
 

 

Sykepleierforbundet 
inviterer til gratis fagkveld 

 

Tid:    onsdag 15. mai 2019 fra kl. 18 – 21 
Sted:  Quality Hotel, Sarpsborg (ved E6) 
 
Vi feirer sykepleierdagen og inviterer medlemmer i Østfold til 
spennende fagkveld med dyktige forelesere; 
 

• Heidi Skutlaberg Wiig - kreftsykepleier 

• Lars Berrum – komiker og sykepleier 
 

I tillegg vil fylkesleder Karen Brasetvik innlede med siste nytt fra 
NSF. Og du kan møte representanter fra lokale faggrupper, KLP, 
DnB og Forsikringskontoret.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

«Mot til å møte – empatisk 
kommunikasjon»  
Hvordan møter du mennesker som skal dø? Og 
hva lærer man når man år etter år har pasienter 
som skal dø?  
Heidi Skutlaberg Wiig jobber som kreftsykepleier 
ved A-hus og har mer enn 20 års erfaring med 
pasienter i livets siste fase. Hun er også en 
anerkjent foreleser som gjerne deler sin kunnskap 
med både kollegaer, studenter, pasienter og 
pårørende.  
 

Lars Berrum presenterer «Søster Lars» - et 
skråblikk på hvordan det er å være mannlig 
sykepleier i dagens helsetjeneste. I tillegg til å være 
sykepleier er Lars en prisvinnende stand up-
komiker kjent fra både radio og TV. I tillegg har han 
hatt egne show på Latter. Lars elsker å overraske 
publikum. Han omtales som en elskverdig person 
som alle bør få en smakebit av.  



 

 Det vil bli enkel servering med kaffe/te og wienerbrød fra kl. 18. 
 
Fra kl. 18.00 – 18.20 kan du besøke faggruppenes stand, snakke 
med KLPs pensjonsrådgivere, DnB, NSF Forsikring eller hygge deg 
sammen med kollegaer, kullinger og andre NSF-medlemmer fra 
hele fylket.  
 
Det blir også en pause fra kl. 20.00 – 20.30 før vi avslutter kvelden 
med å trimme lattermusklene. 
 
 
Påmelding så snart som mulig og innen 1. mai  
For å melde deg på må du være logget inn som medlem på NSFs 
hjemmeside. Følg denne lenken;  
https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4290117/540896   
 
NB! Vi har et begrenset antall plasser, så her gjelder det å være 
først til mølla. 
 
 
Vi ønsker deg velkommen til en spennende fagkveld i godt selskap med 
andre sykepleiere i Østfold! 
 
 
Vennlig hilsen 
Norsk Sykepleierforbund Østfold 
 
 
Karen Brasetvik 
Fylkesleder 
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