
Etter oppstart høsten 2010 har vi kommet frem til form og innhold 
som vi mener er overkommelig, verdt å gjenta og som, etter  
evaluering, føles som en fin ramme for en lokalgruppens drift. Vi  
setter opp en fast plan for årets aktiviteter og sørger for å være til-
stede ved så mange arrangementer som mulig. Flere av aktivitetene 
våre er i regi av NSF Oslo og Akershus, som studentenes karrieredager, 
konferanser, markeringen av den internasjonale sykepleiedagen. 
Også høgskolene, barnekonvensjonen, barneombudet og Sykehus-
barna er naturlige arenaer.

Lokalgruppen i Oslo og Akershus arrangerer 2 årlige arrangementer 
for våre medlemmer. På våren har vi en gratis inspirasjonskveld som 
holdes i eksterne lokaler. Her har vi invitert kunstnere, forfattere, 
organisasjoner og privatpersoner til å berøre og røre oss. I tillegg er 
lokalgruppen medarrangør av etterutdanningsuka for spesialsyke-
pleiere innenfor anestesi, operasjon, intensiv og barnesykepleie som 
avholdes på Oslo Universitetssykehus i uke 43 hvert år. Lokalgruppa 
er ansvarlig for fredagens temadag som i 2015 vil fullt og helt appel-
lere til de kanskje mest sårbare pasientene i vår “bransje”, premature, 
nyfødte og deres familier. 

LOKAL FAGGRUPPE  
- HAR DET EN HENSIKT OG HVA  
BETYR DET FOR MEDLEMMENE 
ESPEN HELVIG, BARNESYKEPLEIER, KIRURGISK BARNEPOST 2, RIKSHOSPITALET, ELLEN HONNE, NYFØDTSYKEPLEIER, NYFØDT INTENSIV RIKSHOSPITALET, KIRSTI EGGE HAUG

STAD, BARNESYKEPLEIER, BARNEMOTTAK, ULLEVÅL, OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 

Lokalgruppen i Oslo og Akershus har langsomt men sikkert blitt godt etablert og 
medlemsmassen øker. 
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Følg med på http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/
avdelinger_/akuttklinikken_/etterutdanningsuka_/Sider/barn.aspx, 
eller på https://www.facebook.com/pages/Etterutdanningskurs-for-
spesialsykepleiere-OUS-Ullevål/179358942173574
Foreløpig program kommer snart!

Som NSF, er BSF forankret i fagpolitikk, samfunnspolitikk og interesse- 
politikk. Samfunnspolitisk; følger lokalgruppen tett med på prosesser 
og planer som omhandler syke nyfødte, barn og ungdom i Oslo og 
Akershus. Vi uttaler oss i lokale fora og passer på å skrive i aktuelle 
høringsuttalelser, er til stede ved lansering av rapporter og inni- 
mellom gir vi uttalelser til pressen. 

Fagpolitisk; er aktiviteten høy på de ulike nyfødt, barne- og ung-
domsavdelingene i vårt fylke. Spesielt har de aller minste barna og 
de aller største barna fått større fokus og det gjøres mye spennende 
fagutviklingsarbeid innenfor ungdomssykepleie og familiebasert 
pleie på nyfødtavdelingene. Lokalgruppen følger med på de faglige 
sykepleieprosjektene fra Nyfødt - og Barnesykepleiemiljøet og er 
heldige som har så mange aktive medlemmer. Ofte er medlemmene 
våre foredragsholdere når vi lager program til f.eks etterutdannings-
uka. Gjennom vår Facebookside sprer vi informasjon om kurs,  
konferanser, artikler og møter som er aktuelle for våre medlemmer 
og her er aktiviteten høy.

Interessepolitisk; samarbeider vi tett med høgskolene. De står klare 
til å videreutdanne sykepleiere innenfor barn - ungdom og nyfødt-
sykepleie. Rett kompetanse til syke nyfødte, barn og ungdom har 
også vært rammet av sparekniven og resultatet er at antall syke-
pleiere med videreutdannelse er mangelvare og avdelingene har nå 
et skrikende behov. Her jobber lokalgruppa svært aktivt med  
rekruttering av spesialsykepleiere til videreutdanningene. 

MEDLEMSREKRUTTERING
I september 2014 ble lokalgruppen bedt om å delta i et pilot-
prosjekt i regi av NSF. Dette prosjektet omhandlet rekruttering av 
medlemmer, samt hvordan aktivisere og beholde medlemmer i 
lokallaget. Prosjektleder og rådgiver Morten Kristoffersen (NSF) ledet 
oss gjennom prosessen, som baserte seg på Medlemsmodellen NSF. 
Modellen er et verktøy for å drive strategisk og målrettet medlems-
arbeid. Den tar utgangspunkt i medlemmenes behov og baserer 
seg på analyser av gruppen man skal drive medlemsarbeid med. 
Den bidrar til at tillitsvalgte og faggruppemedlemmer kan nå ut til 
potensielle medlemmer på en måte som appellerer.
 

Med utgangspunkt i modellen startet vi en rekrutteringskampanje. 
Vi skreddersydde hand-outs, holdt innlegg på fagdager og drev ge-
nerell oppsøkende virksomhet på de ulike barneavdelingene. Vi fikk 
også hjelp av tillitsvalgtapparatet til dette arbeidet. Det var spesielt 
to spørsmål som ble viktige i rekrutteringsarbeidet:
 1)  Vet du hva BSF er?
 2)  Vil du bli medlem?

Det viste seg at mange ikke hadde hørt om BSF eller trodde at man 
måtte være utdannet barnesykepleier for å være medlem. For lokal-
gruppens del førte prosjektet blant annet til et mye større fokus på 
nyfødtavdelingene. Det har ført til at vi har fått mange nye  
medlemmer fra nyfødt intensiv.

Før oppstart av prosjektet, var medlemstallet i BSF Oslo og Akershus 
125. I skrivende stund er dette tallet 245 medlemmer, og medlems-
tallet fortsetter å stige også etter at kampanjen er avsluttet. 

Selv om kampanjen er avsluttet er ikke vårt arbeid over, tvert imot 
starter det nå. Vi skal aktivisere, beholde og ta vare på alle 
medlemmene vi har fått, og vi skal fortsette å rekruttere flere. 
Vårt mål er å gi medlemmene våre regelmessig informasjon og 
faglig oppdatering. I tillegg ønsker vi at medlemmene skal vite at de 
har en faggruppe lokalt og sentralt som følger med og er en arena 
der man kan være med på å påvirke faget. Vi har fortsatt en lang vei 
å gå, men vi har mange planer og fremtiden for Barnesykepleier-
forbundet Oslo og Akershus virker lys!

Her er medlemsutviklingen 
i BSF Oslo siste år, det er 
ikke så vanskelig å se 
hvor kampanjen startet. 

Scann QR-koden 
for å følge med på 
programmet som  
blir lagt ut.
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Returadresse: 
Barnesykepleierforbundet, NSF
v/Anja Hetland Smeland
Unnarennet 3
0687 Oslo

11. - 13. APRIL 2016
Har du tips til tema?

Send e-post;
tromso2016@barnesykepleierforbundet.no


