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Siden sist….
Fagdager og Generalforsamling ble gjennomført i 
september.
Vel blåst til styret som klarte å få til et godt 
arrangement. Det var 36 engasjerte 
bedriftssykepleiere som bidro til flotte dager.

Det nye styret ble konstituert 1. november. Alle 
fra det forrige styret er med videre, samt at vi har 
fått med to nye slik at vi nå er et fulltallig styre i 
henhold til våre vedtekter. 
I styret sitter Wenche Næss Hogstad fra 
Trøndelag, Rigmor Farsund Moe og Solveig Naug 
fra Hordaland, Sigrid Utne fra Rogaland, Laila 
Pedersen Haukedalen fra Telemark og Britt 
Haugan fra Oslo/Akershus.  
Varamedlemmene Trine Evensen og Kari 
Kjelkenes er fra Oslo og Martin Holm fra 
Telemark.

Det nye styret er presentert på hjemmesiden vår 
- NSF/Faggrupper/Bedriftssykepleiere.

Landsstyrets sammensetning skulle gjerne hatt 
representanter fra de nordligste fylkene også. 
Det er verd å merke seg at alle 
styremedlemmene, bortsett fra én, jobber i 
egenordninger. 
Hvorfor får vi ikke flere med oss fra 
fellesordningene? 

For sykepleiere er NSF eneste riktige 
fagforening, en forening som både jobber for 
faget og ”facket”, som svenskene sier om 
fagforeningen. Jo flere vi er, jo større innflytelse 
kan vi oppnå i moderorganisasjonen, også når 
det gjelder lønn, pensjon og arbeidsvilkår. 

Pr i dag har Landsgruppen for 
bedriftssykepleiere 169 medlemmer og vi er 
blant de minste faggruppene i NSF. I følge 
uoffisielle tall skal det være ca 800 sykepleiere 
som jobber i bedriftshelsetjenesten i Norge, og 
sykepleierne er fremdeles den største 
yrkesgruppen blant medarbeidere i BHT.

Vi satser på at fylkeskontaktordningen vi er i ferd 
med å iverksette kan vise seg å være et godt 
grep som vil tiltrekke flere bedriftssykepleiere 
landet rundt og i alle ordninger til vårt 
fagfellesskap.

Deltakerne som møtte på Fagdagene i 
september ga positive tilbakemeldinger på både 
innhold og gjennomføring. Slikt virker 
motiverende for styrearbeidet. Mange dyktige 
bedriftssykepleiere bidro med innlegg og delte 
sin kunnskap og sine erfaringer. 

Klikk for større bilde

https://photos.app.goo.gl/uBkhraHkdi18yENx2


Avslutningsforedraget fikk STAMI sin direktør Pål 
Molander, som leder den regjeringsoppnevnte 
ekspertgruppen i arbeidet med å finne nye 
modeller for fremtidens BHT.
Vi venter i spenning til 1.mai……

Siden vi er i julemåneden vil jeg ønske alle våre 
medlemmer

God jul og godt nytt år 2018

Britt Haugan
Leder NSF LBS

Vi har lagt bak oss en travel høst med valg og 
fagdager. I vår BHT i Hordaland Fylkeskommune 
er vi i gang med fylkessammenslåing, 
omorganisering, vaksinering, helsekontroller og 
ander utfordringer høst og ny organisasjon byr 
på. 

Britt stiller spørsmål om hva vi kan gjøre for å få 
med flere bedriftssykepleiere fra 
fellesordningene. Kanskje dere i det ganske land 
har svaret på dette? Hva er det dere forventer 
fra oss som sitter i styret? Hva engasjerer dere 
og kanskje også irriterer dere? Har dere innspill 
og synspunkter har vi både nyhetsbrevet og vår 
FB-side som kan formidle dine tanker og 
meninger. Jeg har mer enn en gang lurt på 
hvordan det er å være BHT-sykepleier andre 
steder enn der jeg jobber. Har du lyst å fortelle 
meg og de andre BHT-sykepleierne om din 
arbeidshverdag og det du bryr deg om? Ta deg 
noen minutter og post oss dine meninger til oss. 

Med ønsker om god jul og takk for året som er 
gått til alle medlemmer.

Solveig Naug

Fagdagene 

Vel blåste fagdager!
Her var det et stort faglig engasjement både på 
podiet og i salen. Til og med utstillerne gav 
tilbakemelding på at det hadde vært fine dager 
for dem. Med tanke på at disse dagene kunne 
blitt avlyst grunnet lav påmelding, kan jeg ikke få 
rost vår eminente sekretær – som nå er blitt 
nestleder, Rigmor, for å ha dratt i gang igjen 
gjennomføringen av fagdagene. Resten av styret 
lot seg inspirere og sammen med dere som var 
tilstede, fikk vi gjennomført på en veldig god 
måte. Dette er ikke selvskryt, men resultatet av 
evalueringene vi fikk inn i etterkant av dagene.

Det vi også fikk gode tilbakemeldinger på var at 
vi i så stor grad brukte «egne krefter». Innlederne 
var hentet fra flere BHT’er og var sykepleiere 
med noen hederlige unntak. Det er god grunn til 
å være stolt over den kompetansen vi besitter 
som BHT-sykepleiere. Det ble også understreket 
dag to da vi hadde faglig utvikling på 
programmet. 

Hvor og hvordan vi kan ta en master og ulike 
tema for masteroppgaver kom som perler på en 
snor. Anne Langeid Thorp, og Linda Helen Stormo 
har tatt master ved samme utdanningsinstitusjon 
som Susanne Hagen (som nå tar sin doktorgrad) 
ved; Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Temaene
var jobbengasjement som positiv faktor i den hel-
sefremmende prosessen på arbeidsplassen 
mestringsstrategier og nærværsfaktorer. 

Avslutningsvis kom Pål Molander frå STAMI og 
snakket om BHTs framtid og hva vi kritisk bør 
stille spørsmål om ved vår egen praksis og det vi 
tilbyr av tjenester til våre kunder. 

Vi har lagt alle foredragene ut på faggruppesida 
vår. Jeg vil oppfordre alle lesere å gå inn å se på 
disse.



Nyhetsbrevet er satt sammen av Martin Holm

Takk til alle som bidro som deltakere, utstillere 
og foredragsholdere. Takk til gode kolleger i 
styret som med engasjement og tillit fikk 
gjennomført fagdagene på en solid og 
forbilledlig måte.

Da gjenstår det bare å ønske dere alle en god jul 
og takke for året som har gått.

Solveig Naug
Styremedlem

Fylkeskontakter i NSFLBS

I handlingsplanen til NSFLBS har vi i Landsstyret 

ført opp at vi vil etablere en 

kontaktpersonordning med medlemmer som 

kan være fylkeskontakter fra alle landets fylker. 

Dette var også sak på Generalforsamlingen i 

september 2017.

Gjennom ordningen ønsker vi å styrke kontakten 

og samarbeidet mellom medlemmene i NSFLBS 

og Landsstyret. Vi har ennå ikke fastlagt hvilken 

rolle og funksjon kontaktpersonene skal ha, men 

ser at det kan være en hensiktsmessig ordning 

siden vi ikke lenger har lokalgrupper i 

Landsgruppen.

Gjensidig informasjonsutveksling mellom dere 

som er medlemmer i NSFLBS og landsstyret er 

viktig for oss. Samtidig er det også 

hensiktsmessig å ha bedre mulighet til få innspill 

fra dere som er medlemmer, for at vi skal kunne 

drive og videreutvikle landsgruppen på en god 

måte. Vi planlegger en årlig samling med 

kontaktpersonene der vi kan diskutere, og jobbe 

med felles utveksling og inspirasjon.

Jeg som nestleder i Landsstyret har fått 

oppgaven med å ta kontakt med medlemmer for 

å forespørre om å bli fylkeskontakt, og jeg vil 

også være koordinator for denne ordningen. 

Ta gjerne kontakt med meg om du har spørsmål 

i denne forbindelse. 

Responsen når jeg har henvendt meg til 

medlemmer har vært veldig god, og så langt har 

vi fått kontaktperson for følgende fylker:

Hordaland: Borgny Helen Aga Gjøn

Akershus: Barbra Moen Glende

Møre og Romsdal: Randi Beate Langeland

Oslo: Elisabeth Lie Hansen

Rogaland: Sigrid Elin Utne

Nordland: Hege Kristiansen

Vestfold: Marianne Rise Bechmann

Telemark: Laila P. Haukedalen

Østfold: Christin Marie I. Gulaker

Ønsker du å kontakte «din» fylkeskontakt, kan 

jeg gjerne videreformidle kontakten.

Og ønsker du å bli kontaktperson for et av de 

fylkene som ikke er på listen så gi meg et ord om 

det også.

Rigmor Farsund Moe

Nestleder i NSFLBS

Årets «Skriveverksted» arrangeres for femte 
gang – 26.august – 2 september!!
Du finner mer utfyllende informasjon ved å følge 
lenken HER

mailto:martin.holm@skien.kommune.no
https://www.facebook.com/nsflbs
https://www.nsf.no/faggrupper/bedriftssykepleiere
https://www.nsf.no/vis-artikkel/3651163/539369/SKRIVEVERKSTED-2018

