vekst/nedgang 

siste år 
334/352 
+5.4% 

352/363 
+3.1% 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

Antall pensjonister 

113/150 
+32.7% 

150/137 
-8.7% 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

Antall utmeldinger 

Årsak til 
utmeldinger 

31.12.2014 kommentarer Godt fungerende 
tillitsvalgtapparat 
Antall HTV-
områder 

Resultatindikator 31.12.2013 

Endring siste år 24/24 24/25 
+4.2% +/-0 
4/3 100 % dekning?, 

vise endring siden 
2/4 Antall HTV-

områder uten tv -25% 
sist. 

16.7%/36.4 Antalk enn året 30%/16.7% Turnover HTV 
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før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

% 

Turnover TV Antalk enn året 
før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

15%/40% 40%/24-3% 

Gj.snittlig 
funksjonstid HTV 

Antall år/måneder 2år/10mnd 
2år/6mnd 

2år6mnd/ 
2år6mnd > fjoråret 

Gj.snittlig 
funksjonstid TV 

Antall år/måneder 
> fjoråret 

4år2mnd/ 
2år11mnd 

2år11mnd/ 
2år11mnd 

De fleste årsaker er knyttet til bytte av 
jobb, flere har gått inn i lederjobb og på 
grunn av flytting, eller at de har vært 
lenge i vervet. Noen tilbakemeldinger om 
at TV -vervet vanskelig lar seg kombinere 
med jobben de har. 

Årsak til avslutning Antall og fordelt 
på kategoriene: 

- Permisjoner 1 
- Bytte 

arbeidssted 
- Tilbud leder 3 

jobb 
- Arbeids

belastning 
jobb 

- Arbeids- 1 
belastning 
verv 

verv 

1 
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Konflikt/ 
utfordring 
med 
arbeidsgiver 
Lang 
funksjonstid 
Bytte av 
verv 
Forhold på 
fylkeskontor 

1 

et 
NSFs 
politikk 
Andre 
forhold 

1 

Perspektiv samfunn: 

Politisk deltakelse på Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 kommentarer 
beslutnings- og 
påvirkningsarenaer 

(Privat: Møter på ukentlige 
gruppemøter. Vara til bystyre) 

Antall møter med Antall 1 + 
kommunale fora 
Antall møter med Antall 
fylkeskommunale fora 
Antall møter med Antall 2 2 
stortingsrepresentanter Kontakt 
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fra fylket via epost. 
Antall møter med Antall 
brukerorganisas'onene 
Deltatt på KS 
konferanser 

Antall 3 5 

Deltatt på relevante 
møter i fylkesmannens 
regi. 

Antall 

Deltatt på regionale 
helseforetaks 

Antall 

sft remoter 
Deltatt på 
helseforetaks 

Antall 1 1 

sft remoter 
Deltatt på møter med 
Høyskolen 

Antall Møte med medlemmer, inkl. deres 
leder. 

3 2 

Andre arenaer Antall og type 

OSS 1 3 

HTV-råd 7 

lå-råd 3 2 



6 
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Perspektiv samfunn: 

Politisk deltakelse på 
beslutnings -og 
påvirkningsarenaer 
Antall kronikker og 
leserinnlegg i lokale og 
riksdekkende aviser 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 kommentarer 

Antall 

Antall mediaoppslag i 
lokale og riksdekkende 
aviser 

Antall 

Antall publikasjoner på Antall 67 
egen 
hjemmeside/facebokside 
Antall møter med Antall 2 
ledermedlemmer 
Antall fagkonferanser i 
regi av fylkeskontoret ? 

Antall 2 

Antall medlemsmøter i Antall 40-50 
regi av HTVer? 
Hvor mange av 
medlemsmøtene i regi 
av HTVer har enten 

Antall 

fylkesleder eller 
nestleder deltatt på? 
Antall HTV- områder Oppgis i antall av 

totalt antall HTV-
14/20 

som har levert 
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områder. handlingsplaner. 
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Beskriv andre strategiske aktiviteter som har blitt gjennomført i fylket og som dere ikke tidligere har fått tid til å 
utføre: 





Rapportering resultatindikatorer 
tw*5* 

Fylkeskontoret i Vestfold 



2 

Perspektiv medlem: 

kommentarer Økt rekruttering 
Antall medlemmer i 
arbeid 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 
3070/3158 
+2.9% 

2996/3070 
+2.5% 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

377/383 
+1.6% 

341/377 
+10.6% 

Antall 
studentmedlemmer vekst/nedgang 

siste år 

Prosentvis 

409/437 
+6.8% 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

377/409 
+8.5% 

Antall pensjonister 

148/167 
+12.8% 

151/148 Antall utmeldinger Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

-2% 

Årsak til 
utmeldinger 

kommentarer Godt fungerende 
tillltsvaigtapparat 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 

Endring siste år 24/25 
+4.2% 

25/27 Antall HTV-
områder +8% 

2/3 3/3 Antall HTV- 100 % dekning?, 
vise endring siden 
sist. 

områder uten tv 

Antalk enn året 17%/16% 16%/25% Turnover HTV 
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før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

Turnover TV Antalk enn året 
før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

27%/41 % 41 %/29.5% 

Gj.snittlig 
funksjonstid HTV 

Antall år/måneder 4år11 mnd/ 
4år2mnd 

4år2mnd/ 
3år6mnd > fjoråret 

Gj.snittlig 
funksjonstid TV 

Antall år/måneder 4år3mnd/ 
2år8mnd 

2år8mnd/ 
2år7mnd > fjoråret 

Årsak til avslutning Antall og fordelt 
på kategoriene: 

- Permisjoner 
verv 

Bytte 
arbeidssted 
Tilbud leder 
jobb 
Arbeids
belastning 
jobb 
Arbeids
belastning 
verv 
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Konflikt/ 
utfordring 
med 
arbeidsgiver 
Lang 
funksjonstid 
Bytte av 
verv 
Forhold på 
fylkeskontor 
et 
NSFs 
politikk 
Andre 
forhold 

Perspektiv samfunn: 

Politisk deltakelse på 
beslutnings- og 
påvirkningsarenaer 

kommentarer Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 

12K er lagt ned Antall møter med Antall 4 0 
kommunale fora 
Antall møter med 
fylkeskommunale fora 
Antall møter med 
stortingsrepresentanter 

Antall 1 0 

Fylkesstyre møtte Vestfoldbenken på Stortinget 6. 
mars 

Antall 1 1 
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fra fylket 
Antall møter med Uformelle møter med Pasient- og Brukerombudet, 

(nabo) 
Antall 3 2 

brukerorganisasjonene 
Deltatt på KS 
konferanser 

Antall 1(12K) 0 

Deltatt på relevante 
møter i fylkesmannens 
regl. 
Deltatt på regionale 
helseforetaks 

Overlatt plassen i IA-rådet til UDF, pga tidsmangel 
Samordningsforum for omsorgsplan 2015 
Styringsradet for USHT (Utviklingssenteret for sykehjem 
og hjemmetjeneste) 

Antall 
Antall 
Antall 

4 0 
4 2 
2 2 

Antall 0 0 

styremøter 
Deltatt på 
helseforetaks 

Antall 0 0 

styremøter 
Deltatt på møter med 
Høyskolen 

Antall Møter med Dekan, og i prosjekt KAS 4 4 

Andre arenaer Antall og type 
Regionalt råd for 
Arbeidstilsynet 

Vara for Unio i regionen tom 2014, fast rep fra 
2015 

Antall 0 1 

Lokal i Holmestrand; samarbeid med Sanitetsforeningen, 
Botne Bygdekvinnelag, NSF og SVs kvinnegruppe 
Deltatt i Samhandlingsutvalget 

8. mars 1 1 
Samhandlingsreformen 4 4 
Unio Vestfold Uformelle møter 4 5 inkl konferanse 

Møte med 
Legeforeningen 

Uformelle møter vedr 
Samhandlingsreformen 

2 
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Perspektiv samfunn: 

Politisk deltakelse på 
beslutnings -og 
påvirkningsarenaer 

kommentarer Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 

Sendes fire aviser, tas inn i 2-3 Antall kronikker og 
leserinnlegg I lokale og 
riksdekkende aviser 

Antall 2 3 

Antall mediaoppslag i 
lokale og riksdekkende 
aviser 

Antall 0 0 

Antall publikasjoner på 
egen 
hjemmeside/facebookside 

12/88 10/77 Antall 

Antall møter med 
ledørmedlemmer 

Antall 1 5 

12. mai gratis fagdag for medlemmene 
4. november gratis lederkonferanse for 
ledermedlemmene 

Antall fagkonferanser i 
regi av fylkeskontoret? 

Antall 2 2 

Antall medlemsmøter i 
regi av HTVer? 
Hvor mange av 
medlemsmøtene i regi av 
HTVer har enten 
fylkesleder eller nestleder 
deltatt på? 
Antall HTV- områder som 
har levert 

Antall ca. 45 

2 Antall 4 

22/21 Oppgis i antall av 
totalt antall HTV-
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handlingsplaner. områder. 
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Beskriv andre strategiske aktiviteter som har blitt gjennomført i fylket og som dere ikke tidligere har fått tid til å 
utføre: 



Rapportering resultatindikatorer 

Fylkeskontoret i Østfold 



2 

Perspektiv medlem: 

Økt rekruttering Resultatindikator 31.12.2014 kommentarer 31.12.2013 
KS-området styrket med flere årsverk for spl. 
Etter Samhandlingsreformen. Fører til 
fortsatt vekst i kommunene og dermed større 
rekrutteringsgrunnlag for NSF 

3436/3557 
+3.5% 

3557/3676 
+3.3% 

Antall medlemmer i 
arbeid 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

435/430 430/434 
+0.9% 

Antall 
studentmedlemmer vekst/nedgang 

siste år 

Prosentvis 
-1% 

354/390 
+10.2% 

Antall pensjonister Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

332/354 
+6.6% 

Et aktivt pensjonistforum i NSF gjør at 
mange opprettholder sitt medlemskap etter 
at de har blitt pensjonister 

Antall utmeldinger 171/161 
-5.9% 

161/158 
-1.8% 

Prosentvis 
vekst/nedgang 
siste år 

Årsak til 
utmeldinger 

? Enkelte skyldes misnøye med NSFs politikk, 
men de fleste er p.g.a. skyldig kontingent. 
Oppstår ofte ved bytte av arbeidsgiver. 

Godt fungerende 
tillltsvalgtapparat 
Antall HTV-
områder 

kommentarer Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 

Endring siste år 27/27 27/28 
+3.7% 

Etter flere år uten TV har Hobøl kommune 
fått både HTV og TV i 2014 +/-0 

6/7 Antall HTV-
områder uten tv 

100 % dekning?, 
vise endring siden 

3/6 Eidsberg kommune. I tillegg mangler vi TV 
på Virke-bedriftene Bakke 
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sist. Opptreningssenter og Jeløya kurbad. 
Forskjeller knyttet til om det er valgår i NSF 
eller ikke. Større stabilitet i verv som HTV 
kontra TV. HTV får tettere oppfølging. 

Turnover HTV Antalk enn året 
før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

12%/28% 28%/19% 

Turnover TV Antalk enn året 
før., samt under 
20 % av totalt 
antall 

18%/32% 32%/26% Forskjeller knyttet til om det er valgår i NSF 
eller ikke. 

Gj.snittlig 
funksjonstid HTV 

Antall år/måneder 
> fjoråret 

4år0mnd/ 
SårSmnd 

SårSmnd/ 
3år8mnd 

Gj.snittlig 
funksjonstid TV > fjoråret 
Årsak til avslutning Antall og fordelt 

på kategoriene: 
- Permisjoner 
- Bytte 

arbeidssted 

Antall år/måneder 4år1 mnd/ 
3år 2 mnd 

3år2mnd/ 
3år2mnd 

Årsak blir ikke registrert. Tilbakemeldinger 
fra TV viser at det hovedsakelig skyldes 
overgang til annen stilling, enten til 
lederstilling eller annen arbeidsplass. 

verv 

Tilbud leder 
jobb 
Arbeids
belastning 
jobb 
Arbeids
belastning 
verv 
Konflikt/ 
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utfordring 
med 
arbeidsgiver 
Lang 
funksjonstid 
Bytte av 
verv 
Forhold på 
fylkeskontor 
et 
NSFs 
politikk 
Andre 
forhold 

Perspektiv samfunn: 

Politisk deltakelse på 
beslutnings- og 
påvirkningsarenaer 
Antall møter med 
kommunale fora 

Kommentarer Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 

Ivaretas av HTV. Noen HTV har høyt 
aktivitetsnivå. 

Antall 0 0 

Lite relevant. Antall møter med 
fylkeskommunale fora 
Antall møter med 
stortingsrepresentanter 
fra fylket 

Antall 0 0 

En del kontakt via lederinformasjon og 
kronikker som deles med østfoldbenken 

Antall 0 0 
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Antall møter med Antall 0 0 
brukerorganisasjonene 
Deltatt på KS Antall KSs nasjonale helsekonferanse. KS i 

Østfold inviterer ikke til deltakelse på 
deres konferanser. 

1 1 
konferanser 

Deltatt på relevante 
møter i fylkesmannens 
regi. 

Antall 1 Møte med Fylkesmannen ved 
Helsetilsynet i forbindelse med 
«Kompetanseløftet 2015» 

1 

Deltatt på regionale 
helseforetaks 

Antall Deltatt på mange møter med 
HSØ/KTV/FTV som koord. FL 

0 0 

s ^remøter 
Deltatt på 
helseforetaks 

Antall 4 av 8 1 

styremøter 
Deltatt på møter med 
Høyskolen 

Antall 1 Møte med studieleder og avslutning for 
nyutdannede spl. 

2 

Andre arenaer Antall og type 20-30 Regjeringens helsekonf., NSHs 
lederkonf., NSHs arbeidstidskonferanse, 
Omsorgsforskningskonferansen. 
Unios representant i lA-rådet, som har 
hyppige møter. Medarrangør pa Østfolds 
HMS-konferanse med nær 1000 

5 

deltakere. 
Holdt appell og innlegg på LO 
konferanse i fht. endringer i AML. 

Forelest om rekruttering og ledelse på 
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NSFs nasjonale lederkonf. 
1 tillegg også forelest på HiØs 
lederutdanning, NSFs lederkonferanse i 
Hordaland, ledere I Halden kommune og 
NSF Opplands TV-konf. 
Deltatt på medlemsmøter i HTV-
områdene. 
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Perspektiv samfunn: 

Politisk deltakelse på 
beslutnings -og 
påvirkningsarenaer 

Resultatindikator 31.12.2013 31.12.2014 Kommentarer 
Møter i IA-rådet, møter i HSØ 

Antall kronikker og 
leserinnlegg i lokale og 
riksdekkende aviser 

Antall 5 (alle på trykk I 
alle fylkets 
aviser). Disse 
har også blitt 
brukt i andre 

6 Kronikker med tema bemanning 
og komp. (februar og april), 
likelønn (mars), sykepleierdagen 
(mai) og AML-endringer (juli). 
Gode tilbakemeldinger og mye delt 
på FB. fylker. 

Antall mediaoppslag i 
lokale og riksdekkende 
aviser 

Antall 207(*) 196 (jfr.BI) Har initiert mange nyhetssaker 
både lokalt og i riksdekkende 
medier, spesielt Sykepleien. 

Antall publikasjoner på 
egen 
hjemmeside/facebokside 

Antall 144 (*) 
11 utgaver 
av leder-
informasjon 

65 (jfr.BI) 
10 utgaver av 
lederinformasjon NSF. I snitt lest av 3.142 

medlemmer. 

Nytt i 2014; lederinfo sendes alle 
medlemmer med e-postadresse i 

Antall fagkonferanser i 
regi av fylkeskontoret ? 

Antall 20 deltakere på arbeidstidskurs for 
ledere og 230 deltakere på 
fagkurs (fulltegnet). Gode 
tilbakemeldinger fra fornøyde 
medlemmer. 

2 2 

Antall medlemsmøter i 
regi av HTVer? 

Antall Usikkert. De fleste HTV-områdene 
har holdt minimum ett 
medlemsmøte. 

? 6 

Hvor mange av Antall FL deltatt på medlemsmøte i Moss 2 


