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- Et prosjekt for å synliggjøre Norsk Sykepleierforbund og sykepleieres mange roller i 

folkehelsearbeid 

Forord 
Ideen til prosjektet startet med en diskusjon mellom et par hovedtillitsvalgte i Aust-Agder.  Kan Norsk 

sykepleierforbund få mer gjennomslagskraft ved å være mer synlige? Vi opplevde at forbundets 

fagpolitiske side ikke var så kjent blant medlemmer og arbeidsgivere. Vi tenkte at ved å sette fokus 

på NSF s fag- og samfunnspolitikk i tillegg til interessepolitikken, så ville flere sykepleiere velge NSF 

som sin fagorganisasjon. Sammen er vi sterkere og får større påvirkningskraft. Det kan være 

krevende å være tillitsvalgt ute i kommunene. Hvis vi står sammen og skaper nettverk på tvers av 

kommunegrensene så kunne dette bli lettere. Resultatet ble et prosjekt med fokus på synliggjøring, 

samhold og fagpolitikk ved hjelp av sykkel: NSF på tur for folkehelse.  



Planlegging 
Planleggingsfasen besto i hovedsak av at prosjektgruppa, som besto av tre personer, møttes hver 

onsdag ettermiddag våren 2015 på sin fritid.  Vi var tre entusiaster som ikke hadde laget eller 

gjennomført slikt prosjekt før. Veien ble litt til mens vi gikk den og vi lærte mye underveis.  Vi brukte 

mye tid på økonomien, og hvordan vi skulle klare å få til noe med de midlene vi hadde fått. Vi hadde 

fått 25 000,- fra NSF. Det er spesielt utfordrende å lage et så omfattende prosjekt på så lite budsjett.  

Vi hadde en plan som vi ønsket å opprettholde, men samtidig ville nok jobben vår vært vesentlig 

lettere om vi hadde begrenset det til noe som var mer i forenelig med budsjettet. Vi visste ikke helt 

hvor mye vi skulle sette av til hva og følte hele tiden at vi måtte spare her og der for å være sikker på 

at vi hadde nok til gjennomføringen.  

Når man aldri har gjort slikt er det litt overveldende å finne ut av hvor mye t-skjorter og refleksvester 

koster, hvor man skal bestille det fra og hvor mange i hvilke størrelser. Vi valgte til slutt å benytte 

NSFs leverandør av slike plagg og fikk god hjelp der.  Vi ente opp med enkle t-skjorter med sort trykk. 

Det samme gjaldt refleksvestene.  

Vi hadde ikke klart for oss hvor mange som ville bli med oss på arrangementene og hadde heller ikke 

påmelding til dette lang tid i forveien.  

Når det gjaldt T skjortene så var vi redde for å gå tomme før prosjektuka og var restriktive med å dele 

de ut. Vi ser etterpå at vi skulle ha delt ut ca 90% av t-skjorter og refleksvester på forhånd. Vi sitter 

derfor igjen med en god del t-skjorter og refleksvester. Årsaken kan også være at dette er første gang 

vi gjennomfører prosjektet, og oppslutningen var ikke så stor som vi kunne ønsket. Nå vet tillitsvalgte 

og medlemmer mer hva det er, mange har fått reklamemateriell og vi ble bare positivt mottatt. Det 

er derfor grunn til å tro at hvis vi gjennomfører lignende prosjekt igjen, så vil oppslutningen bli større.  

Neste gang foreslår vi tre størrelser på T-skjortene, mest M og L og noen XXL. Vi bør bestemme hvor 

mange hver kommune skal ha og få de ut på en hovedtillitsvalgtsamling tidlig på året, eventuelt  pr. 

post.  

Å dele ut reklamemateriell på arrangementene var viktig og ble godt tatt i mot samtlige steder.  Blant 

sykepleierne var det med på å styrke samholdet og NSF identiteten deres.   

Vi måtte endre detaljer i løypetraseen, datoer og klokkeslett for arrangementer, for å få til en best 

mulig gjennomføring av uken.  For at de ulike HTV områdene skal kunne planlegge sine arrangement 

er det viktig med tidlig informasjon og holde å seg til planen. Vi var med på flere HTV samlinger og et 

medlemsmøte for å fortelle om prosjektet og inspirere til å lage lokale arrangementer. Vi kledde oss i 

t-skjorter og refleksvester og troppet opp på sykkel med logoflagg for å gjøre presentasjonen mer 

interessant. Vi hadde også fargerik powerpoint presentasjon for å illustrere planen. For å gjøre 

planleggingen av de lokale arrangementene lettere, presenterte vi ulike konkrete eksempler på 

hvordan et folkehelse arrangement kan se ut. Responsen på dette var god. Det var med på avklare 

våre forventninger til de lokale kontaktpersonene og de så at det ikke nødvendigvis var så komplisert 

å bli med på prosjektet.  

 

 



Gjennomføring 

Søndag 

  

Vi kom oss av gårde etter planen og turen opp til Bykle gikk fint.  Det var supert med henger med tak. 

Utstyret holdt seg tørt, og vi hadde ikke plassproblemer, selv med tre sykler.  Vi hadde litt 

utfordringer med plasseringen av ting i hengeren, det føltes som om vi alltid skulle ha tak i det som 

var lengst bak.  En god skaphenger anbefales til alle som skal gjøre noe lignende.  

Kommunikasjonen med Bykle hadde gått greit, vi ble tatt i mot og tilbudt overnatting. Vi traff flere av 

sykepleierne på heimen og ble tilbudt rom. Men vi overnattet i hengekøyer utenfor Bykleheimen. Det 

ble mye vind, selv om det var vindstille når vi hengte opp hengekøyene. (Viktig å huske gode plugger 

til presenningen). Vi frøs ikke, selv om det var minus i løpet av natta, men å rigge ned hengekøyer i 0 

grader og sludd er kaldt.  

Bykle 1.juni 

 

Vi lagde frokost i grillhytta ved sykehjemmet. Vi var ikke veldig synlige, vi hadde håpet at vi kunne 

hatt frokosten utenfor hytta, men det gikk ikke da det snødde. Lokal kontakt hadde gått ut med 

informasjon og innbydelse til frokost. Ordfører, tjenestesjef og avdelingsleder pluss et par 

sykepleiere kom på besøk. Ingen spiste frokost, men flere ville ha kaffe.  Gode diskusjoner om mange 

relevante temaer. Stemningen var god. Vi diskuterte folkehelse i kommunen og sykepleiernes 

arbeidsforhold generelt. Vi fikk høre at alle hadde så store stillinger de ønsket, men at det kunne 

være vanskelig å rekruttere nye sykepleiere.   

Ideer til neste gang: få med barnehagen som ligger rett ved Bykleheimen og grillhytta. Noe som kan 

føre barn og eldre sammen om folkehelse.  



Valle 1. juni 

 

Sykkelgjengen var godt kledd og frøs ikke under syklingen. Det var mye motvind og tråkking i 

nedoverbakkene holdt oss varme. Som vanlig er det viktigst med godt utstyr, og vi hadde ikke helt 

regnet med vinter på turen, siden den var så sent på året som juni, men det gikk greit.  

Sykkelgjengen ankom Valleheimen på ettermiddagen som planlagt.  Vi har ikke tillitsvalgte der, men 

hadde kontakt med en sykepleier som hjalp oss med arrangementet. Vi møtte mange sykepleiere og 

ledere i kommunen. Det ble servert drikke og frukt. Diskusjonen gikk på temaene folkehelse og NSF, 

sykepleiernes arbeidsvilkår i Valle og tillitsvalgtarbeid.  Vi delte ut profilerings artikler, som var 

populært.  Alle som kom på møtet var medlemmer i NSF.  

 Det å få kontakt med sykepleierne og eventuelt få en ny HTV, var et av målene våre i Valle. Vi 

oppnådde å skape interesse for tillitsvalgtarbeid hos de som deltok og håpet er at dette skal føre til 

en ny HTV i kommunen.  

Bygland 

 

Her hadde vår informasjon ut ikke vært god nok. Vår kontaktperson trodde at det ikke ble noe 

arrangement da hun ikke fikk folk som ville delta, eller meldte seg på. Men da det ble kjent at vi 

skulle komme uansett, hev kontakten seg rundt og tok oss godt i mot. Vi ble vist rundt på 

Byglandsheimen og introdusert for personalet. Vi fikk tilbud om å overnatte på ledige rom og tok 

dette gladelig i mot, da klær og utstyr var veldig vått. Middagen ble laget ute på gassbluss i den fine 

kveldssola ved heimen.   

Her ble det ikke frokostarrangement på morgenen, men vi hadde en stand på Byglandsheimen og 

møtte flere ledere og sykepleiere og fikk snakket med de før vi syklet videre. Vi fikk også delt ut en 

del profileringsartikler og la igjen ting til de NSF-medlemmene som ikke var på jobb. 

Setesdølen tok bilder og vi ble intervjuet om prosjektet.  



Evje 

 

Vi ankom Evje senere enn planlagt, flere var sultne og dro for å spise. Dette resulterte i at sjåføren og 

kun en fra sykkelgjengen var de som måtte rigge til og starte arrangementet med Evjekontaktene. 

I Evje sentrum ved butikksenteret hadde vi et flott arrangement. Her møtte vi både sivile og militære. 

En fantastisk kontakt med publikum. Evjekontaktene delte ut grove havrevafler, oppkuttet frukt og 

kondomer. Tran var også en del av menyen. Blodtrykket kunne man også få sjekket.  Lokal 

helsesøster kjente alle og fikk på den måten lokket dem til å sykle 3 minutter hver på sykkelen.  Vi 

fikk spredd info om folkehelse og om NSF. Rådgiver Kristin hadde gammel sykepleieruniform som 

skapte god stemning.   

  

Iveland 

 

Aleneetappe for Anna, det gikk greit, men vi bør unngå etapper med bare en syklist både av 

sikkerhets- og sosiale hensyn. 

Vi ble godt tatt i mot i Iveland. De to hundene våre var populære på alle sykehjemmene, også her. 

Det var flere beboere som hadde hatt hund før og de koste seg med en liten hund på fanget.  

Vi sov i hengekøyene bak Ivelandsheimen. Det var mange fine trær å henge i, men terrenget var noe 

bratt og vanskelig å ta seg fram i. Synd vi ikke har bilder fra dette! 

Vellykket frokostarrangement. Vi snakket bl.a. om arbeidstiden, tillitsvalgte og folkehelse, informerte 

om regler som var ukjent for dem. Lokal tillitsvalgt sa det var bra å få besøk fra NSF og bli bedre kjent 

med andre tillitsvalgte. 



 

Birkenes 

 

Vi traff to tillitsvalgte og et medlem, maten var flott og vi ble tatt godt i mot. Lokal HTV hadde god 

kontakt med Birkenesavisa. Det resulterte i to artikler om sykkelturen. En før og en etter. 

Arrangementet ble trukket inn på kommunehuset på grunn av fare for regn, så vi var ikke så synlige 

blant Birkelandsfolk.  

Vi ser at det er viktig å holde avtalt arrangementssted uavhengig av vær. Dette er viktig for å nå 

publikum. Vi hadde et hyggelig møte, men traff ikke så mange. En av sykepleierne ble med på 

sykkelturen videre til Lillesand og det er flott!  

Grimstad 

 
Vi valgte en annen sykkelløype enn først planlagt til Grimstad. Ved en senere anledning bør vi ikke 

gjøre det i tilfelle noen vil møte oss på veien. Når rutene først er publisert er det viktig at de ikke blir 

endret.  

Bare et medlem på møtet, men det var fint at vi hadde treningsapparater ved sykehjemmet og det 

hadde vært fint å ha flere der. Hadde arrangementet vært på dagen så kunne vi invitert 

ordfører/rådmann og eldre og andre til å delta i arrangementet og trene på apparatene. Dette kan 

også anbefales i andre kommuner.  Vi hadde demo av rickshaw noe som var veldig positivt. Vi hadde 

tidlig i planleggingen snakket om å ha med ulike typer sykler på turen, for å få med ulike folk på å 

sykle.  

Dette var det tredje arrangement for dagen, vi bør nok holde oss til to.  

 



Froland 

 

Flott arrangement på idrettsarenaen med 68 2.klassinger. Barna gikk en aktivitetsløype med 

spørsmål som ble gjennomgått i plenum etterpå.  Ungene ble servert oppdelt frukt sykepleierne i 

kommunen hadde fått sponset av den lokale matbutikken. Ungene hadde følge av lærerne på 

arrangementet og det er viktig å ha med nok voksne. Ungene var også ivrige deltagere til å sykle på 

ergometersykkelen. I det hele var dette et godt gjennomført opplegg som anbefales å gjenta. 

Hundene var også populære innslag på arrangementet.  

Der var vi på et medlemsmøte og snakket om NSF sin politikk og hva vi ønsket å oppnå med turen før 

arrangementet. Det virket inspirerende og bør nok prioriteres flere steder. Det vi sa ble hørt.  

 

Åmli 

 

Vi kom fram til Dølemo mange timer før meldt og det var avtalt at en del sykepleiere skulle møte oss 

og sykle sammen med oss den siste etappen. Vi ble invitert hjem til kontakten vår for å vente. Det ble 



en fin stund. Vi syklet sammen med en flott gjeng sykepleier fra Dølemo til Åmli og var innom å så på 

at det ble rigget til «Heimover festivalen». 

Vi ble godt tatt i mot på Åmli sykehjem og fikk overnatte i den stengte rehabiliteringsavdelingen. Vi 

hadde hundene med som besøkshunder på demens avdelingen også her til stor glede for noen av 

beboerne.  

Medlemsmøte ble holdt på lokal restaurant på kvelden. Veldig hyggelig, god mat og gode samtaler 

både om sykepleier rollen generelt, om hvordan det er i Åmli og om folkehelsearbeidet til NSF.  

 

Vegårshei 

 

Vi reiste innom det ny innflyttede sykehjemmet med stand, kake og frukt. Vi fikk hilst på noen av 

beboerne og en del sykepleiere. Hundene gjorde igjen en gledelig opptreden.  

 

 

Gjerstad 

 

Lokal kontakt hadde utfordret kommunens ansatte til å bli med på en uhøytidelig Folkehelsestafett 

ved sykehjemmet, her var det også stand. Ordføreren deltok på et av lagene. Dette var et veldig 

vellykket arrangement som skapte glede og liv ved sykehjemmet. Vi hadde flere beboere som 

tilskuere til arrangementet. Vi fikk snakket med de som deltok i stafetten om prosjektet og andre 

relevante tema. Dette er et arrangement som anbefales for flere.  



Risør 

 

Sykkelgjengen var ikke innom Risør, men vi hadde utfordret alle kommunene i fylket til å lage et 

arrangement i løpet av uka. NSF Risør arrangerte gåtur til Vakthusheia som deres bidrag til prosjektet 

"NSF på tur for folkehelse". Det var god stemning, det ble servert drikke og frukt, og små og store 

koste seg med natursti med fine NSF-premier. 

 

 

Tvedestrand 

 

 NSF Tvedestrand samlet både unge og eldre til hyggelig samvær i sansehagen. Det ble servert 

skikkelig bålkaffe, og noe å bite i. Arrangementet ble avrundet med hønsebingo. En fin og koselig 

stund med fokus på NSF og folkehelse. 

 

 



Arendal 

 

Vi hadde planlagt en såkalt sjarmøretappe fra fastlandet i Arendal og over til sykepleiernes hytte på 

Tromøya. Vi hadde fått signaler om at mange ville bli med på denne lille etappen og så grille på hytta 

etterpå. Dessverre var det bare prosjektgruppa og et par til som møtte opp. Dette kunne vært en 

flott etappe og en måte å nå flere sykepleiere på men det førte ikke fram. Vi er ikke helt sikre på hva 

som kunne endret dette, men det var kanskje vanskelig å prioritere dette en fredag kveld i juni. Vi 

hadde leid Blåskjæl hytta og det var mulighet for overnatting. Selv om vi ikke var mange på 

arrangementet var det en flott avslutning på prosjektet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Økonomi 

Budsjett Beløp 

T-skjorter 50-200 stk 5000,- 

Refleksvester 50-200 stk 5000,- 

Reklamemateriell 4000,- 

Flagg ,vimpler og bannere 800,- 

Plakater, printes ut i kommunene. 200,- 

Kjøregodtgjørelse 2000,- 

Mat for sykkelgjengen 1000 kr dagen 

pluss fredagens grilling, 6000,- 

6000,- 

Blaaskjæll hytta leie 2000,- 

Totalt 25 000,- 

 

Faktisk forbruk 
 Medlemsmøter 8138 

Kjøring 13 977 

Mat til sykkelgruppa 1527 

Profilering 13 715 

Diverse 5665 

Gavekort 2080 

Blåskjælhytta 2000 

Totalt 47 104 
 

Budsjettet var opprinnelig på 25 000,- Våre planer i prosjekt gruppa var innenfor budsjett. Da vi 

hadde et trangt budsjett hadde vi planer om å ta en del av kostnadene som dugnad bl.a. 

mesteparten av kjøringen. Vi hadde også bedt de ulike Hovedtillitsvalgtområdene om å ta 

medlemsmøteutgiftene på deres budsjetter da vi ikke hadde rammer til dette. Fylkeskontoret tok 

over en del av ansvaret for økonomien i ukene rett før og under prosjektuka.  En del av postene i det 

faktiske regnskapet er derfor i praksis fakturert andre poster enn prosjektet, men vi mente det var 

viktig å vise hva som faktisk ble brukt under prosjektuken for å kunne planlegge nytt prosjekt med et 

realistisk budsjett.  



 

Først fikk vi beskjed om at vi måtte bestille alt reklamemateriell selv på budsjettet, men fikk vi det fra 

fylkeskontoret. Det samme gjaldt noe av matbudsjettet. Vi regnet med å måtte betale en del av det 

av egen lomme og ta møtematen på vårt budsjett men fylkeskontoret overtok ansvaret der også. Det 

at vi ikke visste dette på forhånd førte til at vi brukte en del tid på unødig bekymring for budsjettet i 

planleggingen, og førte nok til en del begrensninger i planene.  

 

Media 
Vi ønsket å ha med oss media på prosjektet. Et av målene var å synliggjøre NSF og for å få til dette 

trenger vi media. Vi opplevde varierende grad av kontakt med media. De lokale avisene var lette å 

komme i kontakt med og lagde reportasjer om prosjektet. De store avisene og lokal tv fikk vi ikke 

napp hos.  

Vi fikk derimot kontakt med Sykepleien som både lagde film om oss og reportasje. Det var flott.  

Sosiale media: vi hadde en egen facebook gruppe som alle arrangementene ble lagt ut på og det var 

mulig å stille spørsmål og melde seg på. Vi la ut bilder og statusoppdateringer i løpet av 

arrangementet. Dette var en viktig del av markedsføringen og kan med fordel engasjere flere enn en 

til å gjøre det i løpet av uka.  

Vi vet ikke helt hva som skal til for å få bedre kontakt med media. Vi ser at dette bør jobbes mer med. 

Det hjelper å ha kontakter man kjenner i avisene, så å få lokale folk til å kontakte sine lokalaviser 

fungerte best. Det er nok også lettere hvis vi vet at flere møter opp. Det bremset oss nok litt i kontakt 

med mediene at vi ikke visste hvordan oppmøte ville bli. Vi opplevde vel at de som trodde mest på 

prosjektet var oss selv. 

Vi hadde også et mål om å ha leserinnlegg i lokalavisene. Vi etterlyste leserinnlegg med folkehelse 

som tema fra de lokale sykepleierne i fylket og fikk inn to. Vi sendte disse ut til avisene men klarte 

ikke å få disse publisert.  

Frolendingen, birkenes avis, setesdølen, aust-agder blad (risør),  

Evaluering og veien videre 
Målene våre var: 

1. Synligjøre NSF 

2. Synliggjøre lokale tillitsvalgte og skape samhold hos medlemmer og tillitsvalgte 

3. Synligjøre NSF’s fagpolitikk, spesielt NSF’s politiske plattform for folkehelse. 

4. Synligjøre sykepleierens mange roller i folkehelsearbeidet 

 

Hvem skal vi bli synlige for og hvem har vi blitt mer synlige for? 

NSF har blitt synlige for ulike målgrupper i de kommunene vi har vært i. I Bykle og Gjerstad ble NSF 

synlige for ordfører og tjenesteleder. I Valle, Bygland, Birkenes og Åmli ble NSF synlige for 



sykepleierne i kommunen. I Evje ble NSF synlige for en del av befolkningen i sentrum. I Froland ble 

2.klassingene klar over at sykepleiere jobber med folkehelse. I Froland og Birkenes var NSF synlige i 

lokalavisa.   

Synliggjøre lokale tillitsvalgte og skape samhold. Vi hadde møter i Valle, Birkenes og Åmli som var 

med på å gjøre medlemmer og tillitsvalgte kjent med hverandre. Vi opplevde også på hele turen at vi 

ble kjent med de tillitsvalgte og sykepleierne vi møtte på turen og opplevde større samhold av det. 

Synliggjøre NSF’s fagpolitikk og sykepleierens mange roller i folkehelsearbeidet. Vi hadde helsesøstre, 

fengselssykepleier og vanlige sykepleiere med på laget. Vi diskuterte NSF fagpolitikk innen folkehelse 

med de fleste vi møtte i løpet av møter og arrangementer i prosjektuka. Vi har ikke fått synliggjort 

alle rollene som sykepleierne har i folkehelsearbeidet, selv om vi har gjort flere klar over at vi driver 

med folkehelsearbeid i mange situasjoner, men også at NSF har annen god fagpolitikk.  

Veien videre 
Vi anbefaler at prosjektuka gjentas. Vi har nådd mange av målene våre.   

Vi har også blitt kjent med mange og gjort oss kjent i fylket vårt.   

For at prosjektet skal kunne gjennomføres på en kvalitativt god måte fremover bør fylkeskontoret 

være med tidlig i planleggingen. Det kan være fint for medlemmer å vite at kan de treffe, og bli kjent 

med de som jobber på fylkeskontoret og ikke minst fylkeslederen. Det kan være lettere å ta kontakt 

senere.  

Hvordan gjentar vi det? Og når gjentar vi det? Hvis vi tar det neste år risikerer vi at det kolliderer med 

hovedoppgjørs år og alt det medfører. Hvis vi venter et år har en del glemt prosjektet. Noen forslag: 

- Vi kan ta sykkelruta innom kyst kommunene 2 -3 dager i 2016 og 1 ukes tur i 2017? 

- Bør vi ha 2»lag» for å rekke alle kommunene? 

- Topptur i alle kommunene en dato.  

- Evt en topptur i alle kommunene når vi er innom. 

- Sykkeltur med pasienter i rickshaw, vise flere typer sykkel. 

- Bør en annen av NSF sine politiske plattformer være tema? Ulike tema hvert år? 

- Sykkeltur fra A – B, med medlemsmøte, tema og overnatting ute.  

- Flere forslag til arrangement. 

Vi bør jobbe med en tettere og bedre kommunikasjon med kontaktpersonene i kommunene. Det er 

dette vi ser vil ta mest tid og ressurser ved en gjentagelse av prosjektet. Om mulig bør vi delta på 

flere medlemsmøter i kommunene i forkant slik vi hadde i Froland. 

Vår anbefaling til fylkesstyret er å gjenta prosjektet, men vi er noe usikre på hva som er beste måten 

å gjenta dette på.  

Med vennlig hilsen prosjektgruppa: 

 

Trine Sørensen 



Anna-Elisabeth Pedersen 

Nina Marie Duckert 

 

 

 
 


