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NSFs 4. nasjonale lederkonferanse

VIL(LE)KÅR 
FOR LEDELSE?

– rammebetingelser for god ledelse
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PROGRAM

10.00 Velkommen v / Forbundsleder Eli Gunhild By 
Ville kår for ledelse

10.20 Ledelse som virker
Linda Lai, professor i organisasjonspsykologi og ledelse v / Handelshøyskolen, BI.

11.00 Tillit eller styring – enten - eller, eller ja takk begge deler? Om lederbetingelser og internasjonale trender.
Lars Erik Kjekshus, professor i sosiologi, UIO.

11.30 Pause

11.50 Fra New public management til tillitsbasert ledelse i Bydel Ullern
Marie Annbjørg Joten, sykepleier, Bydelsdirektør Ullern, Oslo.

12.15 Vilkår for ledere i spesialisthelsetjenesten 
Amiran Amarasingham Akilan, sykepleier, enhetsleder, psykosepost, UIO.

12.40 Hva sier lederne selv?
Therese Andrews, Forsker, Nordlandsforskning.

13.00 Lunsj

14.00 Heiltid for utvikling av gode tenester
Sylvi Romestrand, pårørende, sykepleier og einingsleiar Ørsta kommune.

14.30 Arbeidstid på ramme alvor. 
Solveig Ose, arbeidsmarkedsøkonom, Sintef.

15.15 Pause

15.45 Heltid i spesialisthelsetjenesten – utopi eller virkelighet?
Britt Velsvik, sykepleier og leder av Bemanningssenteret, Haukeland universitetssjukehus.

16.05 Hvordan få det til! - heltid i kommunehelsetjenesten
Eva Cecilie Evenrud, sykepleier og TV i Oppegård kommune.

16.25 «Skråblikk på ledelse»
Barth Tholens, redaktør i Sykepleien.

16.45 Avslutning

17.00 Generalforsamling (GF)
NSFs landsgruppe av sykepleieledere.

19.30 Jubileumsmiddag 
50 år siden stiftelsen av NSFs landsgruppe av sykepleieledere.

TORSDAG 28. SEPTEMBER 2017



PROGRAM

Tjenesteutvikling og rom for faglig ledelse

08.45 Parallell 1
Psykisk helse og rus  
– Ledelse i utfordrende fagfelt. 

Parallell 2
NSFs regionale lederkonferanser våren 2017 
– noen smakebiter.

Ditt fokus - din realitet
Tilstedeværelse som ledelsesfilosofi  
Monica Nilsen, avdelingsleder,  
Kirkens bymisjon, Bodø. 
Laila Jensen, arbeidsleder Englefabrikken, Bodø.

Faglig argumentasjon for gode tjenester  
– med en politisk snert.
Bjarte Sælevik, tjenesteleder og sykepleier,  
psykisk helse- og rusarbeid, Tine kommune. 

Faglig ledelse i et tverr-faglig felleskap
Roy Andersen, psykiatrisk sykepleier, seksjonsleder. 
Åsebråten, barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, 
Sykehuset Østfold.

Mellom visjoner og virkelighet – sett fra arbeidsgiversiden i 
sykehus
Siri Hammer, Klinikksjef, kirurgisk klinikk, Sykehuset i Vestfold.

Mellom visjoner og virkelighet – sett fra arbeidsgiversiden i 
kommunesktoren
Sverre Rudjord, kommunalsjef i helse- og omsorg, Ringsaker 
kommune.

Krav til ledelse og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene  
– Hva innebærer ny forskrift for deg som leder?
Janne Dahle-Melhus, fylkeslege i Rogaland.

10.00 Pause

10.30 Parallell 3 
Ny kunnskap for sykepleieledere 
-Fremlegg av ferske NSF rapporter 

Parallell 4 
Leadership for change (LFC)
 – fremlegg av prosjekter 

Hovedfunn fra rapporter 
v / Fag- og helsepolitisk avdeling. 

Aktuelle rapporter
- Bruker vi for mye på helse? (Menon)
- Utdanningsledelse (HiOA)
- Kunnskap om sykepleiere blant befolkning og  
  beslutningstakere. (IPSOS)
- Konsekvenser av sykepleiermangel. (NOVA)

Dialog – Hvordan kan sykepleieledere anvende 
kunnskapen rapportene frembringer?

Hvordan implementere strategier for å forbedre jobbtilfredshet 
blant sykepleiere.
Ida Rødsten Klemetrud, avdelingsleder, Nittedal kommune,  
Helle Lofstad Knutsen, mellomleder, Asker kommune,  
Vera Zecevic, avd.leder, Nesoddtunet, Nesodden kommune.

Helsekort for asylsøkere i Norge
Olivia B. Obtinario, enhetsleder, Sauda legesenter.

Fremstå slik du ønsker
Bente Lüdemann, avdelingsleder for anestesisykepleie,  
Akuttklinikken, Oslo Universitetssykehus (OUS), Cecilie Brosstad, 
enhetsleder, ortopedisk klinikk OUS».

11.30 Lunsj

12.30 Vilkår for ledelse – kan du skylde på andre? Hva med eget ansvar?
Frode Heldal, samfunnsdebattant og førsteamanuensis v / NTNU Handelshøyskolen.

12.55 Lederes ansvar for utvikling av tjenestene, primærhelseteam og oppfølgingsteam.
Solveig Kopperstad Bratseth, nestleder NSF 

13.15 Ballen er i spill - Hvordan bygge prestasjonskultur? - Teamarbeid, kvalitet og lojalitet.
Christian Berge, trener for det norske herrelandslaget i Håndball.

14.00 Avslutning

«Grab and go»-mat

FREDAG 29. SEPTEMBER 2017

Praktisk informasjon og påmelding, sjekk NSFs hjemmesider https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3292164/540896


