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ÅRSMELDING 2017 

Administrativ informasjon 

1.1 Styret 2017-2019 

Leder:      Gunhild Brørs, Sykehuset Namsos 

Nestleder/ Sekretær:                           Marianne Jørgensen, SUS, Stavanger 

Styremedlem/Kasserer:  Cecilie Lorentsen, Sørlandet sykehus, 

Kristiansand     

Styremedlem/Redaktør Hjerteposten: Marianne Holter, Rikshospitalet, OUS 

Styremedlem/leder redaksjonskomite: Anette Krane, Norlandssykehuset, Bodø 

Styremedlem/ Lokalgruppeansvarlig:  Janne Nilsen Haukeland Universitetssjukehus 

Varamedlem: Sophia Onarheim, Bærum sykehus 

Varamedlem:     Lene Markhus, Haukeland universitetssjukehus 

1.2 Nominasjonskomite 2017 - 2019 

Leder:      Øivind Kristensen, Oslo 

Medlem:     Kari Hanne Gjeilo, Trondheim 

Medlem:      Irene Drotningsvik, Bergen  

1.3 Annet 

Regnskapsfører:    Kristin Nummedal Svendsen,  

Økonomiavdeling NSF 

Medlemsadministrasjon:    Via ”min side” nettsiden NSF 

medlemsservice@sykepleierforbundet.no 

     

 

Medlemstall per 18.02.2018:   1142 medlemmer 

 

Styremøter 2017 Februar, Oslo 

April, Trondheim 

Mai, Oslo 

Oktober, Harstad 

1 dag 

2 dager 

2 dager 

2 dager 

Ledermøter Februar, Samhandlingskonferansen 

Mars, Sentralt fagforum 

September, Sentralt fagforum 

National Society/CCNAP (Siv 

Olsen) 

2 dager 

2 dager 

2 dager 

2 dager 
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2.1 NSF-LKS ved Gunhild Brørs 

Det var generalforsamling (GF) i 2017 hvor store deler av landsstyret ble endret, blant annet 

med ny leder. Aktiviteten før sommeren var derfor preget av opplæring og fordeling av 

oppgaver, samt diskusjoner rundt mål og forventninger til vervet og faggruppas 

hovedoppgaver. På bakgrunn av dette ble det gjort noen omstruktureringer og fordeling av 

arbeidsbyrden for at landsstyrets medlemmer skulle ha muligheten til å drive sitt 

ansvarsområde. Det ansvarsområdet som fikk størst oppmerksomhet var Hjerteposten, som er 

et viktig tilbud til medlemmene og et stort ansvarsområde for redaktøren. Derfor ble det 

etablert en leder for redaksjonskomiteen som et eget verv i styret, samtidig som et medlem i 

redaksjonskomiteen er ekstern.  Videre måtte ett styremedlem fratre vervet av personlige 

årsaker allerede våren 2017. Ett varamedlem gikk da inn som styremedlem. Det vil bli 

gjennomført suppleringsvalg under kongressen 2018. Nominasjonskomiteens innstilling 

ligger derfor som vedlegg i denne årsrapporten.  

 

På GF 2017 ble det vedtatt å bruke av penger som faggruppa har stående på konto. Det ble 

vedtatt å bruke 220 000 kr på stipender, en økning på 100 000 kr. Dette beløpet er fordelt på 

medlemsstipender og ett ekstra mastergradsstipend. Ved å øke bevilgning av stipender vil 

NSF-LKS bidra med og stimuler til faglig aktivitet innen kardiologisk sykepleie. På GF ble 

det også vedtatt å bruke kr. 50 000,- til aktivitetsmidler til lokalgruppene. Disse 

aktivitetsmidlene ble lyst ut høsten 2017. 

 

Landsstyret har i 2017 startet prosjekt for å øke kompetanse om bruk av lommeultralyd. Det 

er etablert en arbeidsgruppe som består av to styremedlemmer og tre eksterne medlemmer. 

Dette satsningsområdet er i tråd med strategiplan 2017-2019, hvor blant annet målet er å 

initiere prosjekter som er rettet mot utvikling og forbedring av sykepleiere til hjertepasienter.  

I forbindelse med ultralydprosjektet ble det gjort en kartleggingsundersøkelse som presenteres 

i form av poster på kongressen 2018. Bruk av kartleggingsundersøkelser bland NSF-LKS sine 

medlemmer har gitt faggruppa god bakgrunnskunnskap til opplysningsarbeid og for å 

planlegge vider arbeid med spesifikke kardiologiske fagområder. Kartleggingsundersøkelsen 

av hjertesviktpoliklinikker i Norge presentert på Hjertesviktforum i november 2017 og har 

fått mye oppmerksomhet.   

 

NSF-LKS har ved midler fra sentralt fagforum drevet prosjektet SIRKA. Første møte i 

SIRKA var for nettverk for hjertesvikt under kongressen i Trondheim 26.-28.april 2017, der 

spesialsykepleier Merethe Norstad ble engasjert med bakgrunn i sin kompetanse med 

hjertesvikt og som medlem i styret av Hjertesviktforum. Hjertesviktforum hadde da inngått et 

samarbeid med Hjertesviktregisteret om arrangering av fagmøtet, slik at de ville prøve denne 

samarbeidsformen før de eventuelt inngikk et samarbeid med NSF-LKS.  Fra tidligere har 

NSF-LKS etablert nettverk for forskning innen kardiologisk sykepleie som arrangerte sitt 

årlige møte under kongressen i Trondheim. Det har tidligere vært arrangert nettverksmøter for 

leder og utdanningene, dette utgikk under kongressen 2017 på grunn av lav påmelding.  
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2.2 Kongress ved Gunhild Brørs 

I 2017 arrangerte NSF-LKS den årlige kardiologiske sykepleiekongressen i Trondheim 26.-

28. april. Kongressen hadde i overkant av 300 deltagere. Antall firma som deltar med 

utstilling var rekordhøy og etterspørselen etter symposium sponset av firma har økt. 

Evalueringsskjema ble sendt ut via Analyzer ved hjelp av koordinator i sentralt fagforum. 

Tilbakemeldinger fra deltakere etter kongressen var god. Generalforsamling ble avholdt under 

kongressen. Vi brukte Døvre til å styre lyd og teknikk under hele kongressen og er veldig 

fornøyd med tjenesten. Kongressen 2017 gikk i overskudd. I tråd med målsettinger nedfelt i 

handlingsplan 2017, ble det samlet data på denne kongressen. Data som ble samlet var: (i) 

videreføring av prosjektet egenrapportert livstil, bruk av retningslinjer og livsstilveiledning av 

pasienter og (ii) telemetristudie i regi av PROCARD, Helse-Bergen. Under kongressen ble det 

arrangert nettverksmøte for Hjertesvikt som en del av SIRKA-prosjektet og nettverksmøte for 

forskning innen kardiologisk sykepleie.  Det ble for andre år delt ut pris for årets faglige 

forbilde. Videre ble det delt ut pris for årets artikkel i Hjerteposten, for beste poster og 

abstraktforedrag.  

2.3 Økonomi ved Cecilie Odland 

Inntekter: 1 089 149,- Utgifter: 876 594,- Resultat 2017: 212 555,- 

Med tanke på vedtatt budsjett for 2017, hvor det ble budsjettert med – 91 000, har året 

gitt et positivt resultat for LKS. Dette mye pga overskudd av kongress 2017.  

Medlemsmassen i 2017 har vært jevnt økende fra 1128 medlemmer i januar 2017 til 1200 

medlemmer i desember 2017. I 2018 har det vært et fall i januar ned til 1138 medlemmer. 

Trenden viser igjen økning, som muligens henger sammen med påmeldinger til kongressen 

2018. Faggruppen jobber aktivt med å øke medlemsmassen. 

 

 
 

På inntektssiden gikk kongressen med et godt overskudd. 

1100

1120

1140

1160

1180

1200

1220

1240

2014 2015 2016 2017

Medlemmer NSF-LKS 



 

 4 

Styret har ikke brukt like mye ressurser som antatt og budsjettert. Mye av arbeidet og 

kommunikasjonen er gjort via mail. Man har derfor spart en del styrehonorar, reise og 

opphold.  

Det er gitt ut 3 eksemplarer av fagbladet Hjerteposten i 2017. Her har vi brukt omtrent det 

som var budsjettert. 

Når det gjelder stipender, er budsjetterte midler betydelig høyere enn utbetalingene. Det kan 

se ut som det ikke er utbetalt/ søkt om prosjektstøtte utover medlemsstipend og masterstipend 

som samtlige ser ut til å være delt ut. 

 

Prosjekter: 

Tweist (Nordisk forskningsprosjekt) 

Vært lite aktivitet. Det er overført kr 100 000,- fra 2016 til 2017. 

SIRKA 

Her har det vært en del aktivitet. Det gjenstår kr 82 300,- som overføres til 2018. 

Selvrapporterende livsstil 

Her har det vært noe aktivitet. Det er fortsatt kr 63 725,- tilgjengelig som overføres 2018. 

Lommeultralyd 

Her har det vært noe aktivitet. Det er fortsatt kr 146 641,- tilgjengelig som overføres til 2018 

2.4 Stipend ved Marianne Jørgensen 

Medlemsstipend vår 2017: 

Antall søkere:15 (1 søkte for sent) 

Tildelinger: 8 

1. Snefrid Hansen, Vestre Viken, LKS-kongressen Trondheim 

2. Heidi Aasen, Sykehuset Innlandet Gjøvik, LKS-kongressen Trondheim 

3. Stine Normann, Lovisenberg, LKS-kongressen Trondheim 

4. Elisabeth Wilhelmsen, Stavanger Universitetssykehus, LKS-kongressen Trondheim 

5. Marianne Holter, Rikshospitalet, LKS-kongressen Trondheim 

6. Hild Sissel Vannebo, Sykehuset Namsos, LKS-kongressen Trondheim 

7. Synnøve R. Lillevik, Nordlandsykehuset, LKS-kongressen Trondheim 

8. Rigmor Avseth, Sykehuset Telemark, EHRA Wien 2017 

 

Masterstipend 2017: 

Antall søkere: 1 

Tildeling:  1 

1. Sønneva Bergtun, Haukeland Universitetssykehus 

 

Utdanningsstipend 2017: 

Antall søkere: 0 

Tildeling: 0  

 

Medlemsstipend høst 2017: 

Antall søkere:  8 (1 søkte for sent, 1 trakk seg og 1 ble overflyttet til vårstipend) 

Tildeling:  5 

1. Irene Instenes, Haukeland Universitetssykehus, Deliriumkonferanse Oslo 2017 

2. Nina Fålun, Haukeland Universitetssykehus, EHC Dublin 2018 

3. Kristin Mæle, Nordlanssykehuset Bodø, LKS-kongressen Harstad  
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4. Heidi Guldbrandsen, St.Olavs, LKS-kongressen Harstad (får dette dekket av LKS, 

bruker stipendet til annen aktivitet) 

5. Anne Relbo, Rikshospitalet, ISHILT Nice 2018  

 

Vedtak GF 2017: Økt til 5 høststipend fra 2017 

2.5 Hjerteposten ved Marianne Holter 

Hjerteposten ble utgitt i 3 nummer i 2017. Bergen Grafisk AS har hatt ansvar for design, 

trykking og distribusjon. Samarbeidet med Bergen Grafisk har vært meget bra. 

Irene Instenes var redaktør for Hjerteposten nr 1 og 2 2017, mens Marianne Holter tok over 

som redaktør for nr.3. Første nummer hadde hovedtema hjertesvikt og inneholdt artikler fra 

sykepleiere som arbeider innenfor dette området. Andre nummer hadde hovedtema om 

kardiologiens mangfold og inneholdt blant annet en artikkel om fedmekirurgi og hvordan 

dette kan redusere risikoen for kardiovaskulær lidelse hos pasienter med fedme. Det var også 

fokus på mobilisering av pasienter med IABP, OK programmet i Helse Bergen og 

implantasjon av Reveal. Tredje nummer hadde hovedtema hjertekirurgi og inneholdt flere 

artikler fra sykepleiere som arbeider med hjertekirurgiske pasienter ved regionssykehusene i 

Norge.  

Innholdet i de ulike numrene av Hjerteposten har vært tema på styremøter i 2017, og vi i 

styret har sammen blitt enige om hvilke hovedtema vi ønsker å sette fokus på. Videre har det 

blitt opprettet en ny redaksjonskomite bestående av Anette Krane fra Nordlandssykehuset-

Bodø (leder av komiteen), Rønnaug Moen Dalviken, OUS-Rikshospitalet og Marianne 

Holter, OUS-Rikshospitalet (også redaktør). Hovedoppgaven til redaksjonskomiteen har vært 

å lese korrektur på de ulike artiklene samt kvalitetssikre innholdet. Arbeidet foregår via mail 

og redaksjonskomiteen har ikke hatt egne møter i 2017.  

I 2017 har det vært 4 faste annonsører i Hjerteposten. Mot slutten av året var det noe 

utfordrende å få oversikt over kontrakter/avtaler gjort med de ulike annonsørene, men etter 

hvert fikk vi oversikt over dette og fikk innhentet annonseinntektene. I 2018 må det jobbes 

videre med å rekruttere annonsører da det har vært noe liten interesse for å annonsere for 

2018. 

I 2017 ble det delt ut pris for «Årets faglige innlegg». Prisen gikk til Gro Sørensen, OUS-

Rikshospitalet, for hennes artikkel om LVAD i første nummeret av Hjerteposten i 2016. 

Denne prisen skal også deles ut på kongressen i 2018 og er med på å inspirere medlemmer til 

å skrive kvalitetsartikler til fagbladet. 

For at Hjerteposten skal fortsette å være et fagblad med høy kvalitet så er vi avhengige av 

aktive og engasjerte medlemmer som gir tips om aktuelle temaer og fokusområder. 

Medlemmene i landsgruppen, i lokalgruppene og i hovedstyret må alle være pådrivere for 

dette. Redaktør og redaksjonskomité må ha følere ute rundt nyheter innenfor kardiologi 

nasjonalt og internasjonalt og rundt hva som rører seg i fagmiljøene og lokalgruppene rundt i 

landet.  

2.6 Medlemsservice ved Gunhild Brørs 

Medlemsantallet per 01.01.18 for Landsgruppen av Kardiologiske sykepleiere er 1139. Dette 

er en økning på 11 medlemmer fra samme tid i 2017 (1128 per 01.01.2017). For å bli medlem 

av landsgruppe av kardiologiske sykepleiere kan medlemmer av NSF helt enkelt melde deg 

inn via SMS ved å sende kodeord HJERTE til 02409, eller via nettsidens menypunkt «Bli 

medlem av faggruppen». Medlemmene som ønsker å melde seg ut av faggruppen må gjøre 
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det selv via NSF medlemsservice sitt kontaktskjema på nettsiden. I forbindelse med 

vervekampanjen 2017 har flere sendt inn en liste over nye medlemmer. I 2017 fikk Troms, 

Norland og Nord-Trøndelag vervepremie etter å ha vervet ti nye medlemmer hver.  

Ledere i lokalgruppene har selv tilgang på medlemslistene for sin lokalgruppe. For å ha denne 

tilgangen med de ha registrert seg med verv i medlemsregisteret.  

Vi oppfordre fortløpende medlemmer til å ajourfører adresseendringer, e-postadresse og 

navneendringer på ”Min side” på www.Sykepleierforbundet.no, eller kontakte 

medlemstjenester@sykepleierforbundet.no  

2.7 Lokalgrupper NSF-LKS ved Janne Nilsen 

NSF-LKS har følgende 10 lokalgrupper: Oslo/Akershus, Nordland, Sør-Trøndelag, 

Hedmark/Oppland, Vestfold, Hordaland, Troms, Rogaland Nord-Trøndelag og Møre og 

Romsdal, som nylig har gjenoppstått. I Sogn- og Fjordane jobber de fortsatt med å få verve 

nok medlemmer til å starte opp, men medlemstallet øker. I flere fylker som ikke har aktive 

lokalgrupper nå, har vi kontaktpersoner som kan være bindeledd ut mot medlemmer og 

arbeidsplasser.   

Det er mye flott arbeid som skjer i lokalgruppene i NSF-LKS. Det er ulikt hvordan de 

forskjellige lokalgruppene velger å ha fagmøter. Noen arrangerer hele fagdager, andre har 

kveldskurs og temakvelder. De ulike lokalgruppene har forskjellige tradisjoner for hvor de 

holder både styremøter og fagmøter. Noen møtes på kafe eller restaurant, andre bruker lokaler 

på arbeidsplassen eller leier lokale. Det er flere grupper som samarbeider med industrien. Her 

er det klare regler som er viktige å følge. Godt samarbeid hjelper til både økonomisk og 

praktisk.   

Fagmøter 

Lokalgruppene har hatt fokus på mange interessante og lærerike tema på sine ulike 

arrangement. Noen av dem er: PCI-sløyfen, pacemakerkontroll og hjemme monitorering, 

høyresidig hjertekateterisering, jerninfusjon til hjertesviktpasienter, forskning på 

hjerterehabilitering, oppfølging av pasienter med pacemaker og hjertestarter/ICD, tamponade 

etter PCI og hjertekirurgi, ventrikulær arytmi, nye retningslinjene i behandling av STEMI, 

brystsmerter og utredning ved stabilt koronart syndrom, pericardiotomi syndrom, EKG 

tolkning ved STEMI, mindfullness-baserte metoder og medisinsk yoga, kirurgisk sykdom i 

aorta, akutt koronarsyndrom, prehospital sykepleie til hjertepasienter, arbeidsglede og 

motivasjon- i en travel hverdag, Marevan behandling til pasienter med mekanisk klaff, 

hjertesvikt; patofysiologi, årsaker, symptomer og behandling og hjertesviktpoliklinikk, 

palliasjon, selvhjelpsintervensjoner, pleuravæske og livskvalitet, livsglede, hypertrofisk 

obstruktiv kardiomyopati, hjertesyke gravide, organdonasjon og takotsubo.  

Det er interessant og kjekt å se at stadig flere av foreleserne er sykepleiere som legger frem 

egen forskning. Dette viser at et økende antall flere kardiologiske sykepleiere får større faglig 

forankring i yrket sitt. 

I Nordland arrangerte de også Novartis hjertesviktssakademi ved Nordlandssykehuset i Bodø. 

Lokale kardiologer foreleste om et bredt spekter om hjertesvikt. Farmasøyt presenterte 

erfaring angående bruk av egen kompetanse i tverrfaglig team, og PhD Maria Liljeroos 

foreleste om pasienter og familiens endrede behov gjennom utvikling av hjertesvikt, samt hva 

karakteriserer effektive selvhjelpeintervensjoner for hjertesviktpasienten. Der samlet 

lokalgruppen hele 115 deltakere.  

 

Markering av Verdens Hjertedag 

http://www.sykepleierforbundet.no/
mailto:medlemstjenester@sykepleierforbundet.no
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Flere av lokalgruppene hadde stand denne dagen. Ulike fokus denne dagen var blodtrykk og 

kosthold, kjenn pulsen, hvordan leve med hjertesykdom, atrieflimmer, hjertesvikt, PCI, 

pacemakerinnleggelse og HLR med veiledning av en sertifisert HLR instruktør. 

Andre markeringer 

11. mai stilte deler av styret i LKS Nord Trøndelag på stand på Den Internasjonale 

Sykepleiedagen som ble arrangert på Steinkjer Rådhus.  

Den 25. november hadde LKS Oslo/Akershus stand på fagdagen til NSF student.  

Leder i NSF-LKS Nordland Amalie Nilsen holdt foredrag om PCI til nordlandspasienten da 

NSF Nordland arrangerte fagpolitisk konferanse 04 april 2017, i tillegg sendte lokalgruppen 

sammen med lokalgruppen for intensivsykepleiere (NSF-LIS) inn et høringssvar til saken 

med argumenter sett fra et sykepleieperspektiv. 

En del av lokalgruppelederne har deltatt på lokalt fagråd i sitt fylke. 

Utfordringer for lokalgruppene 
Aktiviteten er svært ulik i lokalgruppene. Flere grupper strever med å motivere medlemmer 

både til å delta på fagmøter og til styreverv. Geografiske avstander gjør det ofte vanskelig å 

avvikle møter på kveldstid, og det er ikke lett å få permisjon fra arbeidsgiver hverken for 

fagmøter eller styremøter. Det er problematisk å samle mange sykepleiere fordi de fleste av 

oss jobber skift. Noen lokalgruppestyrer har slitt med sykdom, permisjoner og manglende 

motivasjon. 

Verving  

Mange av lokalgrupper jobber aktivt for å verve nye medlemmer, og de fleste har det som et 

av sine satsningsmål. I året som gikk har de fleste gruppene vervet nye medlemmer. Vi har 

også tatt i bruk nye verveplakater. 

Kommunikasjon 

De fleste lokalgruppene har egen facebook-side, der medlemmene kommuniserer med 

hverandre. Her legger gruppene ut både påmelding til arrangementer og annen informasjon. 

Noen har også opprettet egen hotmail-konto. Flere lokalgrupper benytter seg av 

evalueringsskjema på fagdager for å få tilbakemelding på arrangement. Deltakerne er flinke 

til å svare, det gir lokalgruppestyrene muligheter til endringer og innspill etter medlemmenes 

ønsker. Lokalgruppelederne har også sin egen facebook side hvor de kommuniserer. 

Økonomi 

Vipps har vært en utfordring for mange av lokalgruppestyrene, men nå ser det ut som alle har 

innført vipps. Noen av lokalgruppene har svært god økonomi, det er gjerne de gruppene som 

arrangerer hele fagdager med flere deltakere og en høyere avgift enn de andre gruppene. I 

tillegg samarbeider mange grupper med industrien, som dekker en del utgifter i forbindelse 

med arrangement. Noen har utlodning på sine arrangement, og får inntekter av det. 

Aktivitetsmidler 

I 2017 ble aktivtetsmidler innført som en prøveordning med søknadsfrist en ganger årlig frem 

til neste GF i 2019. Alle fem som søkte om midler i 2017, fikk innvilget sine søknader. Det 

ble søkt om støtte til faglige arrangementer og verving. 

Lokalgruppeledermøte 

Det har blitt arrangert to møter i 2017. Det første møtet ble avholdt i forbindelse med 

kongressen i Trondheim, det andre, i Oslo 30. august. På disse møtene får lokalgruppeledere 

fra alle fylkene anledning til å møtes, utveksle erfaringer og få nye ideer. Det er også 
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anledning til å få tettere samarbeid med landsstyret og det gir muligheter til å diskutere drift 

og utfordringer i lokalgruppearbeidet. Medlemmene av landsstyret tok opp saker om strategi, 

organisasjonskart i NSF, handlingsplan, nettverksgrupper, økonomi, nettsider, hjerteposten, 

kursrom og andre saker som var aktuelle for lokalgruppelederne.  

 Satningsområder 
- Arrangere temakvelder og motivere kollegaer til å delta på medlemsmøter. 

- Fremme helhetlig forståelse av hjerteomsorgen i de ulike behandlingsleddene i fylket 

ved å invitere forelesere/deltakere på våre fagseminar 

- Bidra til å profilere NSF-LKS som faggruppe. 

- Rekruttere nye medlemmer 

- Fronte faget ut mot bydeler og kommuner 

- Øke medlemstallet og bygge nettverk 

- Være en aktiv lokalgruppe 

- Arrangere lotteri for å øke inntektene til lokalgruppen 

- Bruke FB siden aktivt ved å legge ut linker til ulike arrangement i tillegg til fag -og 

forskningsartikler 

Hjerteposten:  

I Hjerteposten presenter en lokalgruppe seg i hvert nummer utfra en fast rullering. Dette er 

alltid kjekt lesestoff. I 2017 var det lokalgruppene fra Hordaland, Sør- Trøndelag og Nord -

Trøndelag som presenterte seg. 

I 2017 har undertegnede sendt ut informasjonsskriv både før og etter styremøter for å holde 

lokalgruppelederne oppdatert på hva styret i LKS jobber med. Noen informasjonsskriv har 

også blitt lagt ut på lokalgruppeledernes Facebook gruppe. Med en del av dere har jeg hatt 

hyppig kontakt på mail, det setter jeg pris på. Informasjon om Aktivtetsmidler og opprettelse 

av standardisert søknadsskjema er en ny oppgave for lokalgruppelederansvarlig. Det er godt å 

se at lokalgruppestyrene anvender disse midlene til nytte for på medlemmene i lokalgruppene.  

Troms var den eneste lokalgruppen som hadde jubileum i 2017. De fikk 500 kroner til 

markering som de brukte på medlemmene. 

I året som har gått har lokalgruppene lagt ned mye frivillig arbeid og vist stort faglig 

engasjement for å engasjere og gi faglig påfyll til kardiologiske sykepleier i hele landet. Som 

lokalgruppe ansvarlig i LKS, vil jeg rette en stor takk til dere alle. Tusen takk for innsatsen til 

dere som forlater lokalgruppestyrene, 

2.8 Nettsiden ved Gunhild Brørs 

Nettsiden til NSF er enkel å administrere. Ved ønske og behov for hjelp til å administrere 

nettsiden kan Tone.Stidahl@nsf.no kontaktes. Ved tekniske oppgaver kontaktes bss@nsf.no. 

  

NSF-LKS benytter nettsiden aktivt for å nå medlemmene og skal inneholde:  

 Strategiske dokumenter, maler og dokumenter  

 Hjerteposten i PDF-format ; 1.mars 2018 er Hjerteposten fra nr. 1 2006 frem til nr. 3 

2017 tilgjengelig på nettsiden. 

 Informasjon om aktuelle møter og kongresser nasjonalt og internasjonalt. 

 Informasjon om NSF-LKS landskongress i Trondheim ble annonsert allerede kort tid 

etter kongressen 2016, med fortløpende oppdatering om kongressprogram og 

mailto:Tone.Stidahl@nsf.no
mailto:bss@nsf.no
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påmeldingslinker. Nettsiden var viktig for å nå medlemmer med abstraktinvitasjon 

høsten 2016.  

 Nettsiden skal også inneholde nyttig informasjon om faggruppen sitt styret og 

lokalgruppene. Det er fortsatt liten respons fra medlemmer med verv i lokalgruppene 

og dette må fortsatt være et innsatsområde. 

  Informasjon publisert på nettsiden blir linket til facebooksiden til faggruppa. Per 01.03.18 er 

det 775 «likes» på NSF-LKS sin side på facebook. 

Informasjon på nettsiden blir også formidlet til medlemmene via nyhetsbrev, som er en 

effektiv måte å nå medlemmene med informasjon. Det ble ikke sendt ut nyhetsbrev som 

beskrevet i handlingsplan for 2017.  

2.9 Videreutdanningene ved Marianne Jørgensen 

Møter: 

Det ble ikke avholdt møte med videreutdanningene under kongressen i Trondheim da det ikke 

var representanter fra HiOA tilstede og NTNU ikke var aktive på det tidspunktet. 

HVL: 

Avslutning for del I og del II i Bergen desember 2017. Janne Nilsen representerte styret under 

avslutningsseminarene i januar 2018. 

Kontakter del I: Kjersti Oterhals og Nina Fålun 

Kontakt del II: Tone M Norekvål 

HiOA: 

Oppstart av nytt kull ved HiOA januar 2017 

Kontakt: Heidi Jerpset 

NTNU: 

Ingen kull skoleåret 2017 

Kontakt: Kari Hanne Gjeilo 

2.10 Internasjonalt og nordisk samarbeid ved Gunhild Brørs 

Det Nordiske samarbeidet har ikke hatt aktivitet i 2017. Leder i NSF-LKS kunne ikke delta på 

CCNAP sitt møte under EuoHeartCare 2017. Tidligere leder i NSF-LKS, Siv Olsen, deltok på 

CCNAP sitt arrangement Train the trainers med fokus på Guidelines Smart-prosjektet i 

desember 2017.   
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Vedlegg 1: Suppleringsvalg  

 

Nominasjonskomiteens innstilling 

 

For perioden 2018-2019 har Nominasjonskomiteen innstilt følgende til landsstyre i NSF-

LKS: 

 

Styremedlem 

Karen By   Akershus universitetssykehus 

 

 

 

 

Nominasjonskomiteen ved:  

 

 

Øivind Kristensen  Irene Drotningsvik  Kari Hanne Gjeilo 

Leder     Medlem    Medlem  

 

 

Presentasjon til suppleringsvalg NSF-LKS: 

 

Personopplysninger 

Navn  Karen By 

Adresse Kolbjørnbakken 10, 2080 Eidsvoll 

Alder  34 år 

E-post  karenby1@gmail.com 

 

 
  

Nåværende stilling og arbeidssted: Seksjonsleder, avd. for hjertemedisin, Akershus 

universitetssykehus.  

Arbeidserfaring:  
Relevant arbeidserfaring:  

 2002-2005: Trondheim kommune, hjemmetjenesten: pleieassistent i ferier 

 2004-2010: Aker sykehus, hjertemedisinsk sengepost, Pleieassistent og sykepleier 

 2011-2013: OUS, Ullevål, Pacemakersenteret, Sykepleier med fagansvar 

 2011-2013 UiO, Vit.ass (deltid) 

 2013-2014: Ahus, hjerteovervåkningen, Sykepleier 
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 2014- d.d: Seksjonsleder, avdeling for hjertemedisin, sengeområde S303 

 

Utdanning: 

Examen philosophicum, medisin grunnfag, organisasjonskunnskap, bachelor i sykepleie, 

master i klinisk sykepleievitenskap (USA og Norge). 

 

Eventuelle aktuelle verv: 

• Tidligere vara i styret i NSF Oslo  

• Leder for Studentrådet i to år under Bachelorutdanningen på HIOA (OsloMet). (2005-

2007) 

• Styremedlem, Avdeling for Sykepleie, HIOA (2006-2007) 

 

Programerklæring:  
Med bakgrunn i ulike kardiologiske avdelinger på ulike sykehus i inn- og utland, er kardiologi 

faget jeg brenner for. Masteroppgaven min omhandlet oppfølging av pasienter med hjertesvikt 

i Norge og USA. På sikt ønsker jeg å ta doktorgrad om samme tema. Jeg ønsker å holde meg 

oppdatert på forskning og fagutvikling som pågår innen vårt fagfelt. Jeg vil bidra til at 

sykepleiere som jobber innen kardiologi skal få enkel tilgang til oppdatert kunnskap i faget, 

og dermed gi best mulig pleie for pasienter med hjertesykdom og deres pårørende. Og, jeg 

elsker organisasjonsarbeid! Godt valg! 

 


