
I løpet av vårseminarets festmiddag diskuterte vi temaet med lokal-
lagets leder i Nordland, Jeanette Therese Grønnslett, og hun backet 
oss opp.  

Etter en rask diskusjon rundt bordet ble vi enige om at ”dette går vi 
for”, en slags søknad/kontrakt ble skrevet på en serviett og levert til 
det nye styret i BSF.  

I ettertid har vi selvsagt gjort dette formelt og bildet er fra stiftelses-
møtet som ble holdt på UNN nå i mai.

Vi vil selv påstå at vi er en entusiastisk gjeng som har som mål å 
gjøre en god jobb i forhold til barnesykepleierforbundet. Foreløpig 
er vi bare sykepleiere fra nyfødtintensiv, men vi har allerede  
rekruttert flotte kollegaer fra ”storebarnmiljøet” som også vil jobbe i 
lokallaget fram mot vårseminaret. 

STYRET ER SOM FØLGER:
Trude Bjerkli
Utdannet sykepleier i 2003 og barnesykepleier i 2013. Har jobbet på 
nyfødt intensiv i Tromsø siden 2006. Trude er gift og har tre barn.

Marit Pettersen 
Utdannet sykepleier i 1993 og barnesykepleier i 2000. Har jobbet på 
nyfødt intensiv i Tromsø siden 1995. Marit er gift og har tre barn.

Elin Anita Olaussen Hansen 
Utdannet hjelpepleier i 1991, sykepleier i 2002 og barnesykepleier i 
2007. Har jobbet på nyfødt intensiv/barneseksjonen i Tromsø siden 
1999, men i full stilling kun på nyfødt intensiv siden 2005. Elin er gift 
og har 3 barn.

Ingvild Andersen Dahl
Utdannet sykepleier i 2002 og nyfødtsykepleier i 2006. Har jobbet 
på Nyfødt Intensiv i Tromsø siden 2004. Ingvild er gift og har 2 barn.

Linn Jahren Gustavsen 
Ferdig utdannet sykepleier i 2002 og barnesykepleier i 2007. Har 
jobbet på barneseksjonen i Tromsø fra 1999 og nyfødt intensiv fra 
2007. Linn er samboende og har 2 barn.

Andrè Grundevig 
Utdannet sykepleier i 1995 og barnesykepleier 2009. Har jobbet 
ved Barne- og ungdomsklinikken siden 1995. Har hatt stilling som 
oversykepleier og avdelingssykepleier. Siden januar 2010 jobbet på 
Nyfødtintensiv. Av organisasjonserfaring vært HTV ved UNN i 2000-
2001, og i Barnesykepleierforbundet kasserer fra 2005 til 2007, og 
siden leder av BSF fra 2007 til høsten 2012. André har en jente på 4 
år, men ellers ingen andre kvinner i huset.

NYTT LOKALLAG I TROMS  
- MAI 2015
Under barnesykepleierforbundets vårseminar i Trondheim besluttet vi oss for å 
danne lokallag for Troms.  Bakgrunnen til at vi valgte å gjøre dette er at til neste år 
skal vårseminaret arrangeres i Tromsø, og vi syntes det var for dårlig at vårt fylke ikke 
var representert med eget lokallag.  Etter det vi har fått vite er det omkring 15 år siden 
det sist var et aktivt lag fra Troms.

Fra venstre: Marit Pettersen, Elin A Hansen, 
Trude Bjerkli, Ingvild Andersen Dahl og 
Linn Jahren Gustavsen.  Andre Grundevig 
var ikke tilstede da bildet ble tatt.
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