
Kjære alle sammen! 

Jul, nyttår og høytid er tiden for å se framover. Vi har lagt 

planer for 2019, nok et spennende år skal føyes inn i NSFs 

historie.  

Vi skal jobbe for å opprettholde og bedre kvaliteten i 

helsetjenestene i kommuner og sykehus og i det private. Vi ser 

at sykepleiermangelen er en trussel mot dette, og at den er raskt økende. Dette til tross for at 

det er mange gode søkere til studieplassene. Mange faller fra allerede under studiet. Det er 

også alarmerende at 20 % av sykepleierne slutter før de har vært utdannet i 10 år (SSB). 

Sykepleiere har også en altfor lav avgangsalder, mellom 56 og 57 år, hvor de ikke lenger makter 

å stå i en altfor tøff arbeidshverdag.  Det lekker kvalifiserte sykepleiere i begge ender av 

yrkeslivet.  Vi må jobbe for å skape attraktive arbeidsforhold som gjør at sykepleiere velger å 

bli i yrket, og at arbeidsgivere prioriterer dette. Dette vil avhenge av om man kan tilby gode 

arbeidsforhold i kraft av nok folk med riktig kompetanse på jobb, gode turnuser, hele stillinger 

og konkurransedyktig lønn. 

Det må også jobbes med gode seniorpolitisk tiltak som gjør at folk kan klare å stå litt lengre i 

arbeid. Dette handler om turnus, ferie, fritid, tilrettelegging osv.  

Omgivelsene våre endrer seg, noe NSF også må forholde seg til. 

For å oppnå målene om trygge, gode arbeidsforhold og en 

kvalitativ god helsetjeneste som møter befolkningens behov, må 

vi se på hvordan vi best kan organisere oss. Regionreformen 

påvirker oss, fordi grenser flyttes og endres. Forvaltningsnivåer 

og organisering av helsetilbud flyttes og endres. NSF er nå, som 

mange av dere er kjent med, i organisasjonsutviklingsprosess. 

Vedtak om framtidig organisering skal fattes på landsmøtet i 

november 2019. Forskjellige modeller er nå ute på høring. 

Fylkesstyret er høringsinstans. De hovedtillitsvalgte er godt 

informert, gjennom dokumentene, jevnlige møter med 

prosjektleder og diskusjoner i organisasjonen, hvor de har hatt 

muligheter for å utveksle synspunkter. Neste store milepel i 

dette arbeidet er fylkesmøtet, hvor prosjektleder kommer igjen til Hedmark for å informere 

om hvor saken står da.  

Fylkesmøtet består av delegater fra alle hovedtillitsvalgt-områder. Disse skal blant annet velge 

delegater til landsmøtet i november. Et stort og viktig ansvar for alle, vi skal skape en 

organisasjon som også i framtida er tydelig og synlig for medlemmer og våre omgivelser. 

Det er valgår i NSF. Hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte velges/gjenvelges i år med oddetall. Det 

er viktig for alle medlemmer at vi har kontinuitet i vervene. Støtt opp om de tillitsvalgte, det 

kan være en krevende og ensom rolle. Men uten et godt tillitsvalgtapparat stopper vår 

organisasjon opp. De gjør en kjempejobb på vegne av alle, og er organisasjonens spydspiss. Still 

deg gjerne til disposisjon hvis noe trenger avløsning. 

Avslutningsvis vil jeg gjerne takke for innsatsen gjennom året som har gått, våre tillitsvalgte på 

alle nivåer og våre trofaste medlemmer. Ønsker dere alle ei god jul og et godt nyttår.  

Bente Irene Aaland 

 

 


