
Invitasjon
NSFs LEDERKONFERANSE 6. MARS

«MYNDIGHET TIL Å LEDE»
Norsk Sykepleierforbund Oslo, Østfold og Akershus ønsker ledere og 

tillitsvalgte velkommen til konferanse i Oslo Kongressenter. 

Hvordan sikre virkningsfulle og trygge sykepleietjenester av høy kvalitet?

Bli inspirert av:

Per Bleikelia - Martina Hansens Hospital, direktør

Grete Holstad, Vestby kommune, årets sykepleierleder i 

Akershus, 

Henrik Syse, filosof, forfatter, foredragsholder og forsker

Holger Olsen, Oslo kommune, institusjonssjef

Solveig P.K. Bratseth, NSF, nestleder

Barth Tholens, Sykepleien, redaktør

Temaer:

Myndighet til å lede

Sykepleiefaglig ledelse i praksis

Fra fravær til nærvær

Rom for fag

Konferansen gratis og for ledere og tillitsvalgte som er 

medlemmer i NSF. 

Påmelding innen 25. februar på

www.nsf.no/kurs-og-konferanser



Program

09.00 – 10.00 Registrering + «noe å bite i»

10.00 – 10.05 Velkommen

10.05 – 10.25 Innlegg ved nestleder Solveig P.K. Bratseth

10.25 – 11.10 Myndighet til å lede v/Per Bleikelia, direktør 

ved Martina Hansens Hospital

11.10 – 11.30 Pause  - bygg nettverk

11.30 – 12.15 Myndighet til å lede – nærværsarbeid som 

virker v/ Holger Olsen, institusjonssjef

Majorstutunet bo- og behandlingssenter

12.15 – 12.30 Innlegg fra faggruppen for ledere 

v/Mette Dønåsen

12.30 – 13.30 Lunsj

13.30 – 14.00 Sykepleierfaglig ledelse i praksis v/Grete 

Holstad, ledende sykepleier i Vestby 

kommune og årets sykepleierleder i 

Akershus 2017 

14.00 – 14.50 Myndighet til å lede – skvisen mellom fag og 

økonomi v/Henrik Syse, filosof, forfatter, 

foredragsholder og forsker

14.50 – 15.20 Kaffepause  - bygg nettverk

15.20 – 15.50   Skråblikk på ledelse v/Barth Tholens, 

redaktør i Sykepleien

15.50 - 16.00 Avslutning



Om foredragsholderne

Henrik Syse er filosof, forfatter, foredragsholder og forsker. 

Han blir mye benyttet som foredragsholder om diverse etiske 

temaer, både i næringslivet og i offentlig sektor. Denne 

gangen har han fått oppdraget å snakke om skvisen mange 

ledere står i; mellom fag og økonomi.

Per Bleikelia er direktør ved Martina Hansens Hospital. Han 

kom fra stillingen som direktør ved Ringerike sykehus. 

Bleikelia som har fått flere priser for sin gode lederstil, bl.a

HR Norges lederpris i 2016, og sitt engasjement. 

Solveig P.K Bratseth er nestleder i NSF. Hun er svært 

opptatt av ledelse, og en tydelig politisk stemme i 

lederdebatter både i og utenfor NSF

Grete Holstad fikk prisen årets sykepleieleder i Akershus i 

2017 for sitt virke som ledende helsesøster i Vestby 

kommune, hovedsakelig for sitt engasjement for utvikling av 

ansatte og helsesøstertjenesten i Vestby. Hun har fått temaet 

sykepleiefaglig ledelse i praksis, noe hun har vist å lykkes 

med over år som leder. 

Holger Olsen er institusjonssjef på Majorstutunet i Oslo 

kommune. Han har lykkes med å få fokuset fra fravær til

nærvær, med gode resultater. 

Barth Tholens er redaktør i Sykepleien. Han gir oss et 

skråblikk på ledelse. Som redaktør er han kjent for å tørre å 

satse på utvikling og Sykepleien har vunnet flere priser under 

hans ledelse. 


