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Generalforsamling 20.september 2017  
Landsgruppen av Helsesøstre NSF 

Thon hotell Lillestrøm 
 

(Registrering fra 8.00  
Dørene stenger 8.30) 

 
 
 
  

§ 4 Generalforsamlingen  
A. Generalforsamlingen:  
Generalforsamlingen er LaH NSFs høyeste myndighet. Den holdes hvert annet år i samsvar med NSFs 
landsmøte-periode. I de årene NSF har landsmøte må generalforsamlingen holdes innen landsmøtet starter. 
1. Adgang:  
Generalforsamlingen er åpen for de av LaH NSFs medlemmer som har meldt sin tilstedeværelse innen den frist 
styret fastsetter.  
2. Saksliste 
Enkeltmedlemmer, lokale faggrupper og LaH NSFs landsstyre kan foreslå saker for behandling i 
generalforsamlingen. Sakene må være sendt LaH NSFs landsstyre minst 2 måneder før generalforsamlingen 
holdes.  
Saksliste og saksdokumenter kunngjøres på faggruppens nettside senest 3 uker før generalforsamlingen 
holdes.  
Sakslisten foreslås av faggruppens styre og godkjennes av generalforsamlingen. Saker som ønskes tatt opp 
utenom sakslisten krever 4/5 flertall av tilstedeværende stemmeberettigete. Saker kan strykes fra sakslisten 
med alminnelig flertall.  
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Saksliste 
 

Kl.0830 -   Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF 

   Kristin Sofie Waldum-Grevbo 

  

 

 Saker Vedlegg Saksinnleder 

1.  Registrering av antall stemmeberettigede    

2.  Oppnevning av ordstyrere    

3.  Godkjenning av saksliste   

4.  Oppnevning av referenter   

5.  Oppnevning av 3 medlemmer til å underskrive 
protokollen  

  

6.  Oppnevning av utvalg for oppdrag under 
generalforsamlingen  

  

7.  Forslag til forretningsorden  1  

8.  Resolusjon 2 Lise Gøranson 

9.  Reviderte, felles vedtekter  2 Eli Kristin Johansen 

10 Overordnede satsningsområder.  2 Kristin Waldum-Grevbo 

11 Orienteringssak:  
Regnskap 2015-2016 og budsjett 2017 

4 Ellen Kathrine Larsen 

12 Økonomiske hovedprioriteringer 2017-2018 –  
inkludert status sak15/2014 

6 Kristin Waldum-Grevbo 

13 Orienteringssak:  
Utdanningsutvalget/Utdanningsrapport 2017 

1 Anne Kjersti Myrene 
Steffenak 

14 Valg av sentralstyret og nominasjonskomiteen  3 Ann Elin Skeide 

15 Orienteringssak: Tittel og spesialistgodkjenning – 
inkludert status sak 20/2014 

5  Randi Stokke Johnsen 

16 Orienteringssak:  
Ressursutnyttelse i Sentralt fagforum NSF 

1 Espen Gade Rolland 

17 Orienteringssak:  
Prosjekt Digital formidling 

2 Espen Gade Rolland 

18 Orienteringssak:  
Tid og sted for kongress med debattforum/GF 2018/19  

1 Mary- Line Mikalsen 
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SAK 7 

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 
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SAK 7 
FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 

 
Forslag til forretningsorden 

 
Saksinnledere: 

Taletiden begrenses ikke 

Innleggene må være konkret til saken. 

 

Debattinnlegg: 

Begrenset taletid: Første innlegg fra den enkelte taler begrenses til 3 minutter. Senere innlegg 

begrenses til 2 minutter. 

Hver representant kan bare ta ordet 2 ganger til samme sak. 

Debattantene melder innlegg ved å vise nummerlapp 

Ordstyrer gir signal ½ min. før taletiden er ute. 

Innlegg utenom sakslisten blir ikke akseptert. 

Talerlisten refereres når strek for nye talere er satt. 

 

Replikk: 

Det er anledning til to replikker etter hvert innlegg. Replikkene skal være korte og rettet mot siste 

debattinnlegg. Svarreplikk bare ved direkte spørsmål. 

 

Forslag til vedtak:  

Disse må leveres, og vil bli referert før strek blir satt på talerlisten. Forslag som ikke er fremmet før 

strek er satt vil ikke bli behandlet. Møteleder foreslår avstemmingsrekkefølge. 

 

Forretningsorden vedtas med simpelt flertall. Endringer må ha 2/3 flertall. 

 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Den fremlagte forslag til forretningsorden godkjennes. 
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SAK  8 

RESOLUSJON 
 

Vedlegg 1: Definisjon og forslag til vedtak 
Vedlegg 2: Forslag til resolusjon 
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Sak 8 Resolusjoner 
I. Definisjon og forslag til vedtak 

 
«En resolusjon er en fellesuttalelse som er ment å sammenfatte hva partene erklærer som enighet 
etter et møte» (Wikipedia) 
 

På neste side finner du styrets forslag til resolusjon fra Generalforsamlingen. 
 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Vedlagte resolusjon vedtas og sendes Helseministeren. 
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Sak 8 Resolusjoner 
II. Forslag til resolusjon 

Kompetanse i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

 
Regjeringen har i flere år styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten ved bevilgninger til 

kommunene gjennom statsbudsjettet. I tillegg har kommuner som har brukt de tilførte midlene på å 

styrke tjenesten kunnet søke tilskuddsmidler. Landsgruppen av helsesøstre NSF (LaH NSF) er 

fornøyd med at helsestasjons- og skolehelsetjenesten er blitt et politisk satsningsområde, men er 

likevel bekymret for at ulikhetene i tilbudet øker, blant annet på grunn av manglende øremerking og 

mangelfull statistikk. 

 

For at kvaliteten i tjenesten skal ivaretas på en god måte er det viktig at det ansettes personell med 

utdannelse innen helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0- 20 år (25 år). En helt 

fersk rapport utarbeidet av LaH NSF tyder på at det utdannes for få helsesøstre til å dekke behovet for 

sykepleiere med denne spesialutdanningen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette blir 

synligjort ved at det ansettes et økende antall sykepleiere uten helsesøsterutdanning.  

 

Rapporten viser også at landets helsesøsterutdanninger er ulike både når det gjelder lengde og 

innhold. For å kunne sikre at de ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten er kvalifiserte til å 

ivareta oppgavene i tjenesten på en god måte, bør spesialistgodkjenning av helsesøstre innføres. 

Kombinasjonen av politisk vilje til å styrke tjenestene for barn og ungdom og pågående arbeid med å 

vurdere spesialistgodkjenningsordningen og masterløp for sykepleiere, gjør at det nå er tid og rom for 

å iverksette dette kvalitetstiltaket.  

 

Det er i dag 38 utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester. Det er også flere kompetansesentre 

for legetjenesten. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har ikke noe senter som sikrer at tjenesten 

utvikles i tråd med barn og unges behov. Konsekvensen er at gode tiltak og erfaringer gjort blant 

helsesøstre ikke følges opp og evalueres slik at hele tjenesten kan nyttiggjøre seg kunnskapen.  

 

LaH NSF rettet en formell henvendelse til Helsedirektoratets divisjon for kompetanse og personell for 

et år siden. Det ble i henvendelsen uttrykt bekymring knyttet til hvordan kompetanse- og fagutvikling 

skal ivaretas uten et utviklings- og kompetansesenter. LaH NSF har ikke mottatt svar på 

henvendelsen. På barn og ungdoms vegne mener vi det er på høy tid at helsemyndighetene ved 

helseministeren tar stilling til dette spørsmålet.  

 

Landsgruppen av helsesøstre NSF krever at: 

• Kapasiteten i helsesøsterutdanningen må utvides i tråd med behovet i helsestasjons- 

og skolehelsetjenesten. 

• Spesialistgodkjenningsordning for helsesøstre må innføres. 

• Kompetanse/utviklingssenter for helsestasjons- og skolehelsetjenesten må opprettes.



 

8 
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SAK  9 

REVIDERTE, FELLES VEDTEKTER  
 

Vedlegg 1: Bakgrunn og forslag til vedtak 
Vedlegg 2: Reviderte vedtekter 
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Sak 9- Reviderte, felles vedtekter  
I. Bakgrunn og forslag til vedtak 

 
 
LaH NSFs vedtekter bygger på felles vedtektsmodell for alle faggruppene i NSF  
Modellen har klare føringer når det gjelder formål og drift av faggruppene og Generalforsamlingens 
minimumsinnhold.  
 
Felles vedtektsmodell åpner for individuelle variasjoner mellom faggruppene i NSF når det gjelder hvor 
mange som sitter i styret, minimumsantall styremøter osv. Noen av de andre større faggruppene har i 
likhet med LaH NSF lokalgrupper. Det er bare LaH NSF som har egne vedtekter for lokalgrupper. 
 
Som følge av bestemmelser gjort på NSFs to siste landsmøter er LaH NSF nødt til å revidere egne 
vedtekter slik at det er samsvar. Dette gjelder blant annet åpning for at elektronisk valg kan benyttes 
som alternativ til skriftlig valg og endringer i NSFs regnskapsføring for faggruppene.  
I forbindelse med revisjonen har sentralstyret benyttet anledningen til å foreslå enkelte mindre 
endringer, som konsekvent å skrive LaH NSF i stedet for faggruppen. 
 
Andre endringer: 
Som eneste faggruppe i NSF har LaH NSF hatt to sett vedtekter, et sett for sentralt styre og et sett for 
lokale styrer. Sentralstyret foreslår at LaH NSF skal ha ett sett vedtekter. Sentralstyret foreslår 
samtidig å vedtektsfeste at lokalgruppeledere eller andre lokale styremedlemmer / varamedlemmer 
som velges inn i landsstyret, fratrer sitt verv i lokalgruppen av uavhengighetshensyn. 
LaH NSF har opprettet en egen nettside «for lokale grupper», der føringer, tips og råd foreligger. 

 
Opprinnelige vedtekter for sentralstyret  
Opprinnelige vedtekter for lokale grupper 
 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
LaH NSFs reviderte vedtekter godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.nsf.no/Content/3412054/cache=20170106105755/Vedtektsmodell_faggrupper_LM_2011.docx
https://www.nsf.no/Content/2984917/cache=1466505948000/Vedtekter.pdf
https://www.nsf.no/Content/1079504/Vedtekter%20LaH%20NSF_lokale%20faggrupper.%20Vedtatt%20250412.pdf
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FORSLAG TIL REVIDERTE VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE NSF 
 
§ 1 Navn  
Landsgruppen av helsesøstre NSF, forkortet LaH NSF 
 
§ 2 Medlemskap og medlemsrettigheter  
A. Medlemmer:  
Medlemskap i LaH NSF er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppa for øvrig har fastsatt: 

- har videreutdanning som helsesøster  
- er sykepleier i helsesøsterstilling/knyttet til fagområdet 
- helsesøsterstudenter kan opptas som studentmedlemmer 

 
B. Æresmedlemmer:  
LaH NSFs sentralstyre kan tildele æresmedlemskap til personer som har gjort seg særlig fortjent til dette på bakgrunn av kriterier for æresmedlemskap. 
 
C. Stemmerett og valgbarhet:  
Medlemmer som er à jour med kontingent til NSF og LaH NSF har stemmerett og er valgbare. Det samme gjelder æresmedlemmer som også tilfredsstiller 
ordinære krav til medlemskap.  
 
§ 3 Formål  
A. LaH NSF er forpliktet til å følge NSFs formål og prinsipper og skal vektlegge de av NSFs prioriteringer som har generell og/eller spesiell gyldighet for 
faggruppens virkeområde.  
 
B. LaH NSF skal:  

- Skape møteplass for fag‐ og kunnskapsutvikling  
- Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet  
- Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings‐ og erfaringsbasert kunnskap  
- Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet  
- Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag‐ og helsepolitiske prioriteringer  
- Bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet for sitt fagområde  
- Fremme folkehelsearbeidet og ta opp til behandling aktuelle spørsmål som vedrører helsesøstertjenesten  
- Tilføre NSFs organisasjonsledd vår faglige ekspertise 
- Være bindeledd mellom NSFs ledelse og LaH NSFs medlemmer 

 
§ 4 Generalforsamlingen  
A. Generalforsamlingen:  
Generalforsamlingen er LaH NSFs høyeste myndighet. Den holdes hvert annet år i samsvar med NSFs landsmøte-periode. I de år NSF har landsmøte må 
generalforsamlingen holdes innen landsmøtet starter. 
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1. Adgang:  

Generalforsamlingen er åpen for de av LaH NSFs medlemmer som har meldt sin tilstedeværelse innen den frist styret fastsetter.  
 

2. Saksliste 
Enkeltmedlemmer, lokale faggrupper og LaH NSFs sentralstyre kan foreslå saker for behandling i generalforsamlingen. Sakene må være sendt LaH NSFs 
sentralstyre minst 2 måneder før generalforsamlingen holdes.  
Saksliste og saksdokumenter kunngjøres på faggruppens nettside senest 3 uker før generalforsamlingen holdes.  
Sakslisten foreslås av faggruppens styre og godkjennes av generalforsamlingen. Saker som ønskes tatt opp utenom sakslisten krever 4/5 flertall av 
tilstedeværende stemmeberettigete. Saker kan strykes fra sakslisten med alminnelig flertall.  
 
Følgende poster er obligatoriske:  

- Registrering av antall stemmeberettigete  
- Oppnevning av ordstyrer(e)  
- Godkjenning av sakslisten  
- Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen  
- Oppnevning av utvalg for oppdrag under generalforsamlingen  
- Gjennomgang av faggruppens virksomhet, herunder årsberetning og  

regnskap for de foregående to år Godkjenning av faggruppens overordnede satsningsområder og økonomiske føringer 
- Valg av: Leder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer  

Leder, medlemmer og varamedlemmer i nominasjonskomiteen  
- Tid og sted for neste generalforsamling og kongress  

 
3. Valg og votering:  

Valg skal foregå skriftlig, eller ved elektronisk avstemming. Leder må ha minst 50 % av de avgitte stemmer. Oppnås ikke slikt flertall, foretas omvalg. Får fremdeles 
ingen kandidat det nødvendige flertall, foretas omvalg mellom de to kandidater som ved første omvalg oppnådde flest stemmer. Blanke stemmer betraktes som 
avgitte stemmer.  Ved andre valg og annen avstemming hvor ikke annet er bestemt i vedtektene, gjelder alminnelig flertall av de avgitte stemmer.  
 
Tilsvarende gjelder for valg av nominasjonskomiteens leder.  
Dersom ikke noen stemmeberettiget forlanger skriftlig stemmegivning, foregår annen avstemming ved håndsopprekking eller elektronisk avstemming.  
Valg skjer for øvrig i samsvar med LaH NSFs valgreglement vedtatt av generalforsamlingen. 
 
 
B. Ekstraordinær generalforsamling:  
Det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling når det kreves av en av følgende instanser:  
1. LaH NSFs sentralstyre  
2. Minst 50 % av lokale faggrupper  
3. Minst 25 % av medlemmene 
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Møtet skal kunngjøres minst fire uker før det finner sted. Dokumenter som vedrører den eller de saker som forårsaker at møtet holdes, skal kunngjøres på 
faggruppens nettsider snarest mulig og senest innen to uker før ekstraordinær generalforsamling holdes.  
Dersom ekstraordinær generalforsamling fører til at LaH NSFs sentralstyre må nedlegge sin funksjon, velges et interimt styre som fungerer frem til neste ordinære 
generalforsamling. På tilsvarende måte velges interime medlemmer av styret, samt varamedlemmer, dersom så mange medlemmer/varamedlemmer nedlegger 
sine verv at styret ikke lenger er funksjonsdyktig.   
 
§ 5 Sentralstyret  
A. Plass i organisasjonen:  
Sentralstyret er LaH NSF s høyeste utøvende organ mellom generalforsamlingene. Det står ansvarlig overfor generalforsamlingen og overfor NSFs forbundsstyre, 
sistnevnte i forhold til de krav som må imøtekommes for å være en godkjent faggruppe i NSF.  
 
B. Sentralstyret skal:  
1. Lede LaH NSFs virksomhet og forvalte gruppens midler  
2. Fatte vedtak om årlige budsjett‐ og handlingsplaner, godkjenne årsberetning og årlige regnskaper. NSFs generalsekretær skal underrettes om styrets vedtak  
3. Ta initiativ i sykepleiefaglige spørsmål som har betydning for LaH NSFs medlemmer  
4. Behandle innkomne saker fra enkeltmedlemmer, lokale faggrupper og NSFs sentrale organer  
5. Oppnevne ad hoc utvalg for særlige oppdrag  
6. Påse at LaH NSFs vedtekter til enhver tid er i samsvar med faggruppenes vedtektsmodell og prinsipper nedfelt i NSFs vedtekter 
7. Oppnevne nye medlemmer og varamedlemmer av nominasjonskomiteen, dersom så mange medlemmer/varamedlemmer har fått varig forfall at komiteen ikke 
lenger er funksjonsdyktig 
 
C. Valg og sammensetning:  
1. Sentralstyret består av leder, nestleder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv.  
2. Styret velges av generalforsamlingen for en periode av to år. Leder av styret velges av generalforsamlingen for en periode av fortrinnsvis fire (eventuelt to) år. 
3. Leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges skriftlig ved egne valg  
4. Dersom leder får varig forfall, fungerer nestleder som faggruppens leder ut valgperioden  
5. Dersom lokalgruppeleder eller andre lokale styremedlemmer / varamedlemmer velges inn i sentralstyret, fratrer vedkommende sitt verv. 
6. NSFs generalsekretær skal til enhver tid være underrettet om sammensetning av faggruppens styre 
 
D. Nyvalg:  
Dersom så mange medlemmer/varamedlemmer i styret får varig forfall i løpet av generalforsamlingsperioden at styret ikke lenger er funksjonsdyktig, skal 
nominasjonskomiteen administrere suppleringsvalg, basert på uravstemning blant stemmeberettigete medlemmer.  
 
E. Styremøter:  
1. Styremøter holdes minst 6 ganger årlig, og ellers så ofte lederen eller minst tre av styrets medlemmer finner det nødvendig. Det skal føres protokoll fra styrets 
møter 
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2. Innkalling til møte, saksliste, nødvendige bilag og protokoll fra foregående møte skal i alminnelighet være sendt medlemmer og varamedlemmer minst 2 uker før 
møtet holdes 
3. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av totalt antall stemmeberettigete medlemmer og varamedlemmer er til stede  
4. Alle avgjørelser treffes ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende 
 
§ 6 Nominasjonskomiteen  
A. Mandat:  
Nominasjonskomiteen innstiller for valg som skal skje under generalforsamlingen. Innstillingen skal foreligge ved generalforsamlingens åpning. For øvrig skal 
nominasjonskomiteen utføre sin funksjon i samsvar med valgreglement godkjent av generalforsamlingen. Valgreglementet skal være i samsvar med de prinsipper 
som gjelder for valg under NSFs landsmøte. Nominasjonskomiteen bør tilstrebe å innstille kandidater med ulik geografisk tilknytning og fagkompetanse. 
 
B. Sammensetning:  
Nominasjonskomiteen velges av generalforsamlingen og består av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Valget gjennomføres uten forutgående innstilling. 
Nestleder velges av og blant nominasjonskomiteens medlemmer.  
 
C. Funksjonstid:  
Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter generalforsamlingen og fungerer fram til neste generalforsamlings avslutning.  
 
§ 7 LOKALE FAGGRUPPER  
A. Generelt:  
LaH NSF er organisert med lokale faggrupper i alle fylker. Lokale faggrupper skal avgrenses i henhold til NSFs lokale struktur (fylkesledd). Sentralstyret kan 
beslutte at lokale faggrupper også kan etableres på tvers av fylkesgrensene. NSFs generalsekretær skal til enhver tid være underrettet om lokal struktur for 
faggruppen. LaH NSFs sentralstyre godkjenner også eventuell oppløsning av en lokal faggruppe. Eventuelle gjenværende midler tilfaller LaH NSF.  
 
B. Vedtektsmodell for lokale faggrupper:  
Vedtektsmodell for lokale faggruppers drift, struktur, valg osv. vedtas av LaH NSFs generalforsamling. Basert på denne modellen godkjenner LaH NSF sentralstyre 
eventuelle avvik for den enkelte lokale faggruppe. NSFs generalsekretær skal underrettes om den vedtektsmodell generalforsamlingen har vedtatt, samt eventuelle 
lokale avvik fra denne.  
 
C. Årsmøtet:  
Årsmøtet er lokal faggruppes høyeste myndighet. Det holdes årlig, evt. hvert annet år. Årsmøter som holdes hvert annet år må holdes i samsvar med LaH NSFs 
generalforsamlingsperiode. Årsmøtet skal være avviklet innen 1.mars. Årsmøtet følger samme oppsett som Generalforsamlingen se § 4 og §5 
 
§ 8 Kontingent  
Årlig kontingent for medlemskap i LaH NSF fastsettes av generalforsamlingen og innkreves av NSF. Rutiner og bestemmelser vedrørende purring, 
kontingentrestanse, automatisk utmelding m.m. vil for øvrig være i samsvar med kontingentbestemmelser i NSF. Æresmedlemmer betaler ingen kontingent.  
Det er ikke anledning til å innkreve lokal kontingent. 
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§ 9 Innmelding og utmelding  
Inn‐ og utmelding skjer til NSF.  
 
§ 10 Årsberetning, regnskap og budsjett  
A. Beslutningsorgan:  
LaH NSFs årsberetning, regnskap og budsjett godkjennes av LaH NSFs sentralstyre  
 
B. Administrativ oppfølging:  
Føring av LaH NSFs regnskaper, inklusive regnskap for LaH NSFs lokalgrupper, ivaretas av NSF, som også besørger relevante innberetninger til offentlige 
myndigheter.  
 
§ 11 Medlemskap i andre organisasjoner  
Beslutning om medlemskap i andre organisasjoner fattes av generalforsamlingen, og må deretter godkjennes av NSFs forbundsstyre. Tilsvarende prosedyre 
gjelder for eventuell utmelding.  
 
§ 12 Suspensjon/eksklusjon  
Suspensjon eller eksklusjon av et medlem kan kun besluttes av forbundsstyret, i samsvar med NSFs vedtekter.  
 
§ 13 Verv og ansettelse i NSF  
Vedtektsfestete verv i LaH NSFs sentrale og lokale organisasjonsledd, samt i sentralt og lokalt fagforum, kan ikke kombineres med ansettelsesforhold i NSF. Verv 
som leder av sentralt fagforum kan ikke kombineres med verv i forbundsstyret.  
 
§ 14 Habilitetsregler  
Forvaltningslovens regler når det gjelder inhabilitet har tilsvarende anvendelse for saksbehandling i LaH NSFs besluttende organer. Når det på forhånd er klart eller 
sannsynlig at et medlem i det aktuelle besluttende organ blir ansett som inhabil under behandling av en sak, skal vedkommende fratre under behandlingen av 
saken.  
 
§ 15 Vedtektsendringer  
A. Kvalifisert flertall for vedtak:  
Endringer i LaH NSFs vedtekter må vedtas med 2/3 flertall av tilstedeværende stemmeberettigete i generalforsamlingen.  
 
B. Forberedelse av vedtektsendringer:  
Forslag om vedtektsendringer må være LaH NSFs sentralstyre i hende senest 6 måneder før generalforsamlingen holdes. Alle forslag om vedtektsendringer 
forelegges NSFs generalsekretær til vurdering før forslagene behandles. Dersom vedtak fattes uten at slik forutgående vurdering er foretatt, effektueres vedtaket 
etter at generalsekretær har bekreftet samsvar med gjeldende modell for LaH NSFs vedtekter og øvrige prinsipper nedfelt i NSFs vedtekter.  
 
C. Dispensasjoner:  
Dispensasjon fra LaH NSFs vedtekter kan vedtas av LAH NSFs sentralstyre. Dersom saken innebærer dispensasjon fra modell for faggruppenes vedtekter, 
avgjøres saken av forbundsstyret. Vedtak om dispensasjon krever at minst 2/3 av styrets stemmeberettigete medlemmer stemmer for forslaget.  
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§ 16 Oppløsning  
A. Beslutning:  
Beslutning om oppløsning av LaH NSF krever 5/6 flertall blant tilstedeværende stemmeberettigete i generalforsamlingen, og må bekreftes av NSFs forbundsstyre.  
 
B. Disponering av gjenværende midler:  
Ved oppløsning skal LaH NSFs midler tilfalle NSF. Midlene skal stå urørt i 10 år, i fall ny faggruppe etableres og godkjennes i løpet av denne perioden.  
 
C. Fusjonering:  
Dersom LaH NSF oppløses for å fusjonere med en eller flere andre godkjente faggrupper i NSF, tilfaller midlene den nye faggruppen under forutsetning av at 
denne godkjennes av NSFs forbundsstyre. 
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SAK  10 

OVERORDNEDE SATSNINGSOMRÅDER  

FOR 2016- 2020 
 

Vedlegg 1: Bakgrunn og forslag til vedtak 

Vedlegg 2: Handlingsplanen for 2016-2020 
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Sak 10 Overordnete satsingsområder for 2016-2020 

I. Bakgrunn og forslag til vedtak 

 
LaH NSFs Handlingsplan for 2016-2020 er utformet i tråd med NSF sine innsatsområder. og basert på 

vedtak fra NSFs vedtekter formål, prinsipprogram og Landsmøte. 

 

I følge LaH NSFs vedtekter skal sentralstyret fatte vedtak om årlige budsjett‐ og handlingsplaner, 
godkjenne årsberetning og årlige regnskaper.  
Styret legger frem overordnete satsingsområder til behandling på Generalforsamlingen. Dette vil gi 

styret de nødvendige styringssignal fra Generalforsamlingen, samtidig som nødvendig frihet til å 

prioritere innenfor føringene ivaretas. 

 
Du kan lese LaH NSF sin årsberetning for 2016 og halvårsberetning for 2017 her 
  

 

Overordnet målsetting:  

 
LaH NSF er en tydelig aktør i debatten om og utøvelsen av helsefremmende og 
forebyggende tjenester til barn og unge. 
 

 
 
Forslag til LaH NSFs overordnete satsingsområder Se vedlagte handlingsplan 

 

 

LaH - styrets forslag til vedtak: 

LaH NSF sine overordnete satsingsområder for 2016-2020 godkjennes 

https://www.nsf.no/vis-artikkel/2880542/17105/Innsatsomraader
https://www.nsf.no/vis-artikkel/2997978/1734960/AArsrapport
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II. Sak 10: Handlingsplan 2016- 2020 

INNSATSOMRÅDE 1: Prioritering og organisering av helsetjenesten/Helsestasjons- og skolehelsetjenesten  

LaH NSFs delmål: Aktiviteter på handlingsplannivå: tidsperiode: 
 

ansvar: 

Helsesøsterbemanningen økes i tråd 
med anbefalte minstenormer fra Hdir. 
Normtall tilpasses oppgavene i følge 
retningslinjer 
Helsesøsters virkeområde og 
målgruppe skal beskrives i 
strategiske dokumenter 

Utarbeide aktuelle høringssvar 
Delta i aktuelle arbeids- og referansegrupper – se 
halvårs/årsrapport som legges ut juni og desember. 
Dialog med aktuelle samarbeidspartnere vedr. 
kvalitetsindikatorer, KOSTRA-rapportering, utdanning, 
fagutvikling og forskning 
Videreføre arbeidet med spesialistgodkjenning  
Ha formell og uformell kontakt med politiske partier og 
byråkrater. 
Delta i Helsedirektoratets utredningsarbeid om bindende 
minimumsnorm for bemanning. 
Og utredningsarbeidet om videre- og etterutdanninger for 
sykepleiere og spesialistgodkjenning 

Kontinuerlig 
høringer 
i media 
i møte med 
politikere og 
myndigheter 
 
 
 
 
vår/sommer/høst  
2017 

alle 

Helsesøstertjenesten styrker det 
kommunale lavterskeltilbudet 
innenfor helse for barn og unge 
 

Synliggjøre helsesøsters kompetanse og kompetansebehov 
innen forebygging/helsefremming for barn og unges helse  
Argumentere for helsesøsters funksjon innenfor fysisk og 
psykisk helse, og tydeliggjøre grenseoppgangene mellom 
normalitet og der det er behov for behandling/terapi  
Være pådriver for utvikling av helsefremmende og 
universelt forebyggende tilbud for barn og unge. Påpeke 
barn og unges behov for lavterskel tilbud innen helse.  
 

Kontinuerlig 
høringer 
i media 
i møte med 
politikere 
i tverrfaglig 
samarbeid 
 
 

alle 

IKT og E-helse i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten tilfredsstiller 
dagens krav til dokumentasjon, 
rapportering/statistikk og effektiv 
kommunikasjon 

 

LaH er aktiv i utviklingen av IKT og E-helse i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten ved å: 
Synliggjør behovet for satsing på elektronisk samhandling i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten: 
Elektronisk fødselsmelding 
E-resept 
Samhandling med fastlegene og andre  
Tar initiativ til samarbeid med aktuelle dataleverandører. 
Samarbeid med e- helsedirektoratet  
Samarbeid med Helsedirektoratet blant annet deltakelse i 
arbeidsgruppe og referansegruppe i forhold til elektronisk 
meldingsutveksling (KomUT) 

Kontinuerlig 
samarbeid med 
nasjonale 
instanser 
 
høringer 
i media 
i møte med 
politikere 
i tverrfaglig 
samarbeid 

alle 

https://www.nsf.no/horinger/artikkelliste/410093
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Vår sommer 
2017 
 

 

INNSATSOMRÅDE 2: Sykepleieprofesjonen i utvikling /Helsesøsterrollen i utvikling 

 

LaH NSFs mål: 
 

Aktiviteter på handlingsplannivå: dato: ansvar: 

LaH NSF er representert i fora der 
barn, unge og deres familier, 
helsesøstertjenesten/ helsestasjons- 
og skolehelsetjenesten er tema 
 
 

Ha representanter i aktuelle arbeids- og 
referansegrupper 
Samarbeide med NSF om innhold og 
deltakelse i ulike sammenhenger 
Delta i ekspertgrupper, råd og utvalg der det er 
viktig at LaH NSFs synspunkt fremkommer 
Utarbeide maler/faktaark til bruk lokalt og 
sentralt 

se halvårs/årsrapport 
som legges ut juni og 
desember 
 
 

Leder LaH NSF 

LaH NSF er en tydelig og synlig 
politisk aktør 
 

Ha formell og uformell kontakt med politikere 
byråkrater, ombud og andre. 
Blant annet gjennom skriftlige og muntlige 
høringsuttalelser, møter og digital kontakt. 

se halvårs/årsrapport 
som legges ut juni og 
desember 
 

alle 

LaH NSF er en tydelig og synlig aktør 
i media 
 

Være representert i media på et bredt antall 
tema innenfor fagfeltet barn og unge 0-20 år 

se halvårs/årsrapport 
som legges ut juni og 
desember 

 

LaH NSF styrker ledere og setter 
fokus på ledelse. 
 

Egen lederparallell på helsesøsterkongressen 
Lederstafett i hvert nummer av Tidsskrift for 
helsesøstre  
Støtte lokale initiativ for å styrke ledelse  
Samarbeide om NSFs ledersatsning og årlige 
lederkonferanse. 
Kontinuerlig vurdere mulighet for å arrangere 
egen lederkonferanse 
Vurdere egen pris for «Årets leder» 
Videreutvikle og følge opp Helsesøster som 
samfunnsaktør  
Arrangere 2 årlige samlinger for 
lokalgruppeledere 

se halvårs/årsrapport 
som legges ut juni og 
desember 
 
 
 
 
 
 
Kontinuerlig på 
Diakonova og andre 
høyskoler/universitet 

alle 
 
 
 
 
 
Styret i LaH NSF 
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LaH NSF kvalitetssikrer 
helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten 

Delta i retningslinjearbeid  
Jobbe for spesialistgodkjenning  
blant annet ved å delta i NSFs arbeid 
«fremtidens spesialsykepleier».  
Jobbe for å opprette Utviklingssenter for 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
Utvikle Kvalitetsindikatorer for helsestasjons- 
og skolehelsetjenesten 
Presentere eksempler på god praksis til 
helsesøstre, egen organisasjon og 
beslutningstakere 
Midler fra Frimurerlogen lyses ut for å 
utarbeide «Materiell til bruk for helsesøstre i 
helsestasjonen for å forebygge, avdekke og 
avverge vold og overgrep mot barn under ett 
år» 

Sluttføres 2017 
se halvårs/årsrapport 
som legges ut juni og 
desember 
 
Se punkt under 
utdanning og 
forskning 
kontinuerlig 
 
Juni 2017 
Oppstart av prosjekt 
høsten 2017. 

 
Leder LaH NSF 
 
alle 

 
 
 

Prosjekt med midler fra sentralt fagforum: 
Utarbeide infomateriell om brukerrettigheter i 

1) helsestasjonen 
2) skolehelsetjenesten 
3) helsestasjon for ungdom 

avvente til nye 
retningslinjer 
foreligger 
 

 

Helsefremmende og forebyggende 
helsetjenester for barn og unge 
prioriteres 
 

LaH NSF tydeliggjør hvorfor og hvordan 
helsesøstre skal delta i kommunale 
planprosesser i forbindelse med 
samhandlingsreformen 
Være trygg, tydelig og tilgjengelig i samarbeid 

kontinuerlig 
 

Lokale grupper 

Generalforsamlingen i LaH NSF 
vedtok følgende i 2014: 
«LaH NSF viderefører påbegynt 
utredningsarbeid vedr. 
helsesøstertittel, og legger fram 
saken for generalforsamlingen. Det 
settes en åpen tidsramme for når sak 
om ny tittel skal legges fram for 
generalforsamlingen» (GF 2014). 
 
Landsmøtet i NSF 2015 vedtok 
følgende under Innsatsområde 2. 
Sykepleierprofesjonen i utvikling: 

LaH NSF har etterspurt Helsedirektoratet når 
der gjelder tittelen les svaret her. Saken følges 
opp videre 
LaH NSF er en pådriver i arbeidsgruppen som 
starter arbeidet høsten 2017 
 

2017  
 
Leder av sentralt 
fagforum 
Styret i LaH NSF 

https://www.nsf.no/vis-artikkel/3306650/10501/Utlysning-av-prosjektmidler:-
https://www.nsf.no/vis-artikkel/3306650/10501/Utlysning-av-prosjektmidler:-
https://www.nsf.no/vis-artikkel/3306650/10501/Utlysning-av-prosjektmidler:-
https://www.nsf.no/vis-artikkel/3306650/10501/Utlysning-av-prosjektmidler:-
https://www.nsf.no/vis-artikkel/3173033/1740417/Korrespondanse-med-offentlige-myndigheter
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«Forbundsstyret setter ned en 
arbeidsgruppe som skal se på 
muligheten for bruk av 
kjønnsnøytrale titler for de 
spesialsykepleiere som ikke har 
dette. Det skal gjøres en bred 
konsekvensanalyse av en slik 
endring. Arbeidet gjøres i nært 
samarbeid med aktuelle faggrupper. 
Arbeidsgruppen legger frem sak for 
neste ordinære landsmøte». (LM-sak 
4b- 2015) 

 
 
 
 

INNSATSOMRÅDE 3: Sykepleierutdanning og forskning/Helsesesøsterutdanning og forskning 

 

LaH NSFs delmål: 
 

Aktiviteter på handlingsplannivå: tidsperiode ansvar: 

Spesialistgodkjenning for 
helsesøstre er etablert 
 

Se korrespondanse med Helsedirektoratet  
LaH NSF viderefører arbeidet med 
spesialistgodkjenning for helsesøstre, i samarbeid 
med NSF  
 

se halvårs/årsrapport 
som legges ut juni og 
desember 
 

alle 

Helsesøsterutdanningen 
utvides og blir en klinisk 
masterutdanning 
 

 

LaH NSF viderefører samarbeidet med 
utdanningene om utvikling av 
helsesøsterutdanningen  
Utdanningsutvalget gjenopprettet  
Prosjekt med midler fra sentralt fagforum: 
Utarbeide en nasjonal oversikt over behov for 
helsesøstre og innhold i utdanningen 

kontinuerlig 
 
høst 2015 
sommeren 2017 

alle 
 
Leder utdanningsutvalget 

Fagutviklings- og 
kompetansemiljø for 
helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten er etablert 

Se korrespondanse med Helsedirektoratet  
Samarbeid med NSF om politisk strategi.  
 
LaH NSF gir innspill til masterutdanningene for 

 
Kontinuerlig 
Løftet frem som 
satsning i UNIO 2016 

alle 

https://www.nsf.no/vis-artikkel/3173033/1740417/Korrespondanse-med-offentlige-myndigheter
https://www.nsf.no/vis-artikkel/3173033/1740417/Korrespondanse-med-offentlige-myndigheter
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 helsesøstre vedr. tema det trengs mer forskning på 
innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 
samarbeid med Utdanningsutvalget 
Stipendordning 

se halvårs/årsrapport 
som legges ut juni og  
desember 
 

Anerkjenne og støtte forskning 
i helsesøsterfaglige tema 

Presentere postere på helsesøsterkongressen. årlig Utdanningsutvalget/Styret 

 

INNSATSOMRÅDE 4: Lønns- og arbeidsvilkår 

I følge vedtektene skal ikke faggruppene arbeide med lønns- og arbeidssosiale forhold. 
 

INNSATSOMRÅDE 5: Medlemmer og organisasjon 

 

LaH NSFs delmål: 
 

Aktiviteter på handlingsplannivå: tidsperiode: ansvar: 

LaH NSFs handlingsplan er et 
aktivt styringsdokument for 
sentralt styre og lokale 
faggruppestyrer 

HP gjennomgås på hvert styremøte sentralt og lokalt 
Lokale handlingsplaner bygger på og følger opp sentral 
HP 

kontinuerlig 
 
 

Styret i LaH NSF og 
lokale grupper 

LaH NSF har 3600 medlemmer 
innen utgangen av 2017 
 

Benytte sosiale medier, faglige arrangement som 
rekrutteringskanal. Informasjon om LaH NSF til alle 
helsesøsterutdanningene 
 

Kontinuerlig 
pr. 26. juni 2017 har 
LaH NSF 2612 
medlemmer 
 
 

Sentralt styre og lokale 
grupper 

LaH NSF har aktive 
medlemmer 
 

Analysere resultater etter SF medlemsundersøkelse 
jan.2016 og sette i verk tiltak i tråd med 
prosjektoppgave/Leadership for Change(LFC)  
Tett dialog med lokalgruppene 

Høst 2017 
 
 
 
kontinuerlig 

Styret i LaH NSF 

LaH NSF styrker ledere og 
setter fokus på ledelse. 

Jf punkt om satsningsområdet ledelse under 
innsatsområde 2. 

kontinuerlig 
 
 

styremedlem 

https://www.nsf.no/vis-artikkel/251980/264663/Fagstipend
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LaH NSF har god 
kommunikasjon med 
medlemmer 

Lett tilgjengelig og oppdatert informasjon til medlemmene: 

• Nettsider 

• Facebook 

• Twitter 

• E- post 
 

kontinuerlig  

LaH NSF har aktive 
lokalgrupper 

2 lokalgruppeledersamlinger i året, den ene tilknyttet 
kongressen 
1 kasserersamling i året, tilknyttet 
lokalgruppeledersamling 

april 2016 
oktober 2016 

 

LaH NSF benytter kursrom 
ved påmelding til 
fagdager/kurs –  

 

Kassererkurs 
Kurs for lokale faggruppeledere, «Helsesøster som 
samfunnsaktør» 
Tilgjengelighet sentralt 

Årlig 
Årlig 
 

administrasjonsrådgiver 

LaH NSF utgir Tidsskrift for 
helsesøstre 

Utgis 3 ganger i året. Redaksjonskomite på omgang i 
lokalgruppene. 

 Lokale grupper, 
administrasjonsrådgiver 
og leder av LaH NSF 
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Vedlegg 4: NSF godkjenning 2016 



 

26 

 

Sak 11: Regnskap og budsjett 
I. Regnskap 

    

      

Driftsinntekter     

RESULTATREGNSKAP Regnskap  Budsjett  Regnskap  

   2016                      2017         2015 

Driftsinntekter       

Kontingentinntekter    1 672 825               1 890 000     1 605 397  

Kursinntekter    4 123 477               4 422 700     2 701 435  

Tilskudd        157 539                  256 400        225 000  

Standleieinntekter       759 585                  790 000     1 205 036  

Annonseinntekter       234 625                  265 000        170 200  

Øvrige inntekter       976 732                  290 000        102 629  

Sum driftsinntekter     7 924 784                7 914 100      6 009 697  

        

Driftskostnader       

Lønns- og honorarkostnader   1 556 063               2 070 000     1 258 421  

Reise- og oppholdskostnader      998 419               1 088 400        947 405  

Produksjon fagblad       110 000                  110 000        159 600  

Kurskostnader    2 897 441               2 666 100     2 255 973  

Bespisning/servering       377 794                  352 800        431 768  

Øvrige kostnader       415 615                  580 000        393 156  

Sum driftskostnader     6 355 332                6 867 300      5 446 323  

        

Driftsresultat     1 569 452                1 046 800         563 374  

        
Finansinntekter og 

finanskostnader      
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Finansinntekter  49 321           64 628  

Finanskostnader   15 299            14 273  

Netto finansposter   34 022       50 355 

        

Årsresultat     1 603 474       613 729 

        

Overføringer       

Overført til/fra annen egenkapital 1 603 474       613 729 

Sum overføringer   1 603 474       613 729 
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Sak 11: Regnskap og budsjett 

II. Regnskapskommentarer 
 
Regnskapskommentarer 2015 - 2016 
LaH NSF har en stabil og god økonomi.  
Den jevne medlemsveksten utgjør størsteparten av inntektene, samt inntekter fra 
helsesøsterkongressen og alle lokale fagdager. I 2016 mottok LaH NSF Frimurerlogens fellesgave på 
1 million kr. Tilsammen gir dette faggruppen et solid grunnlag å bygge videre på 
 

Inntekter 
Kontingentinntekter: Inntekter fra medlemskontingent har økt pga. økt medlemstall 

 

Kursinntekter: Omhandler kongress 2015 og 2016 og lokale fagdager i 2015 og 

2016. Kursinntektene er økt blant annet fordi faggruppen bruker NSFs 

påmeldingssystem, kursrom som sikrer oversikt over påmelding og  

Standleie: Omhandler kongress 2015 og 2016, samt lokale fagdager i 2015 og 

2016 

 

Tilskudd: Driftstilskudd og prosjektmidler fra NSF 2015 og 2016. 

 

Annonseinntekter:   Ordinære annonser i Tidsskrift for helsesøstre 3 utgivelser pr. år 

 

Øvrige inntekter: Hovedposter: Abonnement Tidsskrift for Helsesøstre, tilskudd fra 

Frimurerlosjen 

(2016).                                                                                       

   

Finansinntekter:   Økte renteinntekter  

 

Utgifter: 

Lønns- og honorarkostnader: Lønn/feriepenger/pensjon/arbeidsgiveravgift styreleder, 

administrasjonsrådgiver, og nestleder, styremøtehonorar, eksterne 

honorar forelesere fagdager og kongresser 2016 og 2016, tapt 

arbeidsfortjeneste for styremedlemmer, lokale faggruppeledere og 

andre. Lønnsøkning i tråd i tråd med tariffoppgjør  

 

Reise og opphold: Kilometergodtgjørelse, reise/opphold styremøter, redaksjonsmøter, 

møter for lokal kongresskomite, nordisk samarbeidsmøte, eksterne 

konferanser, i forbindelse med prosjekt og div. møter, reise/opphold 

for 19 lokale faggruppeledere i forbindelse med 

faggruppeledersamlinger 2 ganger i året/kongress og 

lederkonferanse, reise/opphold for 19 lokale kasserere i forbindelse 

med fagdag/opplæring 1 gang i året. 

 

Produksjon fagblad: Direkte utgifter i forbindelse med utarbeidelse og trykking av bladet.  

   

Øvrige kostnader: Telefon, kurs/konferanseutgifter, kontorrekvisita, porto for utsending 

av fagblad, representasjon/bespisning, gaver, stipend.  

     

Finanskostnader:  Gebyr  

 

 

For revisorrapport (BDO) for 2015 og 2016, trykk på pdf- en. under og får opp hele dokumentet. 
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Sak 11: Regnskap og budsjett  

III. Revisorgodkjenning 2015 (BDO) Trykk på bilder for å få opp hele pdf 
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Sak 11: Regnskap og budsjett 

IV. Revisorgodkjenning 2016
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Sak 12 Økonomiske hovedprioriteringer for 2017 – 2018  

I. Bakgrunn, sammendrag og forslag til vedtak 
 
Styret er tillagt ansvar med å utarbeide og vedta budsjett, jf. vedtektenes § 5. Styret legger derfor frem 

de økonomiske hovedprioriteringene for GF-perioden.  

 

I 2014 la LaH NSF frem en GF- sak om økte ressurser til faggruppen (vedlegg 2). Nytt sentralstyre 

startet umiddelbart opp arbeidet med å utarbeide en forbundsstyresak og fikk 2 år på rad gjennomslag 

for å motta pengestøtte på totalt 900.000 over to år (vedlegg 3 og 4). Pengene ble benyttet til å lønne 

en administrasjonsrådgiver i 100% stilling. På grunn av økte inntekter de siste årene og stor 

beholdning på bok søkte vi ikke om ytterligere støtte for 2017, men redegjorde for situasjonen i LaH 

NSF i en orienteringssak til Forbundsstyret (vedlegg 5).  

Sentralstyret ønsker å lyse ut en full fast stilling som administrasjonsrådegiver fra 2018.  

 

På bakgrunn av mange arbeidsoppgaver i faggruppen og god økonomi besluttet styret å godtgjøre 

nestleder i 20% stilling for å kunne gjøre en grundig jobb med Utdanningsrapporten og for å i større 

grad kunne være en stedfortreder og faglig diskusjonspartner med leder. 

 

For å kunne ivareta oppgaven som en aktiv samfunnsaktør for barn og unge (se handlingsplan og 

årsberetningen) mener sentralstyret det er fornuftig å godtgjøre flere enn leder så lenge det er 

forsvarlig innenfor de økonomiske rammene.  Medlemstallet i LaH NSF er pr. 25.08.17. 3647 

medlemmer, et tall som er høyere enn medlemstallet til 12 av fylkene i NSF i sin helhet. (Eksempelvis 

hadde NSF pr. juni 2017 3569 medlemmer totalt i Østfold, og 4 valgte/ansatte er ansatt på 

fylkeskontoret for å ivareta oppgaven. I tillegg har fylkene sin egen tilknyttede konferanseavdeling som 

bidrar ved kurs- og konferanser i fylkene og en egen stilling i kommunikasjonsavdelingen i NSF). 

 

Inntekter 

Kontingentinntektene utgjør den største og mest forutsigbare inntektskilden. Kontingenten ble på GF i 

2012 vedtatt økt til 500 kr. De siste 3 årene har medlemsmassen økt med ca. 400 medlemmer. Siden 

leder ble frikjøpt på heltid i 2008 har medlemsmassen økt med til sammen ca. 1000 medlemmer. Den 

store medlemsveksten gjør at vi ikke foreslår en ytterligere kontingentsøkning nå. 

 

NSFs faggrupper mottar årlig et driftstilskudd fra Sentralt Fagforum. Driftstilskuddet er basert på 

medlemstall og varierer fra 77.500 til 130.000, LaH NSF er den største faggruppen i NSF og mottar 

årlig et tilskudd på 130.000, som tildeles faggrupper med over 2000 medlemmer. LaH NSF har i tillegg 

mottatt fagutviklingsmidler fra NSF for flere prosjekter, blant annet til arbeidet med 

Utdanningsrapporten. Kontorplass dekkes av NSF, LaH NSF disponerer et eget 2 manns kontor i 

Tollbugata 22. Kopimaskin, porto ol. dekkes også av NSF 

 

Overskudd etter kongressen i 2015 og 2016 var solid på grunn av rekordhøy deltakelse. 

Kongressavgiften for 2017 er derfor beholdt på samme nivå som 2016.  

 

Prisene på standleie er økt og justeres årlig i tråd med konsumprisindeksen.  

Annonseinntektene er økt og justeres årlig i tråd med konsumprisindeksen. 

 

Utgifter 

Lønnskostnadene i LaH NSF justeres i tråd med tariffoppgjøret. Leders lønn er vedtatt å ligge på samme 

nivå som fylkesledere i NSF. Administrasjonsrådgiver lønnes i tråd med rådgiverne på NSFs 

fylkeskontorer. Nestleder, som i dette sentralstyret sammenfaller med leder av Utdanningsutvalget 

lønnes i 20% stilling, i samme lønnstrinn som hun har i jobben på Høyskolen. For øvrig tilkommer 

møtehonorar for styremedlemmer og div. eksterne honorar. Honorarsatsene baserer seg på NSFs 

honorarsatser. Det er noen få lokale faggruppeledere som må få dekket tapt arbeidsfortjeneste av LaH 

NSF når de deltar på samlinger, fordi arbeidsgiver ikke innvilger permisjon med lønn for faggruppeverv.  
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I lønns-/honorarkostnader ligger også foreleserhonorar i forbindelse med kongress, konferanser og 

fagdager.  

 

Ved reise- og oppholdskostnader følges Statens reiseregulativ. Reise og oppholdskostnadene er 

redusert de siste årene da leder bor sentralt nær Oslo.  

Utgifter til produksjon av fagblad er i dag langt lavere enn inntektene fra annonser. Dette vil endre seg 

når Sykepleien bli digitalt Tidsskrift i 2019 (jf. Sak 19)  

Leder og administrasjonsrådgiver får dekket telefon og datamaskin av LaH NSF. Leder får dekket 

bredbåndsleie for å være tilgjengelig også i feriene på hytta.  

 

 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Det fremlagte forslag til økonomiske hovedprioriteringer for 2017-2019 vedtas.  

Evt. vedtak i andre GF-saker som får betydning for handlingsplan og budsjett innarbeides i den grad 

det er økonomisk forsvarlig. 

 
 
. 
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Sak 12 Økonomiske hovedprioriteringer for 2017 – 2018 
II. Ressurser til faggruppen sak 15 2014 

 

NSFs faggrupper mottar årlig et driftstilskudd fra Sentralt Fagforum. Driftstilskuddet er basert på 

medlemstall og varierer fra 77.500 til 130.000, LaH mottar årlig tilskudd på 130.000. LaH NSF er i dag 

den største faggruppen med 3200 medlemmer. Det er et medlemstall som er høyere enn hva enkelte 

fylker som helhet har i NSF. Eksempelvis har NSF pr. 01.01.14 1560 medlemmer totalt i Finnmark, og 

3 valgte/ansatte, 2374 medlemmer i Sogn og Fjordane, med 4 valgte/ansatte. På Landsmøtet i 2011 ble 

det vedtatt en utprøving av frikjøpt nestleder på NSFs fylkeskontor i tre fylker. Drift av et fylkeskontor og 

en faggruppe kan ikke direkte sammenlignes, men dette illustrerer allikevel ulikheter i ressurser og 

dermed muligheter for drift og utviklingsarbeid. 

 

LaH NSF er eneste faggruppe med leder frikjøpt på heltid, et verv som i sin helhet finansieres av egne 

midler – hovedsakelig via faggruppekontingent. Denne ble fra og med 2013 økt for å finansiere heltids 

frikjøpt leder. LaH NSF har stor aktivitet, noe årsberetningen bekrefter. Noe arbeid er rent 

faggruppespesifikt, men vi bidrar også i stor grad inn i NSF. Dette omhandler høringssvar (16 i 2012, 

10 i 2013), representasjon i en rekke arbeids- og referansegrupper på nasjonalt nivå, skriftlige bidrag til 

ulike styringsdokument, bidrag til pressesaker og representasjon i en rekke NSF-interne 

grupper/prosjekt. Vi har utarbeidet prosedyrer og ulike dokument som deles slik at andre faggrupper får 

dra nytte av det. Blant annet som følge av at vi har leder frikjøpt på heltid har vi en annen mulighet enn 

mange andre faggrupper til å bidra på mange arenaer, og vi ønsker selvfølgelig også å bidra, bli brukt 

og å dele med andre.  

 

Vi har lokale faggrupper i alle fylker, som bidrar med lokale fagdager/kurs og nær kontakt med 

medlemmene og nyrekruttering til faggruppen. Årlig arrangeres nasjonal kongress med 5-600 deltakere, 

og lederkonferanse/andre temakonferanser avholdes også jevnlig. 

 

LaH NSF har i mange år fått prosjektmidler via NSF og via Sentralt Fagforum. Prosjektmidler er imidlertid 

uforutsigbare størrelser og forutsetter dessuten en ekstra innsats/et ekstra tiltak utover ordinær drift. 

Disse midlene må som forutsatt for slike midler, komme som et tillegg til ordinære driftsmidler. 

 

Driften av faggruppen(e) har i økende grad blitt profesjonalisert, og der er LaH NSF i front. Både 

kongressarrangement, lokale fagdager og arbeid med tidsskrift stiller strenge krav til planlegging, 

kjennskap til regelverk knyttet til kommersielle aktører, budsjett/regnskapsføring og regnskapsregelverk. 

Dette er løpende driftsoppgaver som oppleves stadig mer krevende, både med tanke på tid og 

kompetanse. 

 

Denne totalsituasjonen mener vi det er rimelig avspeiles i størrelsen på de faste økonomiske tilskuddene 

fra NSF. En økning i tilskudd vil kunne gjøre det mulig for oss å frikjøpe ytterligere ressurser i 

faggruppen. Dette har særlig aktualisert seg etter at vi gikk inn i NSFs regnskapsfunksjon, spesielt etter 

at også lokale faggrupper ble innlemmet. Det er behov for å ha en kasserer med formell kompetanse 

på budsjett og regnskapsføring. Kassererfunksjonen utgjør ca. 20-25 % stillingsressurs, det samme 

gjelder kommersiell kontakt. Vi mener det er feil ressursbruk at LaH NSFs styre skal bruke så store 

ressurser på å skaffe midler til å drifte faggruppen, ressurser som burde vært brukt til faggruppens 

formål: å være en møteplass for fag- og kunnskapsutvikling. 

 

 

Vedtatt på GF 2014: 

 

LaH NSFs styre fremmer en sak til Forbundsstyret, evt. Landsmøtet 2015 om økte faste ressurser 

til/frikjøp i faggruppene. Saken kan gjerne utarbeides og fremmes i samarbeid med andre 

faggrupper/Sentralt Fagforum. 
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Sak 12 Økonomiske hovedprioriteringer for 2017 – 2018  

III. Sak til forbundsstyret i 2015 

 

Sak til forbundsstyret 

 

Nr: 1/2015 

 

 
   

 Dato: 16.12.2014 

Saksbehan

dler: 

Kristin Sofie Waldum- Grevbo Dokumentn

r DM: 

501841 

(2013_00848) 

 

Ressurssituasjonen i LaH NSF – søknad til Forbundsstyret om støtte til en 

prøveordning 

Bakgrunn for saken: 
LaHNSF er NSFs største faggruppe og har siden 2008 hatt leder i hel stilling. Leders 

hovedoppgaver er blant annet å ivareta organisasjonens behov for fersk fagkunnskap, 

mediekontakt, medlemspleie  og å lede driften av faggruppen. Faglige innspill etterspørres 

daglig og i stadig økende grad, både internt i NSF og eksternt.  

 

Journalister og politikere etterspør helsesøsters stemme i debatten om barn og unges 

oppvekstvillkår og om kommunenes prioriteringer av for eksempel nasjonale 

styrkningsmidler. Det som etterspørres er i stor grad faglige innspill i forhold til et utall tema 

når det gjelder barn, unge og familier 0- 20 år. Eksempler på aktuelle temaer er: økt stress 

blant ungdom, vold mot barn, omskjæring av gutter, under- og overvekt, rekvireringsrett for 

prevensjon og seksualundervisning. Blant annet viser NSFs mediebarometer for 3. kvartal at 

leder av LaHNSF hadde 24 oppslag i denne perioden. I løpet av det siste halve året har leder 

deltatt 2 ganger i radioprogrammet «Her og nå», samt en gang i Dagsnytt 18. I tillegg kommer 

andre uttalelser i Dagsnytt. Det har i tillegg vært utallige lokale oppslag der lokale helsesøstre 

trenger veiledning og støtte fra leder for å kunne fremme et tydelig budskap. Flere saker er 

også delegert fra leder til andre helsesøstre, noe som krever tid og kjennskap til 

ressurspersoner.   

 

Stortingspolitikere og lokale politikere, byråkrater fra Helse- og omsorgsdepartementet, 

ungdomspolitikere, barneombudet og et stort antall frivillige organisasjoner, for å nevne noen, 

tar ofte kontakt for å få faglige innspill. Helsesøsterfagets bredde gjør at det til en hver tid er 

aktuelle høringer å svare ut, både i form av å være bidragsyter for NSF, men også som 

selvstendig høringsinstans. Gjennomsnittlig har LaHNSF gitt skriftlige innspill til 10 høringer 

pr år.  

 

Driften av faggruppen har i økende grad blitt profesjonalisert. Kongressarrangement, lokale 

fagdager og arbeid med tidsskrift stiller store krav til planlegging og koordinering I tillegg 

kreves god kjennskap til regelverk knyttet til kommersielle aktører, budsjett/regnskapsføring 

og regnskapsregelverk. Dette er løpende driftsoppgaver som oppleves stadig mer omfattende, 

både med tanke på tid og kompetanse.  

 

Helsefremmende og forebyggende arbeid er en grunnpilar i helsetjenesten og et prioritert 

innsatsområde for NSF. Prinsipprogrammet sier at det bør settes spesiell fokus på videre 

utbygging og styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. (Vedlegg 1): 
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https://www.nsf.no/ikbViewer/Content/1139465/NSFs_form%E5l,_prinsipprogram,_m.m_for

_perioden_2012-2015.PDF) 

 

NSF har som formål å påvirke samfunnsforholdene til beste for befolkningens helse. 

Landsgruppen av helsesøstre har i mange år jobbet strategisk i samarbeid med NSF for å bli 

en tydelig samfunnsaktør på vegne av barn, unge og familier og blant annet utviklet 

kompetanseprogrammet «Helsesøster som samfunnsaktør». Innsatsområde 4 i plattform for 

folkehelse understreker viktigheten av at «sykepleiere har en sentral oppgave i å være 

talsperson og premissleverandør, og bidra til oversikt over helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer» I dette arbeidet er LaHNSF en av flere viktige bidragsytere i NSF. 

(Vedlegg 2: https://www.nsf.no/vis-artikkel/2187312/1212760/NSFs-fag--og-helsepolitiske-

plattform-for-folkehelse)  

 

Kravene og arbeidsmengde i forhold til drift og faglige innspill internt og eksternt gjør at det i 

større og større grad blir vanskelig å levere godt. 

 

LaHNSFs medlemstall pr desember 2014 er 3272 medlemmer. Medlemsmassen kan 

sammenlignes med flere fylkeskontorer. Siden 2008 har medlemsmassen økt med 700 

medlemmer. Faggruppen har hatt leder frikjøpt på heltid siden 2008, et verv som i sin helhet 

finansieres av egne midler – hovedsakelig via faggruppekontingent. Kontingenten er på kr 

500 og ble økt i 2013.   

 

Landsmøte i 2011 vedtok å integrere faggruppenes økonomi i NSF (LM sak18 2011).  

LaHNSF har vært pilot for dette arbeidet. Arbeidsmengden økte drastisk i forbindelse med 

dette vedtaket, særlig knyttet til oppfølging av lokale gruppers kasserere. Kassererfunksjonen 

tilsvarer i dag arbeidsmessig 25 % stilling.  

 

Kommersiell kontakt i styret har en tilsvarende arbeidskrevende oppgave (25 % stilling) med 

å skaffe inntekter gjennom annonser og utstillere. Årlig er inntekten fra dette arbeidet på ca. 

800.000. 

Kasserer og kommersiell kontakt har på grunn av arbeidsbelastning vært lite delaktig i andre 

oppgaver i styret. 

 

LaHNSF har i dag store problemer med å rekruttere frivillige deltakere til styret, fordi de 

frykter å bli satt til en av disse arbeidsoppgavene.  

 

Faggruppen ønsker å sikre kontinuitet i videre drift ved å prøve ut en ordning der en frikjøper 

et medlem i faggruppen som kan ivareta blant annet disse oppgavene, i tillegg til andre 

løpende oppgaver som rigging av konferanser. 

 

Styret har vedtatt å omdisponere midler tilsvarende kr. 400.000, fordelt på følgende måte: 

 

Nåværende praksis vedrørende honorering til kasserer:     kr.  

40.000 

Nåværende praksis vedrørende honorering til kommersiell kontakt      kr.  40.000 

Nåværende praksis vedr. honorering + kongressdeltagelse til nettansvarlig:  kr.  15.000 

Årlig tilskudd til lokalgruppene:                          

 kr.150.000 

Innsparing knyttet til bistand fra kongressarrangør                                           kr.100.000 

https://www.nsf.no/ikbViewer/Content/1139465/NSFs_form%E5l,_prinsipprogram,_m.m_for_perioden_2012-2015.PDF
https://www.nsf.no/ikbViewer/Content/1139465/NSFs_form%E5l,_prinsipprogram,_m.m_for_perioden_2012-2015.PDF
https://www.nsf.no/vis-artikkel/2187312/1212760/NSFs-fag--og-helsepolitiske-plattform-for-folkehelse
https://www.nsf.no/vis-artikkel/2187312/1212760/NSFs-fag--og-helsepolitiske-plattform-for-folkehelse
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Midler fra forventet medlemsvekst                                                                    kr.  55.000 

Totalt:                                                    

  kr.400.000  

 

 

Konklusjon: 
På bakgrunn av dette søker LaHNSF Forbundsstyret om midler tilvarende samme sum som 

faggruppen bidrar med til en prøveordning for ett år, der vi frikjøper et medlem av LaHNSF 

for å ivareta støttefunksjoner og kontinuitet i driften av faggruppen i samarbeid med leder. 

Denne ordningen må videre sees i sammenheng med den totale ressursutnyttelsen i Sentralt 

fagforum. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Olaug Flø Brekke Frank Oterholt 

Generalsekretær Leder Sentralt Fagforum 

 

Vedlegg:  1.   NSFs prinsipprogram 
2. Plattform for folkehelse 

 

 

Endelig til vedtak: 
 

Forbundsstyret bevilger kroner 400 000 til LaHNSF for 2015 som med-finansiering av en 

prøveordning med frikjøp av et medlem av faggruppen for å ivareta driftsoppgaver som 

kasserer, kommersiell kontakt og nettansvarlig i tillegg til andre løpende oppgaver som 

rigging av konferanser. Kostnaden belastes Forbundsstyrets reservepost. 

 

ENSTEMMING VEDTATT 
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Sak 12 Økonomiske hovedprioriteringer for 2017 – 2018  
IV. Sak til Forbundsstyret i 2016 

 

Sak til Forbundsstyret Nr: 21/2016 

Saksbehandler:Olaug Flø Brekke Dato: 07.04.2016 

 Dokumentnr DM: 830499 

2016_00007 

SØKNAD TIL FORBUNDSSTYRET OM VIDEREFØRING AV EKSTRA 

STILLING I LAH NSF 

Historikk: 

Forbundsstyret vedtok i FS-sak 1/2015 å bevilge støtte til Landsgruppen av helsesøstre (LaH 

NSF) i 2015 som en medfinansiering av en prøveordning med frikjøp av et medlem av 

faggruppen. Frikjøpet skulle brukes til å ivareta driftsoppgaver som kasserer, kommersiell 

kontakt og nettansvarlig i tillegg til andre løpende oppgaver som rigging av konferanser. 

Bevilgningen var på 400 000 kroner og ble finansiert over forbundsstyrets reservepost. 

FS-sak 1/2015 ligger som vedlegg til saken. 

Bakgrunn for saken: 

Vi har mottatt en ny søknad fra styret i LaH NSF om videre støtte til samme formål og etter 

samme modell med et spleiselag der faggruppen og NSF bidrar med en lik halvpart av 

nødvendig finansiering av frikjøpet . Summen det søkes om er nå økt til 500 000 kroner, og 

søknaden gjelder for hele landsmøteperioden 2016 - 2020. Begrunnelsen for at de søker for en 

så lang periode, er at det gjør det mulig å videreføre dagens ordning og sikre en forutsigbarhet 

i arbeidet. Søknaden er datert 17.3.16 og ligger som vedlegg til saken. 

Begrunnelse for søknaden fra styret for LaH NSF: 

Medlemmer 

LaH NSF er den største og eldste faggruppen i Norsk Sykepleierforbund med 3435 

medlemmer (17.mars 2016). Medlemsveksten de siste årene har vært på drøyt 3 %, noe som 

tilsvarer i overkant av 100 nye medlemmer per år.  Faggruppens medlemsmasse kan 

sammenlignes med medlemsmassen i flere fylker, og kun 7 av fylkene har flere medlemmer 

enn LaH NSF. Faggruppen har siden 2008 hatt frikjøpt leder i hel stilling fullfinansiert 

gjennom faggruppens inntektskilder. Siden den gang har medlemsmassen økt med over 800 

medlemmer. Leders hovedoppgaver er, ved siden av å lede driften i faggruppen, blant annet å 

ivareta NSF og faggruppens behov for fersk fagkunnskap og medlemspleie. Mediekontakt og 

politisk arbeid har i økende grad beslaglagt leders arbeidstid. 
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LaH NSFs 19 lokallag arranger ca. 40 årlige kurs og konferanser ved siden av å være 

medarrangør i 

 
landskonferansen som samler 600-700 deltakere hvert år. Faggruppen utgir også «Tidsskrift 

for helsesøstre» tre ganger i året. Hver utgivelse er på mellom 60-80 sider. Henvendelser fra 

medlemsmassen har de senere år vært økende, både per e-post og telefon. 

  

Samfunnsoppdraget 

NSF har som formål å påvirke samfunnsforholdene til beste for befolkningens helse. LaH 

NSF har i mange år jobbet strategisk i samarbeid med NSF for å bli en tydelig samfunnsaktør 

på vegne av barn, unge og familier. Faggruppen har utviklet kompetanseprogrammet 

«Helsesøster som samfunnsaktør». Dette har bidratt til mer aktivitet og større faglig 

engasjement blant faggruppens medlemmer. En gledelig konsekvens er at journalister, 

politikere, fagmiljøer, organisasjoner, barn, unge og andre, daglig og i økende grad, etterspør 

helsesøsters stemme i samfunnsdebatten.  Temaområdene innen fagfeltet er mangfoldige 

innenfor fysisk, psykisk og seksuell helse for barn, unge og familier 0-20 år. Det samme 

gjelder arenaene.  Som kjent ble skolehelsetjenesten et av hovedtemaene i valgkampen i 

2015. Kommunikasjonsavdelingen i NSF kan bekrefte etterspørsel og deltakelse fra LaH NSF 

i form av debattinnlegg, redaksjonelle saker i aviser og på nett, TV- og radio innslag i ulike 

riksmedier som NRK Dagsrevyen, Dagsnytt 18, Her og nå, TV-2 nyhetene, God morgen 

Norge, for å nevne noe. 

LaH NSFs leder har nær kontakt med det politiske miljø, både enkeltpolitikere, men også 

politiske partier. Noen ganger på vegne av og/eller sammen med politisk ledelse i NSF andre 

ganger som en selvstendig fagaktør. Leders hverdag består i stadig større grad av kontakt med 

fagmiljøer, medier og/eller politikere. Ved siden av dette gir faggruppen høringssvar i en 

rekke saker på mange ulike områder både på selvstendig grunnlag, eller sammen med fag- og 

helsepolitisk avdeling.  Faggruppen er en viktig premissleverandør og samfunnsaktør. 

Økonomi 

De merkantile sidene ved faggruppens virksomhet er svært arbeidskrevende. Som et eksempel 

er budsjettet for 2016 i overkant av 5 millioner kroner. En viktig finansieringskilde er 

samhandling med kommersielle aktører. Tidsbruken til denne oppgaven er omfattende og 

vanskelig å tall- og tidfeste. 

Styret i LaH NSF er svært takknemlige for at forbundsstyret i 2015 deltok i et spleiselag for å 

dekke utgifter til en 100 % ressurs som har avlastet og ivaretatt faggruppens behov for 

medlemskontakt, konferansestøtte, økonomistyring og samhandling med kommersielle 

aktører. Dette har vært helt avgjørende for å opprettholde det samlede aktivitetsnivået i 

faggruppen. 

Vurdering av søknaden 

Det er uheldig at en ny søknad fra styret i LaH NSF på nytt kommer utenfor 

budsjettprosessen. I FS-sak 1/15 vedtok forbundsstyret en støtte til LaH NSF i styremøtet i 

1 
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januar og gjeldende for 2015. Siden saken kom en måned etter budsjettbehandlingen for 

2015, måtte støtten finansieres over styrets reservepost. Faggruppen har nå prøvd ut denne 

ordningen i store deler av 2015. De burde derfor ha godt grunnlag for å vurdere effekten av 

dette og vurdere eventuelle behov for å søke om videre støtte, slik at dette kunne tas inn i den 

ordinære budsjettbehandlingen for 2016. 

LaH NSF er, uten sammenligning, den desidert største faggruppen i NSF. Det er derfor ingen 

stor risiko for at en særlig støtte til faggruppen skal skape presedens for andre faggrupper ut 

fra deres størrelse både når det gjelder medlemstall, budsjett og aktivitet. Det har også vært en 

god støtte for NSFs politiske ledelse at frikjøpet av en ekstra ressurs til faggruppen i 2015 har 

bidratt til at faggruppens leder i mye større grad har kunnet delta på den politiske arena i 

relevante saker. Det gjelder både ift 

stortingsmeldinger, høringer, møter med samarbeidspartnere og i media. Dette har helt klart 

også bidratt til økt politisk gjennomslag for nasjonal satsing på både folkehelse generelt og 

helsesøstre i kommunehelsetjenesten spesielt. 

Søknadssummen er økt og uten at dette er begrunnet i søknaden, men vi legger til grunn at 

dette bygger på faktiske kostnader for frikjøpet i 2015. 

Søknadsperioden er utvidet fra ett år til å gjelde hele landsmøteperioden. I søknaden står det 

2016-2020, noe som innebærer ut 2020. Men siden søker bruker begrepet 

"landsmøteperioden", legger vi til grunn at dette gjelder ut 2019. Begrunnelsen for en så lang 

søknadsperiode, er at det vil sikre en forutsigbarhet i arbeidet. 

I vurdering av søknadslengden må vi legge til grunn det faktum at Sentralt fagforum, på 

bestilling fra forbundsstyret, i flere år har jobbet med en ny struktur for hvordan de er 

organisert. Dette arbeidet nærmer seg nå en avslutning og leder for Sentralt fagforum 

opplyser om at det er et mål å komme på plass med en ny organisering i løpet av høsten 2016.  

En del av grunnlaget for endret organiseringen er ønsket om å se ressursene mer i 

sammenheng, og i større grad kunne hente ut synergier av mer strukturert samarbeid og 

samhandling på tvers mellom faggruppene. Før vi vet hvordan organiseringen av Sentralt 

fagforum faktisk blir og hvordan eventuelle ekstra ressurser kan brukes i en mer helhetlig 

sammenheng, vil det derfor være uheldig på det nåværende tidspunkt, å vedta en spesifikk 

ressurstildeling til LaH NSF for flere år frem i tid. 

Konklusjon 

Ut fra en total vurdering av effekten av prøveordningen med ekstra frikjøp i 2015, størrelsen 

på og aktiviteten i LaH NSF og det fortsatt store politiske fokuset på folkehelse/helsesøstre, 

anbefaler vi forbundsstyret å bevilge midler til en medfinansiering i tråd med søknaden. Men, 

i lys av den kommende omorganiseringen av Sentralt fagforum, anbefaler vi at midler til 

frikjøp avgrenses til å gjelde for 2016. 

Forslag til vedtak: 

Forbundsstyret bevilger kroner 500 000 til LaH NSF som videre med-finansiering av en 

prøveordning med frikjøp av et medlem av faggruppen for å ivareta driftsoppgaver som 

kasserer, kommersiell kontakt og nettansvarlig i tillegg til andre løpende oppgaver som 

rigging av konferanser. Midlene bevilges for 2016 og finansieres over forbundsstyrets 

reservepost.   
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Med vennlig hilsen 

Olaug Flø Brekke 

Generalsekretær 

Vedlegg 

NSF #830856 FS-sak Ressurssituasjonen i LaHNSF - søknad til Forbundsstyret om støtte til 

prøveordning 

NSF #823238 Forbundsstyrets disp konto 2016 

Endelig vedtak: 

Forbundsstyret bevilger kroner 500 000 til LaH NSF som videre med-finansiering av en 

prøveordning med frikjøp av et medlem av faggruppen for å ivareta driftsoppgaver som 

kasserer, kommersiell kontakt og nettansvarlig i tillegg til andre løpende oppgaver som 

rigging av konferanser. Midlene bevilges for 2016 og finansieres over forbundsstyrets 

reservepost.   

ENSTEMMIG VEDTATT 
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Sak 12 Økonomiske hovedprioriteringer for 2017 – 2018  
V. Orienteringssak til Forbundsstyret 2016 

   
 

 

       
                 
 

 

Vår saksbehandler: 
K W-G 
 
 

   dato:15.11.2016 
 

 
 

 

Orienteringssak om driften av Landsgruppen av helsesøstre NSF. 

Forbundsstyret har for 2015 og 2016 støttet Landsgruppen av helsesøstre (LaH NSF) gjennom 

en medfinansiering av en prøveordning med frikjøp av et medlem av faggruppen. Frikjøpet er 

brukt til å ivareta driftsoppgaver som kassererfunksjon, kommersiell kontakt og andre 

driftsoppgaver som rigging av konferanser.   

 

Aktivitetsnivået i faggruppen både lokalt og sentralt er høyt og øker stadig. 

LaH NSFs 19 lokallag arranger ca. 40 årlige kurs og konferanser ved siden av å være 

medarrangør i landskonferansen som samler 600-700 deltakere hvert år. Faggruppen utgir 

også «Tidsskrift for helsesøstre» tre ganger i året. Hver utgivelse er på mellom 60-80 sider. 

Henvendelser fra medlemsmassen har de senere år vært økende, både per e-post og telefon. 

 

Samfunnsoppdraget 

NSF har som formål å påvirke samfunnsforholdene til beste for befolkningens helse. LaH 

NSF har i mange år jobbet strategisk i samarbeid med NSF for å bli en tydelig samfunnsaktør 

på vegne av barn, unge og familier. Faggruppen har utviklet kompetanseprogrammet 

«Helsesøster som samfunnsaktør». Dette har bidratt til mer aktivitet og større faglig 

engasjement blant faggruppens medlemmer. En gledelig konsekvens er at journalister, 

politikere, fagmiljøer, organisasjoner, barn og unge og andre, daglig og i økende grad, 

etterspør helsesøsters stemme i samfunnsdebatten. Temaområdene innen fagfeltet er 

mangfoldige innenfor fysisk, psykisk og seksuell helse for barn, unge og familier 0-20 år. Det 

samme gjelder arenaene.  Halvårsrapport for Landsgruppen av helsesøstre NSF kan leses her  

 

Økonomi 

Økonomien i faggruppen er god og ikke minst oversiktlig. Det å ha en dedikert ansatt til 

driftsoppgaver har resultert i at utestående midler ikke lenger er et problem verken lokalt, eller 

sentralt. Samarbeidet med regnskapsavdelingen fungerer godt og lokale grupper får bistand til 

forsvarlig drift i det daglige.  

En viktig finansieringskilde er fortsatt samhandling med kommersielle aktører. Tidsbruken til 

denne oppgaven er omfattende.  

 

Medlemmer 

Medlemsveksten de siste årene har vært på over 100 nye medlemmer per år.  I 2008 ble 

daværende leder frikjøpt i 100% stilling, fullfinansiert gjennom faggruppens inntektskilder. 

Siden den tid har faggruppen fått hele 1000, nye medlemmer og teller i dag 3559 medlemmer  

(15. nov 2016), noe som gjør at faggruppen er større enn 10 av fylkene. Fra januar til 

november har medlemsveksten vært på nær 7%.   

https://www.nsf.no/vis-artikkel/2997978/1734960/AArsrapport
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Medlemsveksten gir et økt mulighetsrom for å frikjøp, kontingenten på 500 kr gir den en 

samlet inntekt på drøyt 1,7 millioner.  

 

Leders hovedoppgaver er ved siden av å lede driften i faggruppen blant annet å ivareta NSF 

og faggruppens behov for fersk fagkunnskap og medlemspleie. Mediekontakt og politisk 

arbeid har i økende grad beslaglagt leders arbeidstid. Dette lar seg ikke gjøre uten støtte til 

driften av faggruppen. For å kunne øke intensiteten på utviklingsarbeid i faggruppen har styret 

i LaH NSF vedtatt å frikjøpe nestleder i 20% stilling som en havlårlig prøveordning fra 

september 2016. 

 

Vi er svært takknemlige for forbundsstyret bidrag i 2015 og 2016. Gjennom dette har LaH 

NSF   kunnet levere i tråd med medlemmenes ønsker om å være en synlig samfunnsaktør på 

vegne av barn, unge og deres familier. Bidraget har vært helt avgjørende for å opprettholde 

det samlede aktivitetsnivået i faggruppen. Slik vi ser det har også NSF som organisasjon tjent 

på at organisasjonens største faggruppe er synlig. På det nåværende tidspunkt ser vi derimot 

ikke at vi har behov for ytterligere støtte, da de totale inntektene er gode.  

 

Det kan være aktuelt å komme tilbake til forbundsstyret på et senere tidspunkt hvis 

inntektsgrunnlaget svikter, eller hvis det er behov for nye strategiske grep. 

 

 

Med vennlig hilsen 
 

Kristin Waldum-Grevbo 

Leder Landsgruppen av helsesøstre NSF 
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SAK  13 

UTDANNINGSUTVALGET/ 
UTDANNINGSRAPPORT 2017 
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Sak 13 Utdanningsutvalget/Utdanningsrapport 2017 

 

LaH NSF mottok 120.000 i prosjektmidler fra Sentralt fagforum i NSF for at Utdanningsutvalget skulle 

utarbeide en rapport som skulle omhandle følgende punkter: 

▪ Få en nasjonal oversikt over antall utdannede helsesøstre   

▪ Estimere fremtidig behov for helsesøstre 

▪ Kartlegge om utdanningsplasser står i forhold til anbefalt norm og fremtidig 

behov 

▪ Kartlegge lengde, innholdet og form på helsesøsterutdanningene 

 

Rapporten lanseres i forbindelse med kongressen og legges frem 
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SAK  14 

VALG AV SENTRALSTYRET OG 

NOMINASJONSKOMITEN I LAH NSF 2017- 2019 
 

Vedlegg 1: Valgreglement  

Vedlegg 2: Kandidater til sentralstyret  

Vedlegg 3: Kandidater til nominasjonskomiteen 
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Sak 14: Valg av sentralstyre og nominasjonskomite i LaH NSF 2017- 2019 

I. Valgreglement 

 
Fra vedtektenes § 5 Styret: 

C. Valg og sammensetning:  

1. Styret består av leder, nestleder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Nestleder velges av og blant 

styrets medlemmer. For øvrig konstituerer styret seg selv.  

2. Styret velges av generalforsamlingen for en periode av to (eventuelt fire) år. Gjenvalg kan skje.  

3. Leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges skriftlig ved egne valg  

 

På årets Generalforsamling skal det velges kandidater til følgende funksjoner i LaH NSFs styre: 
1 leder – ikke på valg- valgt for 4 år til 2019. 
5 styremedlemmer -  for to år. 
2 varamedlemmer - for to år. 
 
Styret konstituerer seg selv. 
 

Fra vedtektenes § 6 Nominasjonskomiteen: 

A. Mandat:  
Nominasjonskomiteen innstiller for valg som skal skje under generalforsamlingen. 

Innstillingen skal foreligge ved generalforsamlingens åpning. For øvrig skal 

nominasjonskomiteen utføre sin funksjon i samsvar med valgreglement godkjent av 

generalforsamlingen. Valgreglementet skal være i samsvar med de prinsipper som gjelder 

for valg under NSFs landsmøte. 
B. Sammensetning: 

Nominasjonskomiteen velges av generalforsamlingen og består av leder, minimum 2 

medlemmer og minimum 2 varamedlemmer. Valget gjennomføres uten forutgående 

innstilling. Nestleder velges av og blant nominasjonskomiteens medlemmer. 
C. Funksjonstid: 

Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter generalforsamlingen og fungerer fram til neste 

generalforsamlings avslutning. 

 

På årets generalforsamling skal det velges  

1 leder - for to år. 

2 medlemmer- for to år.  

2 varamedlemmer- for to år. 
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Sak 14: Valg av sentralstyre og nominasjonskomite i LaH NSF 2017- 2019 

II. Presentasjon av kandidater til sentralstyret i alfabetisk rekkefølge 

 
 
Navn: Merethe Bragstad  
Født: 22.09.77 
Adresse: Ryums vei, Drammen. 
  
Hvor lenge har du arbeidet som helsesøster? 10år 
  
Tidligere arbeidssteder:  
Vest Agder sentralsykehus, kar kirurgisk avdeling 2000-2002 
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, thorax kirurgisk avdeling voksne og barn,2002- 2007 
Oslo universitetssykehus, barneklinikken, 2007 
Bærum kommune, Helsekontoret for barn og unge, Helsestasjon 2005-2006, 2007-2013 
Vestre Viken HF, Drammen, Nyfødt intensiv, 2013-2015 
Drammen kommune, senter for oppvekst, helsestasjon, 2015- 
  
  
Tillitsverv:  
Tillitsvalgte LaH kull 2005  
Styremedlem,vara, LaH NSF 2015-2017 
  
Nevn kort noen arbeidsoppgaver du mener landsgruppa bør jobbe med:  
Helsesøster har en unik rolle i det forebyggende arbeidet med barn, unge og deres familie.  Sped- og 
småbarns helse, både fysisk og psykisk, er noe jeg mener en bør satse på med tanke på tidlig 
intervensjon Tidlig innsats for barnas beste er derfor noe jeg mener LaH bør jobbe videre med.  
  
LaH bør også jobbe videre med å etablere et nasjonalt kunnskapssenter for helsestasjon og 
skolehelsetjenesten, da dette blant annet vil synliggjøre og tydeliggjøre det viktige forebyggende 
arbeidet vi helsesøster gjør, med å forebygge det syke i det friske. Helsesøstre har mye kunnskaper, 
og jeg synes det er viktig at en holder seg faglig oppdatert og at vi har en felles plattform for det 
arbeidet vi gjør I helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Et kompetansesenter mener jeg dermed 
vil kunne bidra til at en utvikler flere gode verktøy til bruk i det forebyggende arbeidet på helsestasjon 
og i skolen.  
  
Beskriv kort hva ditt bidrag til LaHNSFs arbeid kan være: 
  
Jeg er opptatt av å kunne være faglig engasjert og oppdatert. Jeg vil bidra med min erfaring innen 
både klinikken og det forebyggende aspektet av sykepleie, for å kunne fremme dem viktige jobben 
som helsesøstre gjør.  
Det å være med på å synliggjøre og tydeliggjøre hva helsesøstrene arbeider med er noe jeg ønsker å 
bidra med. 
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Navn: Lise Gøransson 
Født: 10.05 1962 
Adresse: Haugliveien 6, 4020 Stavanger 
 
Hvor lenge har du arbeidet som helsesøster? 16 år 
 
Tidligere arbeidssteder: Barneavdelingen, Stavanger Universitetssykehus.  
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Stavanger kommune siste 16 år. 
  
Tillitsverv: Styremedlem LaH Rogaland i flere år, nå styremedlem LaH NSF siste to år. 
 
Nevn kort noen arbeidsoppgaver du mener landsgruppa bør jobbe med: 

• Forebygging, avverging og avdekking av vold mot barn og i alle former for vold i nære 
relasjoner. Vi må fortsatt holde fokus på dette og bidra til å at helsesøstre blir trygge på å ta 
opp tema, samtale med foreldre og våge å handle der det er bekymring. 

 

• Helsesøstre som samfunnsaktører. Bidra til at helsesøstre tør å mene noe, stå opp for barn og 
unge, våge å ytre seg i media. Støtte helsesøstre over hele landet både praktisk og 
økonomisk til relevant opplæring på dette. 

 

• Utdanning, forskning og kunnskap. Løfte fram og støtte gode prosjekter som bidrar til økt 
kompetanse. Være i dialog med utdanningene, følge med på rekruttering, innhold, praksis og 
framskriving av helsesøstre. 
 

• Ledelse. Vi trenger trygge og tydelige ledere som legge til rette for god kvalitet og et godt 
tjenestetilbud samt gode arbeidsforhold for helsesøstre. Vi bør ha fokus på å skape gode 
møteplasser for ledere og verdsette betydningen av godt lederskap. 

 
Beskriv kort hva ditt bidrag til LaHNSFs arbeid kan være:  
 
Etter 16 år med helsestasjons- og skolehelsetjenestearbeid samt 7 år som leder for en helsestasjon 
kjenner jeg fagfeltet godt og kan gi innspill til temaer om dette. Jeg har også vært med i lokalgruppa i 
LaH i Rogaland flere år, og var lokal leder for helsesøsterkongressen 2014 i Stavanger. Jeg bidrar 
med erfaring ifht kongress-arrangement. Nå har jeg vært med i styret Lah i 2 år og ser at kontinuitet i 
styret er en fordel slik at ikke hele styret byttes ut samtidig. Vi kan dra nytte av erfaring, nettverk og 
lokal tilhørighet når vi jobber videre med saker i styret. Jeg stiller derfor som kandidat for to nye år, og 
har veldig lyst til dette. 
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Navn: Eli Kristin Johansen 
Født: 26.03.57 
Adresse: Nordengbakkan 33, 7602 Levanger 
 
Hvor lenge har du arbeidet som helsesøster? 
Eg gjekk helsesøsterutdanninga i Trondheim, og var ferdig utdanna i 1992.  Arbeidsplassen min har 
vore Levanger kommune dei siste 20 åra, og eg er inne i mitt sjuande år som fagleiar for 
helsestasjons- og skulehelsetenesta.  
 
Tidligere arbeidssteder:  
Eg har tidlegare jobba som sjukepleiar ved barneavdelinga på Sjukehuset Levanger, i 
heimesjukepleien i Inderøy kommune og som helsesøster i Steinkjer kommune. 
 
Tillitsverv: 
Vararepresentant  i sentralstyret NSF LaH frå 2014 – d.d. Dei siste to åra som fast medlem. 
Styremedlem i NSF LaH Nord-Trøndelag 1999-2002 
Plasstillitsvalt for helsesøstrer i Levanger kommune 2006-2007 
Ulike tillitsverv i frivillige organisasjonar og aktiv i politisk parti til d.d. 
 
Nevn kort noen arbeidsoppgaver du mener landsgruppa bør jobbe med: 
Landsgruppa har ein grundig handlingsplan, der det er fokusert på svært aktuelle tema som det er 
viktig å arbeide etter og å følge opp. Her kan nemnast å vere synleg opp mot media og den politiske 
leiinga og fronte vår rolle i folkehelsearbeidet  som ein helsefremmande og førebyggjande aktør rundt 
barn, unge og familiar si helse.  
 
Vi skal vere ein pådrivar i satsinga og utviklinga av den elektroniske samhandlinga slik at det 
tverrfaglege samarbeidet blir styrka, og vi skal arbeide for bindande minstenorm i tenesta slik at 
tilbodet blir tilnærma likt over det ganske land.  
 
Beskriv kort hva ditt bidrag til LaH NSFs arbeid kan være: 
Som utøvande helsesøster med allsidig praksis gjennom mange år har eg ein brei realkompetanse 
som eg meiner er nyttig å ha med seg inn i LaH sitt arbeid. Det at eg også har vore leiar ein del år har 
utvida kompetansen ved at eg har måtta fronta arbeidet vårt oppover i systemet, både opp mot  
administrasjon og politikarar, noko som har ført til fleire ressursar, og større påverknad i 
organisasjonen. Eg har eit sterkt engasjement for faget, og har stor arbeidskapasitet. Det å ha erfaring 
frå styreverv i frivillige organisasjonar og vere aktiv i politisk parti meiner eg er ein styrke i diskusjonar, 
evne til samhandling og sjå saker frå forskjellig vinklingar.  Kontinuitet i styret er også viktig. 
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Navn: Kari Mygland Michaelsen 
Født: 021071 
Adresse: Lille Tømmerås 4, 4760 Birkeland 
 
Hvor lenge har du arbeidet som helsesøster? Ferdig helsesøster i 2002, Tromsø 
 
Tidligere arbeidssteder:  
Som sykepleier, medisinsk avdeling Lovisenberg sykehus, og Furuly sykehjem, skjermet enhet, Alta. 
Som helsesøster: Enhet for barn og familie i Vennesla kommune, et par år med helsestasjon og 
barneskole, deretter barneskole og videregående skole. De siste 6 årene, kun videregående skole. 
  
Tillitsverv: plasstillitsvalgt i Nsf på Lovisenberg sykehus.  

        Leder i styret i helsesøstergruppa (Lah) i Vest-Agder 2010-2012 
        Medlem i lokal kongresskomite, helsesøsterkongressen i Kristiansand 2018 

 
Nevn kort noen arbeidsoppgaver du mener landsgruppa bør jobbe med: 

Få på plass hjelp til eldre ungdommer/unge voksne (17-20) i kommunene, i forhold til psykisk 
helse.  
Tilrettelegge for at helsesøstre kan gjøre denne oppgaven, i samarbeid med Barne- og 
ungdomspsykiatrien og kommunens enhet for psykisk helse.  
 

Beskriv kort hva ditt bidrag til LaHNSFs arbeid kan være: 
Jeg ser på meg selv som en igangsetter. Kan få til mye hvis jeg brenne for et tema.  Jeg 
mener jeg har god humor, og bruker den gjerne i ulike jobbsituasjoner. Jeg er uredd, og kan 
gå langt på andres og egne vegne hvis jeg mener jeg har en god og viktig sak. .  
Kjenner ungdomskulturen, i den grad det er mulig, bidra til økt fokus på ungdomshelse.  
Jeg er opptatt av helsesøsters rolle ved samlivsbrudd.  
Synliggjøre helsesøster som bidragsyter for ungdommer og deres «jobb» med å mestre 
hverdagen.  
Hjelpe helsesøstre til å fremstå som troverdige, litt mindre perfekte mennesker.  
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Navn: Mary-Line Mikalsen 
Født: 17.11.72 
Adresse: Lomvassveien 2, 9105 Kvaløya (Tromsø) 
 
Hvor lenge har du arbeidet som helsesøster 
Høsten 2006 
 
Tidligere arbeidssteder:  
Nåværende: Tromsø kommune: Fagkoordinator Jordmor- helsestasjonstjenesten 80% stilling og 20% 
stilling som helsesøster i helsestasjonstjenesten. 
Tromsø kommune: Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 2006-2015 
 
Universitetssykehuset i Tromsø;  
Infeksjonsavdeling 2004- 2008 (deltid infeksjon og helsesøsterstilling fra 2006). 
Nefrologi/hematologi 2000-2004 
Dialysen 1999-2000 
Bærum sykehus, Akuttmottak 1998 –1999 
A-hus, Infeksjonsavdeling 1996-1998 
Tromsø kommune, hjemmetjenesten juni 1996-august 1996 
 
Tillitsverv: 
Styremedlem LaH 2015-2017 
Tillitsvalgt ved infeksjonsavdelingen, A-hus  
29.08.97-01-08.98 
  
Nevn kort noen arbeidsoppgaver du mener landsgruppa bør jobbe med: 
LaH må fortsette å jobbe mot politikere og andre offentlige etater på samme måte som vi gjør i dag. 
Det er på den måten man har mulighet til å påvirke hvordan tjenesten vår skal se ut framtiden. 
For at barn og unge skal få den helsehjelp som de har krav på må bemanningsnormen være innfridd, 
både i helsestasjon- og skolehelsetjenesten. På den måten vil man kunne sikre et optimalt 
tjenestetilbud. Dette arbeidet må fortsette. 
Videre tenker jeg at det må jobbes i forhold til å få gode systemer for digital meldingsutveksling. Det er 
store forskjeller i landet vårt hvordan man løser dette. Noe har begynt med elektroniske epikriser osv 
mens andre ikke har kommet dit riktig enda. Gode digitale løsninger vil gjøre tjenesten vår enda bedre. 
Det vil sikre at vi kan gi hjemmebesøk til riktig tid. Elektroniske epikriser og prøvesvar samt e-resepter 
vil gjøre arbeidshverdagen vår lettere samt at det er en kvalitetssikring av tjenesten. 
 
Et utviklingssenter vil være med på å sikre tjenestetilbudet over hele landet. Dette vil være et stort 
skritt i riktig retning i forhold til at barn og unge får et likt tilbud uansett hvor i landet man bor. Her vil 
man kunne hente oppdatert tilnærming til ulike problemstillinger som vil være med på å sikre kvaliteten 
på den jobben som skal gjøres. Dette må LaH jobbe videre med. 
 
Videre må det jobbes videre i forhold til en kjønnsnøytral tittel. Dette kan være med å øke mannlige 
søkere til studiet, noe som jeg tenker vil være bra for brukerne våre. 
 
Jeg tenker også at vi nå må se mer på tilbudet i helsestasjonen. Det har de siste årene vært viet stor 
oppmerksomhet til skolehelsetjenesten. Nå er helsestasjonstjenesten som står for tur. Skal vi 
forebygge må vi komme tidlig inn. Det betyr fra vi møter familien første gang. Vi må jobbe i forhold til 
bemanningsnormen også her. Det må være nok ressurser til å kunne gi den enkelte familie den hjelp 
som de evt har behov for. Vi må se på innholdet i tjenesten og hvordan vi kan bli bedre på å oppdage, 
veilede, støtte og hjelpe barnet og dets familie slik at uhelse ikke får mulighet til å vokse frem. Vi må 
jobbe tverrfaglig å løfte sammen for barnets beste. 
 
Beskriv kort hva ditt bidrag til LaHNSFs arbeid kan være: 
Jeg har jobbet både i helsestasjon og skolehelsetjenesten. For tiden brenner mitt hjerte for de minste 
barna. Jeg er opptatt av å utvikle tjenesten slik at det enkelte barn og familie får et godt og 
kvalitetsriktig tilbud. Jeg har drevet en del med foreldreveiledning i grupper (De utrolige årene og 
ICDP) 
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Jeg har jobbet tre å i en norsk forskning (Liten i Norge) som skulle se på hva som påvirket barnets 
utvikling fra sv.uke 16 og til barnet var 18 mnd. Dette gav meg god innsikt i hva som kan påvirket 
barnets helse og hvor viktig det er å komme tidlig inn for å forbygge og jobbe helsefremmende.  
Jeg har også en etterutdanning innenfor spe- og småbarns psykiske helse. 
 
Jeg har i en periode jobbet i et tverrfaglig team som heter Lavterskelteamet. Dette tverrfaglige 
teamarbeidet, hvor vi har gitt raskt psykisk helsehjelp til barn/ungdom under 18 år, bekreftet hvor viktig 
og riktig det er å jobbe tverrfaglig. Vi utfyller hverandre på en god måte. Dette gav meg også god 
innsikt i forhold til hvor viktig tidlig innsats er i det forebyggende- og helsefremmende arbeidet. 
 
Videre har jeg en videreutdanning innenfor data/it. Tenker at det her er viktig at vi er «på» slik at vi 
følger med i den digitale hverdagen. Dette vil både øke kvaliteten på vår tjeneste, men også være med 
på å effektivisere i form at vi kan bruke mer tid på brukerne våre.  
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Navn: Aud Moen       
Født: 03.01.60 
Adresse: Lillogata 5J, 0484 OSLO  
 
Hvor lenge har du arbeidet som helsesøster?  
1993 – 1994: Helsesøster utdanning ved Sykepleierhøyskolen i Lørenskog 
2014 – 2016: Mastergrad i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv - fordypning 
helsesøster 
 
Tidligere arbeidssteder:  
1986 – 1993: Sykepleier ved Aker sykehus; hematologisk og slagenhet - og et kortere arbeidsforhold 
ved gynekologisk sengepost. Jobbet et års tid som avd. sykepleier og en priode som 
fagutviklingssykepleier. 
1994 – 1997: Frogner helsestasjon, Ruseløkka skole, Franske skolen.  
1999 – 2006: Manglerud helsestasjon og Manglerud vgs. 50 %  
2002- 2006: Bydel Grünerløkka Ungdomshelsetjenesten 50 % 
2006 – 2009: Manglerud vgs., Skullerud ungdomsskole, helsestasjon for ungdom i bydel Østensjø. 
2009 – 2010 Ble med i team lavterskel, utviklingsfremmende samtaler  
(Team lavterskel er et tverretatlig og tverrfaglig team som har arbeidsoppgavene knyttet til 
skolehelsetjenesten i videregående skole. I tjenesten samarbeider helsesøster og fagpersoner fra 
BUP)  
2005 – 2010: Vakter ved kveldsklinikken ved Sex og Samfunn 
2010 – 2013: Lambertseter vgs. og helsestasjon for ungdom Karlsrud. 
2013 – d.d: Bydel Bjerke, Kuben vgs. og helsestasjon for ungdom.  
2015 – 2016: Teamleder for skolehelsetjenesten. 
2014 – 2016: Masterstudie ved Høyskolen Diakonova, deltid. 
Tillitsverv: Plass tillitsvalgt ved Aker sykehus. 
 
Nevn kort noen arbeidsoppgaver du mener landsgruppa bør jobbe med: 

- At vi får igjennom en lovendring som pålegger skolen å samarbeide med skolehelsetjenesten. 
Viktig for å sikre at SHT tas med inn i skolens planer, møter og årshjul. Jeg er glad for og stolt 
av at det er kommet en veileder for SHT med mange og gode anbefalinger. For eksempel er 
anbefalingene om helsefremmende og befolkningsrettede tiltak er gode og viktige - men 
hvordan dette arbeidet skal organiseres og gjennomføres i vårt daglige virke konkretiseres i 
liten grad. Innsatsen blir fort avhengig av person og kompetanse, ad-hoc – løsninger, prisgitt 
lokale forhold og med tilfeldige valgte metoder. Så lenge skolene ikke er lovpålagte å 
samarbeide med skolehelsetjenesten, så vil i stor grad lokale forhold avgjøre hvordan det 
helsefremmende arbeidet praktiseres. På landsbasis er det i tillegg svært ulikt hvordan 
skolehelsetjenesten er bemannet. Mye godt arbeid gjøres allerede hver dag på de ulike 
skolene, men jeg etterlyser et bedre system på dette arbeidet for å sikre at brukerne får en 
«grunnpakke» på for eksempel tema som omhandler psykisk helse.    
 

- Vi skal jobbe kunnskapsbasert, det er viktig at arbeidsgiver lager planer for 
kompetanseheving, der helsesøstre for eksempel kan søke om permisjon med lønn til relevant 
videreutdanning. 

- Kompetanse skal lønne seg og gi lønnskompensasjon 
- Fortsette arbeidet med å få øremerket midler til helsestasjons og skolehelsetjenesten 
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Beskriv kort hva ditt bidrag til LaHNSFs arbeid kan være: 
Lang erfaring, sett utviklingen i tjenesten over tid. Er faglig engasjert og mener at det må legges til 
rette for kunnskapsbasert praksis. Tverrfaglig samarbeid er en inspirasjon i det daglige arbeidet i 
skolehelsetjenesten og nyttig for brukere, samtidig som helsesøstrene må definere sin rolle i det 
tverrfaglige teamet. Min masteroppgave hadde derfor fokus på hvordan helsesøster identifiserer og 
håndterer ungdommer med psykososiale utfordringer i videregående skole. 
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Navn: Camilla Rørtveit  
Født: 16.03.1978 
Adresse: Damlihaugen 8, 0275 Oslo 
 
Hvor lenge har du arbeidet som helsesøster?  
Siden juli 2009 (men ferdig helsesøster først i januar 2010). 
 
Tidligere arbeidssteder:  
Helsestasjon for LHBT ungdom (nå helsestasjon for kjønn og seksualitet) på Grünerløkka i Oslo. 
Siden september 2010 i skolehelsetjenesten i bydel Ullern i Oslo.  
Før jeg ble helsesøster i mange år på Ullevål universitetssykehus på gastrokirurgisk avdeling og i 
akuttmottaket.  
  
Tillitsverv:  
Er plasstillitsvalgt på helsestasjon- og skolehelsetjenesten i NSF i bydel Ullern (siden 2015), og 
stedfortredende hovedtillitsvalgt i bydel.  
Sitter i styret som aktivt 1.varamedlem i Oslo LaH (siden 2016).  
Sitter som helsesøsterrepresentant i ulike ressursgrupper bla. Seksualitetsundervisning i skolen, 
SRHR nettverket og unge og rus. 
Jobber også i svartjenesten ung.no. 
 
Nevn kort noen arbeidsoppgaver du mener landsgruppa bør jobbe med: 
 

• Jeg synes det er viktig å fortsette det gode arbeidet som LaH NSF driver for å fremme den 
helhetlige tjenesten «fra vugge til grav». Være tydelige og synlige ut til brukere, i media, til 
politikere, i tverrfaglige samarbeidsgrupper osv. Helsesøstre får stadig naturlig tillagt flere 
oppgaver. Det er derfor viktig at det er helsesøstre som ansettes i helsesøsterstillinger, det er 
viktig å jobbe videre med stillingsbeskyttelse og spesialistgodkjenning. 

• Ettersom vi tillegges flere oppgaver er det også naturlig å tenke langsiktig og jobbe mot å sikre 
og samtidig øke normtall for helsesøstre. Helsesøstertjenesten skal være helsefremmende 
og forebyggende. Med dagens bemanning opplever vi ofte å jobbe mer som 
«brannslukkere». Det er å sikre at tjenesten forblir en lavterskel tjeneste.  

• Med spesialistgodkjenning vil det være naturlig å jobbe mot et bedre utdannings- og 
etterutdanningstilbud til helsesøstrene. Det kreves stadig økende kompetanse og 
oppgavene blir mer sammensatte.  
Synes det er viktig å jobbe for en likhet og kvalitet i tjenesten vi utfører som helsesøstre. 
Brukerne fortjener det beste uansett hvor i landet de bor.  

 
Beskriv kort hva ditt bidrag til LaHNSFs arbeid kan være: 
Jeg har i alle mine år som helsesøster, og tidligere, jobbet med ungdomsgruppen. Jeg tror jeg har mye 
å bidra med der. Jeg har stor arbeidskapasitet og er aktiv. Både en «do’er» og en planlegger.  
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Navn: Anne Kjersti Myhrene Steffenak 

Født: 07.05.1955 
Adresse: Jevnevegen 95, 2323 Ingeberg 
 
Hvor lenge har du arbeidet som helsesøster? 26 år 
 
Tidligere arbeidssteder:  
Barneklinikken (Haukeland Sykehus), Sonjatun (Nord-Troms), Sør-Odal kommune, Vinje kommune, 
Stange kommune, Barne- og ungdomspsykiatri (Sanderud Sykehus), Høyskolen Diakonova, 
Høgskolen Innlandet. 
 
Tillitsverv:  
LaH NSF; nestleder og leder av Utdanningsutvalget. 
 
Nevn kort noen arbeidsoppgaver du mener landsgruppa bør jobbe med: 
 

• Utvikling av helsesøsterfaget og utdanningene 
Landsgruppen bør ha et godt samarbeid med alle helsesøsterutdanningene slik at det til enhver 
tid utdannes helsesøstre som kan utføre samfunnsoppdraget. LaH NSF har god oversikt hva som 
skjer og utvikler seg i tjenesten. De har kontakt med sentrale myndigheter og kjenner til hva de 
arbeider med relatert til tjenesten, og hvilken retning politiske myndigheter ønsker samme tjeneste 
skal ha.  
Utvikling av en mastergradsutdanning i helsesøsterfaget. 
 

• Forskning 
Landsgruppen bør «heie frem» og støtte forskning blant helsesøstre. De bør være med å initiere 
forskningsprosjekter som kan være med å utvikle en fremtidsrettet og kunnskapsbasert 
helsesøstertjeneste. 
 

• Helsesøster som en aktiv aktør i samfunnet 
Landsgruppen bør fortsette og videreutvikle arbeidet med «helsesøster som samfunnsaktør». 
Helsesøstre har blitt en tydelig og kunnskapsrik aktør i samfunnsdebatten. Helsesøstre må få 
videre utdanning/kursing slik at de fortsetter dette flotte arbeidet. 
 

• Barn og unges psykiske helse 
Landsgruppen må være med å utvikle helsesøsters arbeide rettet mot barn og unge som sliter i 
hverdagen. Skolehelsetjenesten må løftes og utvikles til det beste for barns skolehverdag. 
Helsesøstre må etablere godt tverrfaglig samarbeid med andre profesjoner som arbeider for barn 
og unge. Lovverket må endres slik at alle profesjonene rundt barna har en plikt til å etablere 
samarbeid.  

 
Beskriv kort hva ditt bidrag til LaHNSFs arbeid kan være:  
Mitt bidrag kan blant annet være at LaHNSF har et jevnlig samarbeid med helsesøsterutdanningene. 
Jeg ønsker å være med å utvikle en kunnskapsbasert tjeneste hvor helsesøstrene selv også utvikler 
kunnskapsgrunnlaget for egen tjeneste. 
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Sak 14: Valg av sentralstyre og nominasjonskomite i LaH NSF 2017- 2019 

III. Presentasjon av kandidater til nominasjonskomiteen i alfabetisk rekkefølge: 

 
Kristine Hartvedt, Oslo 
Hilde Hoddevik, Sogn og Fjordane 
Jorun Lokøy, Hordaland  
Vibeke Onshuus, Buskerud 
Anna Jondahl Risnes, Rogaland 
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SAK  15 

TITTEL OG SPESIALISTGODKJENNING 
 

 
Vedlegg 1: Bakgrunn, sammendrag og forslag til vedtak 

Vedlegg 2: Brev til Helsedirektoratet om helsesøstertittel 

Vedlegg 3: Brev til Helsedirektoratet om spesialistgodkjenning for helsesøstre 

Vedlegg 4: Svar fra Helsedirektoratet om helsesøstertittel og 

spesialistgodkjenning. 

Vedlegg 5: Oppfølging av svaret fra Helsedirektoratet  

Vedlegg 6: Forbundsstyresak om kjønnsnøytrale titler  

Vedlegg 7: Helsesøsters kompetanseområder, spilt inn til pågående arbeid i       

Helsedirektoratet om etter- og videreutdanninger for sykepleiere 
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Sak 15 Tittel og spesialistgodkjenning 

I. Bakgrunn, sammendrag og forslag til vedtak 

 

På GF 2014 ble følgende vedtak fattet: 

LaH NSF viderefører påbegynt utredningsarbeid vedr. helsesøstertittel, og legger fram saken for 

generalforsamlingen. Det settes en åpen tidsramme for når sak om ny tittel skal legges fram for 

generalforsamlingen (Sak 20/2014). 

 

Landsgruppen av helsesøstre NSF vil se utredningsarbeidet vedrørende helsesøstertittel i 

sammenheng med arbeidet med å få på plass en spesialistgodkjenning for helsesøstre. 

I forkant av utredningsarbeidet har styret derfor hatt følgende korrespondanse med Helsedirektoratet. 

Vedlegg 2: Brev til Helsedirektoratet om helsesøstertittel. 

Vedlegg 3: Brev til Helsedirektoratet om spesialistgodkjenning for helsesøstre. 

Vedlegg 4: Svar fra Helsedirektoratet om helsesøstertittel og spesialistgodkjenning. 

Vedlegg 5: Oppfølging av svaret fra Helsedirektoratet. 

Vedlegg 5: Helsesøsters kompetanseområder, spilt inn av til pågående arbeid i Helsedirektoratet om 

etter- og videreutdanninger for helsesøstre. 

 

NSF student har vært spesielt opptatt av tittelen og fremmet en sak til NSFs Landsmøte. 

NSFs Landsmøte november 2015 (LM-sak 4b- 2015) vedtok følgende under Innsatsområde 2. 

Sykepleierprofesjonen i utvikling: 

«Forbundsstyret setter ned en arbeidsgruppe som skal se på muligheten for bruk av kjønnsnøytrale 

titler for de spesialsykepleiere som ikke har dette. Det skal gjøres en bred konsekvensanalyse av en 

slik endring. Arbeidet gjøres i nært samarbeid med aktuelle faggrupper. Arbeidsgruppen legger frem 

sak for neste ordinære landsmøte». 

 

I april 2017 fremmet LaH NSF en sak til Forbundsstyret for å etterspørre oppfølging av vedtaket. 

Forbundsstyret vedtok følgende: 

«Forbundsstyret viser til vedtak i Landsmøtesak 4b/2015 – bruk av kjønnsnøytrale titler for de 

spesialsykepleiere som ikke har dette. Ut fra en grundig vurdering beslutter Forbundsstyret å avvente 

videre grep for å utrede eller igangsette prosesser knyttet til jordmortittelen i denne landsmøteperioden.  

Forbundsstyret nedsetter derfor en arbeidsgruppe for videre oppfølging av vedtaket i LM-sak 4b/2015 

begrenset til å gjelde helsesøstertittelen». 

 

Arbeidsgruppen får følgende sammensetning og møtes første gang 14. september 2017:  

Leder av Sentralt Fagforum – arbeidsgruppens leder: 

Frank Oterholt 

3 representanter fra LaH NSF: 

Kristin Waldum-Grevbo 

Anna Risnes 

Randi Elisabeth Olsen 

1 representant fra Fag- og helsepolitisk avdeling i NSF 

Kristin Veisten 

1 representant fra Sentralt Fagforum NSF 

Espen Gade Rolland 

1 representant fra Forhandlingsavdelingen NSF 

Johs Bruvik 

1. representant fra Kommunikasjonsavdelingen 

Jon Fredrik Braadland-Konstali 

 

Videre må det innhentes hjelp fra omdømmeeksperter, jurister, språkeksperter og øvrige fagpersoner. 
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Sak 15 Helsesøstertittel og spesialistgodkjenning 

II. Brev til Helsedirektoratet om helsesøstertittel 

   
 

 

Helsedirektoratet 
Postboks 7000  
St. Olavs plass  
0130 Oslo 
 

      
                 
 

 

Vår saksbehandler: KW-G 
Vår ref: B: Helsesøstertittelen 

  Vår dato:25.11.2016 
Deres ref.:  
 

 
 

 
Hvem kan kalle seg helsesøster? 
 
Landsgruppen av helsesøstre i Norsk sykepleierforbund (LaH NSF) ønsker Helsedirektoratets 
vurdering av lovligheten i at enkelte ansatte i skolehelsetjenesten uten helsesøsterutdanning, som 
barnevernspedagog og andre sykepleiere, kaller seg helsesøster(helsebror)12. Siden søster er en 
gammel form av den autoriserte tittelen sykepleier, virker det ekstra underlig at fagpersoner uten 
helsebakgrunn tar navnet helsesøster. Befolkningen oppsøker fagpersonen i den tro at de møter en 
med helsesøsterutdannelse. Noe av det samme troverdighetsproblemet kan oppstå når sykepleiere 
uten helsesøsterutdannelse kaller seg helsesøstre.  
 
I forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste3 står det i §1: 
«For å kunne tilsettes i helsesøsterstilling må vedkommende ha bestått eksamen fra godkjent 
helsesøster-utdanning». 
I sak 15/261-2 konkluderte Helsedirektoratet med at man må ha helsesøsterutdanning for å ansettes 
varig i helsesøsterstillinger. Videre skriver Helsedirektoratet at sykepleiere kan ansettes midlertidig i 
helsesøsterstillinger i tilfeller der det ikke er kvalifiserte søkere. Midlertidig er beskrevet som «ikke mer 
enn ett år».  
 
Nå opplever vi en økning i tilfeller der også tittelen brukes fritt av andre. 
Vi mener denne praksisen viser behovet for å få på plass en spesialistgodkjenning fra helsesøstre, 
noe vi har løftet fram for Divisjon for kompetanse og personell i Helsedirektoratet 30.09.2016. Svaret 
på spørsmålet i overskriften kan derfor gjerne sees i sammenheng med denne henvendelsen. Denne 
gang ønsker vi en juridisk vurdering av hvem som kan kalle seg helsesøster (samt avarten helsebror)? 
Det er viktig for oss å få en rask avklart på dette siden vi er i gang med en utredning der vi ser på 
muligheten til å endre helsesøstertittelen. 

 
Med vennlig hilsen 
Kristin Waldum- Grevbo 
Leder Landsgruppen av helsesøstre 
 

  

                                                 
1 https://www.nsf.no/Content/2532359/Fvn_04_05_2015_s6.pdf%20-%20helsebror.pdf 

2 http://kommunal-rapport.no/administrasjon/2016/11/avviser-
helsesosterforslag#.WC2hlCNeqmk.facebook 

3 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-11-23-1779 

 

https://www.nsf.no/Content/2532359/Fvn_04_05_2015_s6.pdf%20-%20helsebror.pdf
http://kommunal-rapport.no/administrasjon/2016/11/avviser-helsesosterforslag#.WC2hlCNeqmk.facebook
http://kommunal-rapport.no/administrasjon/2016/11/avviser-helsesosterforslag#.WC2hlCNeqmk.facebook
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-11-23-1779
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Sak 15 Helsesøstertittel og spesialistgodkjenning 

III. Brev til Helsedirektoratet om spesialistgodkjenning for helsesøstre 

   
 

 

Helsedirektoratet 
Divisjon for kompetanse og 
personell 
Postboks 7000  
St. Olavs plass  
0130 Oslo 
 

      
                 
 

 

Vår saksbehandler: KW-G 
Vår ref: B: Godkjenning av 
helsesøstre 

  Vår dato: 30.09 2016 
Deres ref.:  
 

 
 

 
 
Spesialistgodkjenning av helsesøstre  
På nettsidene til Helsedirektoratets divisjon for kompetanse og personell står det: 
«Avdelingen skal bidra til at befolkningen har tilgang til kvalifisert helsepersonell i tilstrekkelig omfang. 
Det innebærer blant annet nasjonal kompetansestyring og personellplanlegging og å utarbeide godt 
datagrunnlag for analyse og framskrivning av behov for helsepersonell. Videre skal avdelingen bidra til 
at utdanningenes innhold, kvalitet og kapasitet samsvarer med tjenestenes kompetansebehov, 
gjennom godt samarbeid med utdanningssektoren». 
 
Dette er utdypet under Spesialisering og etterutdanning: 
«Avdelingen skal bidra til livslang læring og kompetanseutvikling for helsepersonell også etter de har 
fått autorisasjon……. følge med på endringene i kompetansebehov i tjenestene». 
 
Det finnes i dag ingen egen autorisasjon, eller spesialistgodkjenning for helsesøstre.  
Tverrpolitisk enighet om å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og dermed økt behov for 
kvalifisert personell, har aktualisert behovet for å se nærere på dette.  
 
Landsgruppen av helsesøstre i Norsk sykepleierforbund (LaH NSF) mener en 
Spesialistgodkjenningsordning for blant annet helsesøstre må på plass, noe regjeringen også har 
åpnet for i Stortingsmelding 26 om fremtidens primærhelsetjeneste.4 LaH NSF har uttrykt det slik: 
«Formålet med spesialistgodkjenningen skal være å gi samfunnet en garanti for at en 
myndighetsgodkjent helsesøster innehar de kunnskaper og ferdigheter og holdninger som 
myndighetene til enhver tid anser som påkrevd».5 
 
For øyeblikket er nye faglige retningslinjer for helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for 
ungdom på høring. Retningslinjene setter søkelyset på temaområder som forebygging og avdekking 
av vold, psykisk helse og samhandling med skolen om tiltak for hele elevmassen på bakgrunn av 
lokale folkehelseprofiler. Det er viktig å sørge for at kompetansen i tjenesten tilpasses stadig nye 
oppgaver. 
Ukentlig får LaH NSF henvendelser fra ledere av helsestasjons- og skolehelsetjenesten rundt omkring 
i Norge som lurer på hvordan de skal vurdere kompetansen til jobbsøkere som har tatt lignende 
utdannelse i et annet nordisk land. 
Hvordan skal lederne kunne vurdere om en dansk sundhetspleierske har den rette kompetansen, uten 
å ha en standard å måle opp mot? I dag gjøres slike vurderinger skjønnsmessig i hvert enkelt tilfelle, 

                                                 
4https://www.regjeringen.no/contentassets/d30685b2829b41bf99edf3e3a7e95d97/no/pdfs/stm201420
150026000dddpdfs.pdf 

5https://www.nsf.no/Content/1158752/Spesialistgodkjenning_brosjyre%202011.pdf 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/d30685b2829b41bf99edf3e3a7e95d97/no/pdfs/stm201420150026000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/d30685b2829b41bf99edf3e3a7e95d97/no/pdfs/stm201420150026000dddpdfs.pdf
https://www.nsf.no/Content/1158752/Spesialistgodkjenning_brosjyre%202011.pdf
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noe som ikke er med på å styrke og sikre kvaliteten i det forebyggende og helsefremmende arbeidet 
blant barn, unge og deres familier. 
 
Med dette brevet, ønsker LaH NSF en redegjørelse fra divisjonen for kompetanse og personell på 
følgende: 
 

• Hvordan jobber divisjonen for å sikre at ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten har 

god nok kompetanse for å imøtekomme befolkningens behov?  

• Hvor står arbeidet med spesialistgodkjenning for nye grupper helsepersonell, som 

helsesøstre? 

• Vi ønsker også deres framskrivning av behovet for helsesøstre i årene som kommer, jf. 

forskrift om lovbestemt sykepleiertjeneste i kommunen «§ 3 Faglige krav/ansvar 

Kommunen tilsetter kvalifisert personell i de lovbestemte deltjenestene, herunder blant annet- 
Helsesøstre for å dekke behovet for de spesielle sykepleiefunksjoner i forbindelse med 
helsefremmende og forebyggende arbeid».6 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristin Waldum-Grevbo 
Leder Landsgruppen av helsesøstre 
 
  

                                                 
6 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-11-23-1779 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-11-23-1779
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Sak 15 Helsesøstertittel  

IV. Svar fra Helsedirektoratet om helsesøstertittel og spesilistgodkjenning 

 

v4-29.07.2015 

 
Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge 

 

Svar på henvendelse fra Landsgruppen av helsesøstre (NSF)- Skolehelsetjenesten - hvem 
kan kalle seg helsesøster 

Landsgruppen av helsesøstre i Norsk sykepleierforbund ønsker Helsedirektoratets vurdering av 

lovligheten i at enkelte ansatte i skolehelsetjenesten uten helsesøsterutdanning kaller seg helsesøster 

eller helsebror. 

 

Det er selve autorisasjonen som utløser tittelbeskyttelsen. Videreutdanningen til helsesøster er ikke 

omfattet av autorisasjonsbestemmelsene og har således ikke tittelbeskyttelse i henhold til 

Helsepersonelloven (hpl). 

Utdanning og autorisasjon som sykepleier, er tittelbeskyttet gjennom autorisasjonen. 

Det vil derfor i henhold til hpl § 74 ikke være anledning til å gi inntrykk av å ha kompetanse som 

sykepleier. Her sier loven at Bare den som har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning har rett 

til å benytte slik yrkesbetegnelse som kjennetegner vedkommende gruppe helsepersonell 

Ingen må uriktig benytte titler eller annonsere virksomhet på en slik måte at det kan gis inntrykk av at 

vedkommende har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning 

 

I tilfeller hvor flere grupper enn de som er autorisert helsepersonell har kvalifikasjoner til å yte en 

bestemt type helsehjelp, vil det ikke være forbudt å kunngjøre eller annonsere virksomheten eller 

kompetansen. 

Det vil uansett ikke være anledning til å gi inntrykk av at vedkommende har autorisasjon som 

helsepersonell. 

 

Dersom det ønskes en vurdering av det konkrete eksemplet du oppgir i din henvendelse, vil 

tilsynsmyndigheten være riktig instans til å vurdere dette. 

 

Når det gjelder spørsmål om spesialistgodkjenning for sykepleiere, viser Helsedirektoratet til et 

pågående oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Oppdraget går ut på å vurdere om 

eksisterende videreutdanningstilbud for sykepleiere møter behovet i tjenestene, samt vurdere 

etablering av en eller flere nye, kliniske videreutdanninger som møter behovet for breddekompetanse i 

tjenestene, både i kommune og sykehus. Utredningen skal leveres til HOD før sommeren 2017. 

Videre skal det også vurderes om det bør etableres offentlig spesialistgodkjenning for sykepleiere med 

masterutdanning med faglig bredde som samsvarer med tjenestenes behov.  Dette vil HOD spesifisere 

nærmere i eget oppdrag. Det er foreløpig ikke gitt noen frist for denne utredningen 

 

Vennlig hilsen 

 

Margrethe Limm Ruvina e.f. 

seniorrådgiver 

Eva Margrethe Bjerkmann 
avdelingsdirektør 

Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. 
Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her. 
 
   

Deres ref.:    
Vår ref.: 16/39186-4 
Saksbehandler: Eva Margrethe Bjerkmann 
Dato: 02.02.2017 
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Sak 15 Helsesøstertittel 

V. Oppfølging av svaret fra Helsedirektoratet  
 
Svaret fra Helsedirektoratet ble fulgt opp av Tidsskriftet Sykepleien   

https://sykepleien.no/2017/05/helsesoster-er-ikke-en-beskyttet-tittel
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Sak 15 Helsesøstertittel og spesialistgodkjenning 
VI. Forbundsstyresak om kjønnsnøytrale titler (trykk på pdf og hele saken vises) 
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Sak 15 Helsesøstertittel og spesialistgodkjenning 

VII. Helsesøsters kompetanseområder, spilt inn til pågående arbeid i Helsedirektoratet om 
etter- og videreutdanninger for sykepleiere 

 

Helsesøsters kompetanseområder 
• Kunnskap på ekspertnivå 

• Ferdigheter i kompleks beslutningstaking 

• Klinisk kompetanse til en utvidet funksjon 

 
Helsesøster har kompetanse på: Helsesøsters teori og praksis rettet mot barn, unge og deres familier 
Helsesøster arbeider hovedsakelig med friske barn og unge, men også de med ulike helse- og sykdomstilstander. En 
hovedoppgave er tidligst mulig å avdekke skjev utvikling/sykdom og iverksette aktuelle tiltak, evt. henvise videre. 
Helsesøster har kompetanse på: Barn og unges utvikling og helse 
• betydningen av barnets første leveår, tilknytning og samspill 
• barn og unges fysiske, psykiske, sosiale, språklige, kulturelle og grunnleggende normalutvikling og behov 
• å vurdere risiko for skjevutvikling, sykdom og skade hos barn og unge, og agere adekvat ut fra aktuelle funn 
• hva det vil si å bli foreldre (foreldrefunksjonene) og ha omsorgen for barn 
• amming, ernæring og fysisk aktivitet 
• barn og unges spesielle behov for ivaretakelse ved sykdom, kriser, ulykker og katastrofer 
• oppfølging av barn, unge og familier i forbindelse med fysisk og psykisk funksjonsnedsettelse, eksempelvis 
Individuell plan, habilitering 
• å oppdage og følge opp barn i risiko for omsorgssvikt og mishandling 
• å melde barnevern og evt. politi ved mistanke om omsorgssvikt og mishandling, samt for å avverge 
kjønnslemlestelse og tvangsekteskap 
 
Helsesøster har kompetanse på: Barn og unges oppvekstmiljø 
• helserisiko i og på barn og unges oppvekstmiljø – og arenaer 
• skole- og læringsmiljø (oppl.lovens paragraf 9a) 
• ulykkesforebygging 
• betydningen av en flerkulturell oppvekst 
• hvordan samspill mellom individ-, gruppe- og samfunn påvirker barn og unge 
• om samfunnsforhold og hvordan de påvirker barn og unges oppvekst 
 
Helsesøster har kompetanse på: Kartlegging og undersøkelser 
• anvendelse av anerkjente kartleggings-, undersøkelses- og screeningmetoder i tråd med nasjonale anbefalinger 
• å følge opp funn og iverksette nødvendige tiltak 
• selvstendig å vurdere behov for supplerende undersøkelser og oppfølging 
 
Helsesøster har kompetanse på: Relasjon, informasjon, delaktighet, veiledning og undervisning 
• at avgjørelser som berører barnet tas ut fra hensynet til barnets beste 
• å skape en relasjon der barn, unge og foreldre opplever tillit og trygghet 
• å ha dialog med barnet rundt situasjoner knyttet til helse og sykdom 
• I hovedsak å kommunisere med barnet/den unge selv, tilpasset alder og utviklingsnivå 
• foreldreveiledning 
• å tilrettelegge for størst mulig delaktighet fra barn, unge og foreldre i det å fremme barnets/den unges helse 
• veiledning, inklusive kunnskaper i kommunikasjon og relasjon 
• å identifisere barn og unge med spesielle informasjonsbehov, men som selv ikke nødvendigvis uttrykker dette 
behovet – eksempelvis prevensjon, barn av psykisk syke eller rusrelatert problematikk 
• i størst mulig grad å sørge for barn/ungdoms medvirkning i spørsmål som angår barnet/den unge 
Helsesøster har kompetanse på: Fremming av helse og forebygging av uhelse 
• initiere og delta i smittevernarbeid og miljørettet helsevern 
• vurdere hva som påvirker folkehelsen 
• vurdere behov for å initiere ulike helsefremmende og forebyggende tiltak på individ-, gruppe- og samfunnsnivå 
• kartlegge, vurdere og bidra til å påvirke faktorer som virker inn på barn og unges helse 
• bidra til opprettelse og utvikling av ulike typer nettverk, eksempelvis barselgrupper, sorggrupper, grupper for barn i 
familier med samlivsbrudd 
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• informere og undervise barn, unge og foreldre i tema som fremmer helse og forebygger uhelse 
• avdekke barn, unge og foreldres ressurser og evne til egenomsorg, og ved behov motivere for livsstilsendringer 
Helsesøster har kompetanse på: Vaksinasjons-, og legemiddelforskrivning - og håndtering 
• å vaksinere i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet 
• å vurdere spesielle vaksinasjonsbehov og iverksette adekvat vaksinering 
• rekvireringsrett til vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet og hormonell prevensjon 
• aktuelle legemidlers (vaksiner og hormonell prevensjon) egenskaper, anvendelse, forskrivning og bivirkninger  
• allergiske og anafylaktiske reaksjoner 
Helsesøster har kompetanse på: Forskning og fagutvikling 
• anvende kunnskapsbasert praksis basert på nasjonale anbefalinger, der dette finnes 
• bidra til å skape og etablere ny kunnskapsbasert praksis innen helsesøsterfaget 
• anvende aktuell og fortrinnsvis oppsummert forskning 
• kritisk vurdere relevant litteratur og vitenskapelige artikler 
• initiere, medvirke i og/eller drive utviklings- og forskningsprosjekt 
Helsesøster har kompetanse på: Utdanning, veiledning og undervisning 
• ivareta livslang læring, personlig og faglig kompetanseutvikling 
• ta ansvar for retten og plikten til faglig oppdatering og etterutdanning 
• reflektere i forhold til egen person og profesjon 
• kontinuerlig evaluere og korrigere egen yrkesutøvelse 
• delta i planlagt faglig veiledning, og søke veiledning ved behov 
• undervise, veilede og bedømme studenter 
• veilede kolleger 
• undervise innenfor helsesøsterfaget 
• undervise, veilede og instruere andre personellkategorier i forhold til barn og unges helse 
• tilpasse informasjon og undervisning til aktuelle individ og grupper 
Helsesøster har kompetanse på: Ledelse 
Helsesøster arbeider svært selvstendig, og utøver derigjennom daglig ledelse både på individ- og systemnivå. 
Helsesøster skal lede helsesøstertjenesten, og kan også lede helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 
Helsesøster har kompetanse på: Ledelse og organisasjonsutvikling 
• ut fra barnets og familiens behov, å systematisk lede, prioritere, fordele, delegere, samordne og utvikle 
helsesøstertjenesten spesielt og arbeidet innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten generelt 
• å bidra i kommunalt plan- og budsjettarbeid 
• å implementere nasjonale satsingsområder og styringsdokument innenfor helsefremmende og forebyggende 
arbeid i kommunens planer og tiltak 
• aktuelt lovverk, politiske og administrative virkemidler og beslutningsnivå 
• å kartlegge, evaluere og utvikle tjenesten, i nært samarbeid med brukerne 
• å være premissleverandør i helsepolitiske spørsmål 
Helsesøster har kompetanse på: Forskning, fagutvikling og utdanning 
Helsesøster har et selvstendig ansvar for å holde seg faglig oppdatert, og bidra til forskning, fagutvikling og utdanning 
innen eget fag. 
Helsesøster har kompetanse på: Sikkerhet, kvalitet og dokumentasjon 
• å forberede, planlegge, utføre, evaluere, endre og følge opp tjenesten 
• å utvikle og innarbeide aktuelle prosedyrer og planer 
• plikten og retten til kontinuerlig faglig oppdatering, og spesielt opplæring i nye metoder og tiltak 
• å dokumentere i henhold til aktuelt lovverk 
• å dokumentere, melde og bidra til å lukke avvik 
• å føre aktuell statistikk og rapportere til Sysvak 
• datakunnskap, spesielt i forhold til fagprogram og håndtering av sensitive opplysninger 
• regelverk knyttet til taushetsplikt og journalhåndtering, og ivaretakelse av dette 
• å bidra til at tjenestens lokaler er tilrettelagte og trygge for barn og deres familier 
• å rapportere om relevante forhold til nærmeste leder 
Helsesøster har kompetanse på: Samarbeid 
• å ta initiativ til, organisere og delta i tverrfaglig samarbeid 
• samarbeid for å oppnå kontinuitet, effektivitet og kvalitet, og ved behov henvise videre. 
• samarbeid med foreldre og andre omsorgsgivere, samarbeidende personell, aktuelle organisasjoner og 
institusjoner, lokale politikere og administrasjon, media  
• adekvat informasjonsoverføring - innen rammen av taushetspliktbestemmelser - mellom ulike aktører 
• samarbeidende yrkesgruppers oppgaver og ansvar i helsefremmende og forebyggende arbeid, samt muligheter og 
begrensninger for samarbeid 
Helsesøster har kompetanse på: Etikk 
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• å møte barn, unge og foreldre med respekt og empati 
• å reflektere over etiske dilemma i yrkesutøvelsen og handle i tråd med aktuell helselovgivning og NSFs yrkesetiske 
retningslinjer 
• eget verdigrunnlag og reflekterer over hvordan dette innvirker på yrkesutøvelsen 
• barnets selvstendige rettigheter, blant annet regulert gjennom Barnekonvensjonen og annet aktuelt lovverk 
• ulike syn på helse i forskjellige vitenskaper, fagfelt og kulturer 
• den enkeltes ansvar for egen helse, og samfunnets ansvar for folkehelsen 
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SAK  16 

 

Ressursutnyttelse i Sentralt fagforum NSF 
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Sak 16: Ressursutnyttelse i Sentralt fagforum 

 

Ledere i hver faggruppe utgjør Sentralt fagforum 

Sentralt Fagforum har gjennomført en kartlegging av ressursutnyttelsen, organiseringen og 

arbeidsformen i Sentralt Fagforum. I den anledning gis en kort presentasjon både av prosessen og 

veien videre. 
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SAK  17 

DIGITAL FORMIDLING 
 

Vedlegg 1: Bakgrunn 

Vedlegg 2: Prosjektinvitasjon 
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Sak 17: Digital formidling 

I. Bakgrunn 

Sentralt fagforum, utvalgte faggrupper og SYKEPLEIEN har et pilotprosjekt knyttet til digital formidling 

(se vedlagte prosjektinvitasjon for nærmere beskrivelse). En orientering om pilotprosjektet bil bli gitt. 
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Sak 17: Digital formidling 

II. Prosjektinvitasjon 

Til Faggrupper 

Jordmorforbundet NSF 

NSFs Faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens 

NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus 

Landsgruppen av helsesøstre NSF 

Anestesisykepleiernes landsgruppe av NSF 

NSFs Landsgruppe av intensivsykepleiere 

NSFs Landsgruppe av sykepleieledere 

NSFs Faggruppe forum for kreftsykepleiere 

NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere 

Barnesykepleierforbundet NSF 

NSFs Faggruppe av lungesykepleiere 

 

 

Invitasjon  

Pilotprosjekt – Digital formidling faggrupper. 

 

På bakgrunn av meldt interesse vil aktuelle faggrupper vil bli valgt ut til pilotprosjektet.  

Bakgrunn 
Seks faggrupper har siden 2011 hatt et samarbeid med Sykepleien om utgivelse av fagblad. 

Dette har vært en viktig ressurs og distribusjonskanal, og kvaliteten på fagbladene har i økt. 

Strategien til Sykepleien har som mål at det digitale tilbudet til medlemmene innen 2019 skal 

ha så høy kvalitet at det kan erstatte papir-publikasjonene. Dette ønsker vi også som mål for 

de faggruppene som ønsker en digitalisering av sine publikasjoner.  

 

Det gir noen utfordringer for de seks faggruppene som gir ut sitt fagblad i samarbeid med 

Sykepleien. Når Sykepleien blir hel-digital opphører dagens samarbeid og distribusjonskanal. 

Sentralt fagforum har derfor hatt en arbeidsgruppe høsten 2016, som har sett på ulike 

løsninger innen digital formidling. Arbeidsgruppen har hatt med deltakere fra ti faggrupper, 

også fra faggrupper som i dag ikke har et samarbeid med Sykepleien. Avvikling av dagens 

samarbeid med Sykepleien om utgivelse av de seks faggruppebladene i papirformat og åpning 

for at andre faggrupper kan være med på nye, digitale samarbeidsavtaler har vært diskutert.  

Arbeidsgruppen anbefaler en utprøving av digitale formidlingskanaler for utvalgte 

faggrupper, i form av et pilotprosjekt. SF tar derfor initiativ til dette pilotprosjektet.   

 

Formål 
• Høste erfaringer og se på muligheter innen digitale formidlingskanaler.  

• Utnytte mulighetsrommet innen digital formidling.  

• Justere og fremme et forslag for fremtidig samarbeid, mellom faggruppene og Sykepleien. 

På sikt ønsker vi at faggruppemedlemmers behov for informasjon skal bli bedre ivaretatt og at 

tilgangen på fagspesifikt stoff vil bli bedre, både for NSF medlemmer og andre.  

 

Hva innebærer deltakelse:  
Styrene i faggruppene må godkjenne og utvelge 2 personer som skal delta i arbeidet, 

fortrinnsvis leder og redaktør av fagblad. Faggrupperepresentantene må ha delegert 

myndighet innen pilotprosjektets mandat fra eget styre.   
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Pilotprosjektet innebærer utprøving av følgende modell for samarbeid: 
1. Involverte faggrupper framskaffer aktuelle fagartikler fra sine interesseområder og 

videreformidler disse til Sykepleiens redaksjon.  Fagredaktør i Sykepleien tar kontakt med 

artikkelforfatterne og følger opp frem til ferdigstillelse av artikkelen. 

2. Når artikkelen er kvalitetssikret og ferdigstilt av fagredaktør og desken i Sykepleien 

publiseres artikkelen på Sykepleien.no. 

3. Samtidig med at artikkelen publiseres på sykepleien.no blir artiklene frigitt til faggruppene 

som fritt kan bruke artikkelen egne formidlingskanaler, eks. eget trykket fagblad, nyhetsbrev, 

facebook o.l.  

4. Faggruppene som deltar i piloten må sørge for å levere i gjennomsnitt 1 fagartikkel per 

måned (12 per år) til Sykepleiens redaksjon, etter vedtatte frister.  

5. Faggruppene kan i samarbeid med Sykepleien utvikle andre formidlingskanaler. 

6. Faggrupper som per tid har fagfeller i sine nettverk, supplerer Sykepleiens egne fagfeller.   

 

Involverte faggrupper som per dags dato samarbeider med Sykepleien om utgivelse av 

fagblad, følger utgivelsesplan i 2017. Fra 2019 står faggruppene fritt til selv å utgi fagblad, 

men Sykepleien vil da ikke lengre bidra til papirutgivelsene.   

Samarbeidet om kvalitetssikring av fagartiklene vil imidlertid kunne utvides til flere 

faggrupper etter pilot-perioden hvis erfaringene er positive. 

 

Involverte faggrupper som per dags dato utgir egne fagblad utenom samarbeidet med 

Sykepleien, står fritt til å fortsette med dette. De kan bruke artikler som er kvalitetssikret av 

Sykepleien i sine egne formidlingskanaler (papir eller digitalt).  

Forpliktelser 
1. Sentralt fagforum forplikter seg til å legge til rette for deltakelse i pilotprosjektet. 

2. Faggruppene forplikter seg til å være en del av prosjektet ut prosjektperioden. De står 

deretter fritt til selv å velge løsning for videre utgivelse av eget fagblad, enten gjennom et 

digitalt samarbeid med Sykepleien eller ved å inngå avtaler om utgivelse ved hjelp andre 

aktører.  

3. Sykepleien forplikter seg til å delta i prosjektet og stille nødvendige ressurser til rådighet 

slik at prosjektet kan gjennomføres som beskrevet.  

Risiko og fordeler 
 

Noen fordeler for faggruppene Noen ulemper for faggruppene 

Fagartikler produsert av faggruppene vil 

bli kvalitetssikret av profesjonell 

fagredaktør, og de vil nå ut til langt flere 

gjennom dobbeltpublisering på 

sykepleien.no og faggruppenes egne 

kanaler (papir og/eller digitalt). 

 

Sykepleien kan bidra til oversettelse til 

engelsk av fagartikkelen.  

 

Alle artikler blir indeksert og bevart for 

fremtiden og derved søkbart. 

 

Mindre økonomiske belastninger (ingen 

utgifter til trykking og distribusjon) 

Faggruppene mister «eksklusivitet» for 

sine artikler 

 

Lokale innslag kan bli utfordret 

 

Kan miste stoff som ikke passer inn i 

Sykepleien (artikler som ikke følger 

fastsatte kvalitetskriterier)  

 

Endre måten å kommunisere med 

medlemmene på 

 

Kan miste medlemmer 
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Faggruppene kan bruke de 

kvalitetssikrede fagartiklene i utviklingen 

av nye digitale formidlingskanaler, som 

nyhetsbrev og egne Facebook-sider. 

Sykepleien kan hjelpe til å utvikle disse 

kanalene.  

Fagredaktør i Sykepleien har mindre 

nærhet til medlemmene i faggruppene.  

har ikke spisskompetanse 

 

Deltakelse i piloten innebærer i, første omgang, to dagssamlinger i februar hvor samarbeidet 

etableres. Videre planlegges det to til tre samlinger utover året. Det er ønskelig med to 

representanter fra hver deltakende faggruppe, fortrinnsvis redaktør og leder av faggruppen.  

Økonomi 
Forbundsstyret i NSF har bevilget ekstra midler til gjennomføring av pilotprosjektet. SF 

dekker utgifter knyttet til reise, opphold og aktiviteter for deltakerne. Prosjektkoordinator i SF 

koordinerer arbeidet, og Sykepleien engasjerer en 50 % ressurs som fagredaktør i perioden. 

Tidsplan 

Besluttet hvilke faggrupper deltar.  01.01.2017  

Fase 1 oppstartmøter (2 dager) Februar 2017  

Utprøving Mars til 

desember 1. evalueringspunkt, justeringer (1 dag)  

2. evalueringspunkt, justeringer (1 dag)  

3. evalueringspunkt (1 dag)  

Fremlegg på SF Oktober 2017 

Avsluttende evaluering Desember 2017  

 

Kommunikasjon 
Sykepleiens representanter møter gjerne faggruppestyrene for å svare på spørsmål og 

konkretisering av dette prosjektet. Møter kan også gjennomføres ved telefon- eller Skype-

møter. De involverte faggruppestyrene vil bli holdt informert og det opprettes et eget 

arbeidsrom der all dokumentasjon blir tilgjengelig. I tillegg vil alle faggruppeledere bli 

informert.   

Organisering av arbeidet 
Prosjektkoordinator ved SF organiserer arbeidet, og er kontaktleddet til styringsgruppen som 

består av leder i Sentralt Fagforum og redaktør i Sykepleien. 
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Bakside 
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SAK  18 

TID OG STED FOR KONGRESS OG 

DEBATTFORUM 2018 OG KONGRESS OG 

GENERALFORSAMLING 2019 
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Sak 20: Tid og sted for kongress og debattforum 2018 og kongress og generalforsamling 2019 
 
For 2018 kom det inn en søknad om å være lokal arrangør av kongress og debattforum. Søker var 

Kristiansand. Søknaden ble vurdert ut fra forslag til faglig innhold, hotellkapasitet og 

beliggenhet/tilkomstmuligheter samt forankring av søkeprosessen i lokal faggruppe.  

De leverte en svært solid og gjennomarbeidet søknad, med hovedtema «Bak fasaden», Vedtak om å 

søke er forankret i årsmøtevedtak.  

Det er reservert kongresshotell. Kongressen blir avholdt 18. – 20. september 2018. 

Lokal faggruppe i Vest- Agder blir lokal arrangør.  

Leder av Lokal komite er Charlotte Joy Kolbeinhavn. 

Vi får høre mer fra Kristiansand på siste dag av årets kongress. 

 

For 2019 kom det inne en søknad om å Bodø/Nordland være lokal arrangør av kongress og 

Generalforsamling. Søker var Nordland. Søknaden ble vurdert ut fra forslag til faglig innhold, 

hotellkapasitet og beliggenhet/tilkomstmuligheter samt forankring av søkeprosessen i lokal faggruppe.  

De leverte en svært god søknad der forslag til hovedtema er «En god barndom varer livet ut». 

Vedtak om å søke er forankret i årsmøtevedtak.  

Kultuthuset «Stormen» er reservert, samt kongresshotell. Kongressen blir avholdt 17. – 19. september 

2019. 

Lokal faggruppe i Nordland blir lokal arrangør. 

Leder av lokal komite er Marit Lund Hansen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


