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Program for generalforsamlingen 
1. Åpning av generalforsamling 

2. Registrering av antall stemmeberettigede 

3. Godkjenning av saksliste 

4. Oppnevning av ordstyrer 

5. Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen 

6. Oppnevning av utvalg for oppdrag under generalforsamlingen (tellekomite (4 stk), 

referent, tre medlemmer til å underskrive protokoll og ett medlem til å underskrive 

regnskap) 

7. Gjennomgang av faggruppens virksomhet 

 * Strategiplan 2020-2023 

* Årsmeldinger 

 * Gjennomgang av regnskap 

8. Godkjenning av NSF-LKS økonomiske føringer 

9. Behandling av meldte saker 

10. Valg av sentralstyre 2019-2021 
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Strategiplan NSF-LKS 2020-2023 
 

 

Denne strategiplanen for 2020-2023 ble utarbeidet på styremøte 04.03.2019.  

Med mandat fra Generalforsamling vil strategiplan 2019-2023 bli justert i henhold til saker 

vedtatt under generalforsamlingen og godkjent av sentralstyret under det første styremøtet 

etter generalforsamlingen.  

 

 

1. NSF-LKS SKAL VÆRE ET FORUM FOR IDE- OG KUNNSKAPSUTVIKLING 

1.1 NSF-LKS skal arrangere en årlig kongress for kardiologisk sykepleiere 

Mål: Økt faglig engasjement og kunnskapsutvikling blant sykepleiere som jobber i en 

kardiologisk setting 

   

 Den årlige kardiologiske sykepleiekongressen skal inneholde relevante tema som 

når alle sykepleiere som jobber i en kardiologisk setting, både i 

spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.  

 Formidle informasjon om forskning- og forbedringsprosjekter relevante for 

kardiologisk sykepleie, nasjonalt og internasjonalt 

 Formidle informasjon om resultater fra forskning- og forbedringsprosjekter 

relevante for kardiologisk sykepleie, nasjonale og internasjonalt 

 Formidle nasjonale og internasjonale trender innen utredning, behandling, 

oppfølging og rehabilitering for pasienter med hjertesykdom  

 Formidle informasjon om ESC guidelines og andre verktøy for evidensbasert praksis 

 Den årlige kardiologiske sykepleiekongressen skal legge til rette for sosiale og faglig 

møteplass for nettverksbygging på tvers av helseforetakene og 

helsetjenestenivåene 

 Hvert andre år arrangerer sentralstyret i NSF-LKS generalforsamling for NSF-LKS 

sine medlemmer i henhold til vedtektene under den årlige kardiologiske 

sykepleiekongressen  
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1.2  NSF-LKS er ansvarlig for utgivelse av fagbladet Hjerteposten 

Mål: Opprettholde og videreutvikle en sykepleiefaglig profil i fagbladet Hjerteposten, redaktør 

skal i samarbeid med redaksjonskomiteen: 

 Formidle fagkunnskap innen kardiologisk sykepleie 

 Oppfordre og motivere medlemmer til å publisere rapporter eller fagartikler 

 Etablere og videreutvikle faste spalter 

 Formidle aktiviteter innenfor det kardiologiske miljøet, lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt 

 

1.3  NSF-LKS er synlig på internett 

Mål: Opprettholde og videreutvikle internettsiden til NSF-LKS og være synlig i sosiale medier 

 Formidle informasjon om faglige nyheter innen forskning og kvalitetsforbedring til 

medlemmene 

 Formidle informasjon om aktiviteter og arrangementer (kurs, seminarer, 

kongresser etc.) til medlemmene, lokalt, nasjonalt og internasjonalt 

 Bruke sosiale medier som facebook, instagram og twitter til å profilere faggruppen 

 

2. SKAPE INTERESSE FOR KLINISK FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID  

2.1 NSF-LKS skal stimulere til sykepleiefaglige prosjekter 

Mål: Initiere prosjekter rettet mot fagutvikling og kvalitetsforbedring innen kardiologisk 

sykepleie 

 Etablere samarbeid med andre relevante faggrupper og forskningsmiljøer 

 Søke prosjektmidler fra Sentralt fagforum og NSF 

 Legge til rette for at medlemmer til å søke prosjektmidler fra Sentralt fagforum og 

NSF 

2.2 NSF-LKS skal inspirere sykepleiere til å formidle fagutvikling og forskning 

Mål: Bidra til videreformidling av aktivitet innen fagfeltet kardiologisk sykepleie 

 Sykepleiere får trening i å skrive abstrakter 
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 Sykepleiere får mulighet til å presentere egne prosjekt på Den årlige kardiologiske 

sykepleiekongressen 

 Sykepleiere oppmuntres til å sende abstrakter til internasjonale kongresser 

 Sykepleiere oppmuntres til å skrive fag- og forskningsartikler 

 NSF-LKS kan bidra med å formidle veiledere 

 Opprettholde aktivitet i Nasjonalt nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie 

  

2.3 NSF-LKS deler ut stipend 

Mål: Stimulere til faglig aktivitet innen kardiologisk sykepleie ved å støtte medlemmene 

økonomisk 

 NSF-LKS utlyser stipend til medlemmene etter gjeldende kriterier 

 

3. ARBEIDE FOR NASJONALT OG INTERNASJONALT SAMARBEID  

Mål: Bidra til å etablere nettverk for å utveksle erfaringer innen forskning og fagutvikling. NSF-

LKS bør være representert i: 

 Nasjonalt samarbeid på tvers av NSF sine ulike faggrupper 

 Nordisk samarbeidsgruppe for kardiologiske sykepleiere  

 Europeisk samarbeidsgruppe for kardiologiske sykepleiere 

 Tverrfaglig samarbeid relevant for kardiologisk sykepleie 

 

4.   REKRUTTERE OG HOLDE PÅ MEDLEMMER    

       Mål: Øke medlemstallet til 1300 medlemmer.  

 Rekruttere og engasjere nye medlemmer 

 Beholde og engasjere medlemmer 

 

5.   ARBEIDE GJENNOM LOKALGRUPPER   

5.1 NSF-LKS arbeider for etablering av lokalgrupper  

Mål: Stimulere til økt faglig aktivitet i alle fylker og inspirerer til opprettelse av    

faglig møteplass og diskusjonsarena 
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 Opprettholde og videreutvikle gode kommunikasjonskanaler mellom sentralstyret i 

NSF-LKS og lokalmiljøer 

 Stimulere til og bistå med ressurser ved etablering av nye lokalgrupper 

 

5.2 NSF-LKS arbeider for å opprettholde lokalgrupper 

Mål: Stimulere til økt faglig aktivitet i alle lokalgrupper inspirerer til opprettelse av    

faglig møteplass og diskusjonsarena 

 Etablere god kommunikasjon og samarbeid med lokalgruppeledere  

 Legge til rette for god kommunikasjon og samarbeid mellom de ulike lokalgruppene i 

NSF-LKS 

 Bidra med økonomisk og faglig støtte for faglige arrangementer for medlemmene 

 

6.   PROFILERE FAGGRUPPEN 

       Mål: Markedsføre NSF-LKS sine mål, strategi og virksomhet på aktuelle arenaer 

 Profilere faggruppen i media, fagtidsskrifter og medlemsblad 

 Være synlige på nasjonale og internasjonale kongresser og møter 

 Være synlige på den helsepolitiske arena 

 

7.   ØKONOMI 

      Mål: NSF-LKS skal tilstrebe en god økonomi som kommer medlemmene og fagfeltet  

      til gode  

 

8. VIDEREUTDANNING I KARDIOLOGISK SYKEPLEIE 

Mål: At det utdannes spesialsykepleiere med høy kompetanse innen kardiologisk sykepleie 

 Følge opp evaluering av eksisterende studietilbud 

 Følge utvikling av og være høringsinstans for studietilbud ved de ulike 

Høyskolene/Universitet 

 Følge utviklingen av aktuelle kliniske mastergrader og doktorgrader  
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Det skal årlig utarbeides egne handlingsplaner og skrives årsrapport for: 

1. Årlig drift   

2. Økonomi: regnskap og budsjett  

3. Stipend: søknad og tildeling 

4. Fagbladet Hjerteposten 

5. Kongressen 

6. Nettside og sosiale medier 

7. Lokalgruppeaktivitet 

8. Videreutdanning: tilbud og aktivitet 

9. Internasjonalt samarbeid  

10. Profilering og medlemsarbeid  

11. Gjeldende nettverk/ressursgrupper i NSF-LKS  
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Administrativ informasjon 
 

Styret 2017-2019 
 

Leder Gunhild Brørs, St. Olavs hospital 

Nestleder/sekretær Marianne Jørgensen, Stavanger    

Universitetssykehus 

Styremedlem/Kasserer Cecilie Odland, Sørlandet Sykehus HF, 

Kristiansand 

Styremedlem/Redaktør 

Hjerteposten 

Marianne Holter, Oslo Universitetssykehus, 

Rikshospitalet 

Styremedlem/ Lokalgruppeansvarlig Janne Nilsen, Haukeland Universitetssjukehus 

Styremedlem/Web-ansvarlig Karen By, Cappelen Damm 

Varamedlem Anette Krane, Nordlandssykehuset  

Varamedlem Sophia Onarheim, Bærum sykehus 

 

Nominasjonskomite 2017 – 2019 
 

Leder Øivind Kristensen, Oslo 

Medlem Kari Hanne Gjeilo, Trondheim 

Medlem Irene Drotningsvik, Bergen 

 

Støttefunksjoner NSF 
 

Regnskapsfører Økonomiavdeling NSF 

Medlemsadministrasjon Via ”min side” nettsiden NSF 
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Annet 
 

Medlemstall per 11.03.2019 1174 medlemmer 

Styremøter 2018 Januar: Oslo, 1 dag 

April: Harstad, 1 dag 

Juni: Kjeller/Oslo Met, 1 dag 

September: Sandefjord, 2 dager 

Ledermøter 2018 Sentralt fagforum, Mars og September, 2 

dager 

Samhandlingskonferansen, 2 dager 
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Årsmelding 2018 

NSF-LKS ved Gunhild Brørs 
Styret hadde frafall av et styremedlem etter valget i 2017. Derfor ble det holdt 

suppleringsvalg under den årlige kardiologiske sykepleiekongressen i 2018. Det ble gjort 

noen interne justeringer i forhold til arbeidsoppgaver og verv i 2018.  

NSF-LKS feiret 25 års jubileum i 2018. Dette ble markert under den årlige 

kardiologiske sykepleiekongressen i Harstad.  

Det faglige engasjementet har ført til at NSF-LKS ved leder igjen ble invitert foreleser 

ved den 4. Nasjonale konferansen om hjerte og hjerne. Foredraget hadde tittelen Sykepleie i 

norsk kardiologi: fra pleiefunksjon til aktiv rolle i behandling og oppfølging. I etterkant av 

foredraget fikk leder forespørsel om å skrive om dette tema til bladet Best Practise, som er 

et fagblad for faglig dialog mellom leger innen kardiologi og diabetes. Artikkelen ble 

publisert i nr. 28, Oktober 2018 og ble skrevet av Gunhild Brørs og Nina Fålun (Brørs G og 

Fålun N. Sykepleie i norsk kardiologi – profesjonens utvikling gjennom de siste 50 årene. Best 

Practise. Nr 28. Oktober 2018. 8. årgang).  Samme artikkel ble publisert i Hjerteposten nr. 3 

2018.  

Kongress ved Gunhild Brørs 

I 2018 arrangerte NSF-LKS landskongress i Harstad 25.-27. april. Kongressen hadde 205 

deltakere. Totalt deltok 15 firma med stand, totalt 26 firmarepresentanter. Det ble sendt inn 

omkring 20 abstraktbidrag til kongressen. Fire firma hold symposium. Det ble arrangert 

workshop for bruk av fokusert ultralyd. Det ble arrangert nettverksmøte for Atrieflimmer og 

for forskning i kardiologisk sykepleie. Kongressen gikk med et økonomisk overskudd. 

Evaluering i etterkant av kongressen gav positive tilbakemeldinger fra deltakerne.  

Økonomi ved Cecilie Odeland 

Inntekter: 1 281424,- Utgifter: 1141725,- Resultat 2018: 139699,- 

Med tanke på vedtatt budsjett for 2018, hvor det ble budsjettert med – 60397, har året gitt 

et positivt resultat for NSF-LKS. Dette mye på grunn av overskudd av kongress 2018. 

Budsjettet kom i minus på grunn av økt penger til medlemmer på GF 2017.  
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Medlemsmassen i 2018 har vært jevnt økende fra 1127 medlemmer i januar 2017 til 1202 

medlemmer i desember 2018. Dette er ganske lik stigning og antall medlemmer fra år 2017. 

Faggruppen jobber aktivt med å øke medlemsmassen. 

 

På inntektssiden gikk kongressen med et godt overskudd. 

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

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

opphold.  

Det er gitt ut 3 eksemplarer av fagbladet Hjerteposten i 2018. Her har vi brukt omtrent det 

som var budsjettert. Beløpet er noe økende fra år til år. 

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 og ikke noe som er overført fra 2016 i følge NSF øknomiansvarlig . 65 000 

igjen. 

SIRKA 

Her har det vært noe aktivitet. Det gjenstår 71 697(egne tall, ikke registrert i BI) kroner som 

overføres til 2019. 
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Selvrapporterende livsstil 

Her har det vært lite aktivitet. Det er fortsatt 63 725 kroner tilgjengelig som overføres 

2019(ikke registrert i BI). 

Lommeultralyd 

Her har det vært en god del aktivitet. Det er fortsatt 82923 kroner tilgjengelig som overføres 

til 2019. 

Lokalgrupper ved Janna Nilsen 
NSF-LKS har følgende 10 lokalgrupper: Oslo/Akershus, Nordland, Sør-Trøndelag, 

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

Romsdal. I Sogn- og Fjordane verver de fortsatt medlemmer for å starte opp egen 

lokalgruppe. I fylker uten aktive lokalgrupper, har vi kontaktpersoner som bindeledd ut mot 

medlemmer og arbeidsplasser.   

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

velger å arrangere fagmøter. Noen arrangerer hele fag- og tema-dager, andre har 

ettermiddagsseminar og temakvelder. Både lokalgruppen i Norland og i Nord-Trøndelag 

arrangerer kardiologisk aften. Styremøter og fagmøter avholdes både på kafe, restaurant og 

lokaler på og utenfor arbeidsplassen. Mange av lokalgruppene samarbeider med industrien 

etter gjeldende retningslinjer for samarbeid med kommersielle aktører.  

Fagmøter 

Lokalgruppene har hatt varierte, interessante og lærerike tema på sine arrangement. 

Følgende tema har vært på agendaen: underernæring og hjertesvikt; akutt hjertesvikt;  

hjerte transplantasjon; iskemiutredning; bruk av Entresto og pro-BNP; takutsubo; pacemaker 

og ICD; cardielle troponiner; hyperkolestrolemi; diabetes og hjertesykdom; EKG forandringer 

som ikke er hjerteinfarkt; forebygging av hjerte- og karsykdom med hjertegod mat, 

vektreduksjon, røykslutt, trening og blodtrykkskontrol;livskvalitet etter hjertestans; 

endokarditt; håndholdt ultralyd;  intubert pasient med posterior reversibel encefalopati 

syndrom og Syre-base m/caser;. «sykepleieforskning på Hjerteavdelingen, HUS -med fokus 

på telemetriforskning; atrieflimmer etter åpen hjertekirurgi; vasovagal synkope ; TAVI; 

atrieflimmer og behandling av arytmi med ablasjon, elektrokonvertering og medikamenter.. 
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Noen lokalgrupper arrangerer sine fagmøter i samarbeid med andre lokale faggrupper og 

dette ser ut til å være svært vellykket.  Flere grupper har også fått med seg deltakere og 

medlemmer fra kommunehelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Noen lokalgrupper 

velger å ha arrangementene på sykehus det ikke er styremedlemmer for å engasjere flere. I 

Nord-Trøndelag setter de opp busser til sin kardiologiske aften får å få med seg mange 

deltakere. Mange av foredragsholdere på fagmøtene er sykepleiere som legger frem egen 

forskning. De har videreutdanning i kardiologisk sykepleie, mastergrad eller doktorgrad.  

Markering av Verdens hjertedag 

Flere av lokalgruppene hadde vellykkede stand på kjøpesentre denne dagen med mange 

besøkende. Et av fokusene denne dagen var hjerte-lunge redning med støtte fra Hjerte-

Lungeforeningen. 

Andre markeringer og aktiviteter 

I Oslo og Akershus har de deltatt på de to «faggruppeledermøter» i regi av NSF Oslo som har 

vært arrangert i 2018.  

I Vestfold forbedrer lokalgruppe styret seg til kommende kongress i Sandefjord, der de blant 

annet skal stå for «bli kjent aften» og underholdning til kongressmiddag. 

En del av lokalgruppelederne har deltatt på lokalt fagråd i sitt fylke, men det er utfordringer 

knyttet til å få permisjon fra arbeidsgiver for å delta på møtene. 

Utfordringer for lokalgruppene 

Aktiviteten er svært ulik i lokalgruppene. I 2018 har aktiviteten i de fleste gruppene vært 

imponerende stor. Noen lokalgrupper melder om utfordringer i henhold til å få medlemmer 

til å delta på fagmøter og til å melde seg til styreverv. Tross geografiske avstander har flere 

grupper hatt stor aktivitet og samlet mange deltakere til arrangementene sine, mens noen få 

grupper har slitt med manglende motivasjon både fra styremedlemmer og 

lokalgruppemedlemmer.  

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 flere nye medlemmer. 

Det kan se ut som at noen medlemmer glemmer å betale kontingenten og dermed faller ut 

av listene ved årets slutt. 
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Kommunikasjon 

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

hverandre, de benytter seg også av Messenger, sms og mail. Her legger gruppene ut både 

påmelding til arrangementer og annen informasjon. Noen har også opprettet egen hotmail-

konto de benytter seg også av Messenger, SMS og mail via NSF. For å få deltakere til 

arrangement, har medlemmer av lokalgruppe styrene også oppsøkt arbeidsplasser for å 

informere om fagmøter. Flere lokalgrupper benytter seg av evalueringsskjema på fagdager 

for å få tilbakemelding på om arrangementet treffer deltakerne, noe de får god respons på. 

Det gir lokalgruppestyrene muligheter til endringer og innspill etter medlemmenes ønsker. 

Lokalgruppelederne har også sin egen Facebook side hvorde utveksler informasjon og 

erfaringer. 

Økonomi 

Vipps er innført for alle lokalgruppestyrene, det er ikke lenger mulig å ha kontantkasse. 

Økonomien i de ulike gruppene er svært forskjellig. Noen av lokalgruppene har svært god 

økonomi, det er gjerne de gruppene som arrangerer hele fagdager med mange deltakere der 

arbeidsgiver dekker deltakeravgiften som er høyere enn avgiften de andre gruppene krever. 

I tillegg samarbeider mange grupper med industrien, som dekker deler av utgiftene i 

forbindelse med arrangementer. Noen har utlodning på sine arrangement, og får inntekter 

av det. Flere lokalgrupper har vært avhengig av aktivitetsmidler for å arrangere fagdager. I 

2018 hadde flere lokalgrupper jubileum og fikk tilført ekstra midler etter oppsatt plan. NSF-

LKS Hordaland hadde 20-års jubileum og fikk tildelt både en fri kongressavgift og kr. 2000. 

Vestfold og Nord-Trøndelag hadde begge 15-års jubileum og fikk tildelt kr. 500 hver. 

Aktivitetsmidler 

I 2017 ble aktivtetsmidler innført som en prøveordning etter vedtak på GF. I 2018 var det 

planlagt kun en utlysning av midler, men fordi det fantes restmidler, ble det en runde på 

høsten også. Med ett unntak fikk de lokalgruppene som søkte om midler, innvilget sine 

søknader. Det ble søkt om støtte til faglige arrangementer og verving. Det er gledelig at 

lokalgruppestyrene har anvendt disse midlene i tråd med intensjonen. Informasjon om 

aktivtetsmidler og opprettelse av standardisert søknadsskjema er en ny oppgave for 

lokalgruppelederansvarlig, denne ble revidert i 2018. 
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Lokalgruppeledermøte 

Det har blitt arrangert ett møte i 2018 i forbindelse med kongressen i Harstad, møtet var 

fulltallig. På lokalgruppeledermøtene får alle lokalgruppeledere anledning til å møtes, 

utveksle erfaringer og få nye ideer. Det er også anledning til å få tettere samarbeid med 

landsstyret og det gir muligheter til å diskutere drift og utfordringer i lokalgruppearbeidet. 

Saker som ble behandlet på møtet i 2018 var strategier for medlemsmøter, 

erfaringsutveksling organisasjonskart i NSF, handlingsplan, nettverksgrupper, økonomi, 

aktivitetsmidler nettsider, hjerteposten, kursrom og andre saker som var aktuelle for 

lokalgruppelederne. Frank Oterholt, leder for Sentralt Fagforum presenterte NSF og det å 

jobbe som tillitsvalgt. 

 Satsningsområder 

- 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 på tvers av fylkesgrenser 

- Rekruttere nye medlemmer og beholde eksisterende 

- 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 facebook- siden aktivt ved å legge ut linker til ulike arrangement i tillegg til fag- 

og forskningsartikler 

- Utlyse medlemsstipender og gi økonomisk støtte til medlemmer for deltakelse på 

NSF-LKS kongress   

- Benytte aktivitetsmidler til medlemsverving og fagdager/kvelder 

Hjerteposten:  

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

flott å se hvordan gruppene presenterer seg og jobber. I 2018 var det lokalgruppene fra 

Nordland, Troms og Nord- Trøndelag som presenterte seg. 
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Styrets kommunikasjon med lokalgruppene 

I 2018 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. Mange lokalgruppeledere har 

vært aktiv i kommunikasjonen og kommet med spørsmål og innspill både i forbindelse med 

utsendte mail og organisatoriske spørsmål, noe som er svært oppmuntrende.  

 Lokalgruppene legger ned mye frivillig arbeid og viser stort faglig engasjement for å 

engasjere og gi faglig påfyll til kardiologiske sykepleier i hele landet. En stor takk til alle dere 

som bidrar til dette arbeidet.  

Stipend ved Marianne Jørgensen 
Vedtak GF 2017: Økt til 5 medlemsstipend høst gjeldende fra 2017 + 15 medlemsstipend vår 

gjeldende fra 2018 + 1 masterstipend gjeldende fra vår 2018. 

Medlemsstipend vår 2018: 

Antall søkere: 29 

Tildelinger: 15 

1. Mari Sponås Kvam, St.Olav (Orkdal), LKS-Kongressen Harstad 

2. Katrine Buun Lyngås, Drammen Sykehus, LKS-Kongressen Harstad 

3. Ina Marie Thon Aamodt, Stipendiat RH, LKS-Kongressen Harstad 

4. Anita Aasen, Namsos Sykehus, LKS-Kongressen Harstad 

5. Tuva Drivdal Grønsund, Rikshospitalet, LKS-Kongressen Harstad 

6. Hege Amofa, Haukeland Universitetssykehus, EHC Dublin 

7. Anne Skeide, Rikshospitalet, EuroGUCH Munster 

8. Siv Olsen, UNN Harstad, EHC Dublin 

9. Rita Elisabeth Karlsen, NLSH, LKS-Kongressen Harstad 

10. Ingelin Grov, Rikshospitalet, Transplantasjonskongress Nice 

11. Kristin Flem, Ålesund Sykehus, LKS-Kongressen Harstad 

12. Elisabeth Flem, Ålesund Sykehus, LKS-Kongressen Harstad 

13. Victoria Baluyot, Lovisenberg, ESC München 

14. Elin Furseth, Hamar Sykehus, LKS-Kongressen Harstad 
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15. Liv Anne Aambakke Bjørkedal, Volda Sykehus, LKS-Kongressen Harstad 

Masterstipend vår 2018: 

Antall søkere: 1 (ett stipend flyttet til høsten 2018 pga manglende søkere) 

Tildeling:  1 

1. Ewy Katrine Moen Førde, Førde Sykehus, Master i klinisk sykepleie HVL 

Utdanningsstipend vår 2018: 

Antall søkere: 0 (Flyttet til høsten 2018 pga manglende søkere) 

Tildeling: 0  

Medlemsstipend høst 2018: 

Antall søkere: 4 (En søker søkte om to stipend) 

Tildeling:  3 

1. Terje Hansen, St.Olavs, NSF-LIS 2018 

2. Trond Røed Pettersen, Haukeland Universitetssykehus, EHC Milano 2019 

3. Marianne Jørgensen, Stavanger Universitetssykehus, ECS Paris 2019 

Masterstipend høst 2018: 

Antall søkere: 2  

Tildeling:  1 

1. Lene Markhus, Haukeland Universitetssykehus, Master i klinisk sykepleie HVL 

Utdanningsstipend høst 2018: 

Antall søkere: 2 

Tildeling: 1  

1. Linda Liabø Rønningen Munkvold, St.Olavs, Kardiologisk videreutdanning NTNU 

Hjerteposten ved Marianne Holter 

Hjerteposten ble utgitt i 3 nummer i 2018. Bodoni (tidligere Bergen Grafisk AS) har hatt 

ansvar for design, trykking og distribusjon. Samarbeidet med Bodoni har vært meget bra. 

Marianne Holter har hatt jobben som redaktør i 2018. 

I første nummer 2018 var hovedtema videreutdanningene i kardiologisk sykepleie. Vi fikk 

flotte presentasjoner fra utdanningene i Bergen, Oslo/Akershus og Trondheim. Andre 

nummer hadde hovedtema arytmi, med spennende artikler rundt dette temaet. Tredje 
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nummer hadde hovedtema PCI-behandling. I tillegg til interessante artikler og innlegg 

relatert til hovedtemaene har vi hatt flotte presentasjoner av hjerteavdelinger ved ulike 

sykehus, det har vært portrett-intervjuer av kardiologiske sykepleiere med spesialfunksjoner, 

forskningsmiljøer har vært presentert, det har vært resymeer fra nasjonale og internasjonale 

kongresser og i hvert nummer får en av lokalgruppene presentere seg og sitt arbeid.  

Innholdet i de ulike numrene av Hjerteposten har vært tema på styremøter i 2018, og vi i 

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

redaksjonskomiteen også i år bestått 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 2018. 

I 2018 har det vært 2 faste annonsører i alle tre numrene av Hjerteposten. Det har også vært 

3 enkeltannonser. I 2019 må det jobbes videre med å rekruttere annonsører da det har vært 

noe liten interesse for å annonsere. 

I 2018 ble det igjen delt ut pris for «Årets faglige innlegg» på den årlige NSF-LKS kongressen. 

Prisen gikk til Nina Fålun og Anita Lyssand for deres artikkel om OK-programmet ved 

Haukeland Universitetssykehus som stod i det andre nummeret av Hjerteposten i 2017. 

Denne prisen skal også deles ut på kongressen i 2019 og er med på å inspirere medlemmer 

til å skrive kvalitetsartikler til fagbladet. 

For at Hjerteposten skal fortsette med 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.  

Medlemsservice ved Gunhild Brørs 
Medlemsantallet per 02.02.19 for NSF-LKS er 1149 og uendret fra samme tid 2018. 

Innmelding i NSF-LKS gjøres via SMS ved å sende kodeord HJERTE til 02409.  
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Mange medlemmer er aktiv i Vervekampanjen som gi fri kongressavgift på den årlige 

kardiologiske sykepleiekongressen. De som blir vervet melder seg selv inn via SMS-tjenesten. 

Når et medlem har vervet 10 nye medlemmer sender de en liste til medlemsansvarlig i NSF-

LKS som sjekker dette opp mot medlemsregistre.     

For utmelding av faggruppen henvender medlemmene seg til NSFs sin medlemsservice.  

Lokalgruppeledere har tilgang til og sjekker egne medlemslister fylkesvis. For å ha denne 

tilgangen må de registrere seg med verv i medlemsregisteret. Informasjon om dette ligger på 

nettsiden til faggruppen. Vi oppfordre fortløpende medlemmer til å ajourfører 

adresseendringer, e-postadresse og navneendringer på ”min side” på NSF sin nettside, eller 

ved å kontakte medlemstjenester@sykepleierforbundet.no.  

Nettsiden ved Karen By 
NSF-LKS har siden mai 2018 hatt webansvarlig i landsstyret. Denne har hatt ansvaret for 
publisering av nyheter på internettsiden på nsf.no samt Facebook-siden.  
NSF-LKS benytter nettsiden og facebook aktivt for å nå medlemmene, og skal inneholde:  

 Strategiske dokumenter, maler og dokumenter  

 Hjerteposten i PDF-format: Hjerteposten fra nr. 1/2006 frem til nr. 3/2018 er 
tilgjengelig på nettsiden. 

 Informasjon om aktuelle møter og kongresser nasjonalt og internasjonalt. 

 Døvre opprettet egen nettside for kongressen i Sandefjord april 2019 

 Nettsiden på nsf.no inneholder nyttig informasjon om faggruppen sitt styre og 

lokalgruppene. Lokalgruppeledere melder inn til webansvarlig ved behov for 

endringer i nettsiden.    

Informasjon publisert på nettsiden blir linket til facebook-siden til faggruppa. Per 11.02.19 er 
det 813 «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. Fram til februar 2019 har nyhetsbrevet 
blitt skrevet av leder, men vil senere forfattes av webansvarlig.  
Twitter: NSF-LKS er på Twitter, men har ikke vært aktive der per i dag. Webansvarlig 
tilstreber mer tilstedeværelse på Twitter.  
Instagram: NSF-LKS har ingen egen profil på instagram, men har startet med bruk av #nsflks. 
NSF-LKS oppfordrer medlemmene til å benytte denne under arrangementer som f.eks 
kongressen i Sandefjord.  

Videreutdanning ved Marianne Jørgensen 
Det var møte med representanter fra videreutdanningene under kongressen i Harstad. 

Tilstede på møtet var Nina Fålun og Kjersti Oterhals fra HVL, og Heidi Jerpseth fra OsloMet. 

Representanter fra styret var Marianne Jørgensen og Marianne Holter. 

https://www.nsf.no/
https://www.nsf.no/vis-artikkel/2426688/262031/Medlemsadministrasjon-i-NSF-portal
mailto:medlemstjenester@sykepleierforbundet.no
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Styret deltok på avslutningsseminar for studentene ved OsloMet 5. juni på Kjeller. 

Gratulasjonshilsen fra leder. Janne Nilsen representerte styret under avslutningsseminar for 

masterstudentene ved HVL i Bergen i september.  

Nordisk samarbeid ved Gunhild Brørs 
Det Nordiske samarbeidet trakk seg ut av arrangeringen av den nordisk baltiske kongressen i 

Estland juni 2015 da sykepleiedelen var preget av et lite budsjett til inviterte 

foredragsholdere og stor grad av lokale føringer. Samarbeidet om den nordisk-baltiske 

kardiologiske kongressen (NBCC) har blitt gjenopptatt i 2018 og kongressen skal 

gjennomføres i Helsinki, Finland, 10-12 juni, 2019.  https://www.nbcc2019.org/ 

Gjeldende nettverk/ressursgrupper i NSF-LKS ved Gunhild Brørs 
NSF-LKS har gjennom prosjektmidler fra NSF Sentralt Fagforum arrangert nettverksmøter 

innen ulike fagområder. Disse nettverksmøtene er blitt arrangert under den årlige 

kardiologiske sykepleiekongressen. I 2018 ble det arrangert nettverksmøte for sykepleiere 

som jobber med oppføling av pasienter med atrieflimmer. Nettverksmøtene blir ledet av 

NSF-LKS sine medlemmer med kompetanse inne de ulike fagområdene. Heidi 

Gulbrandsen og Siv Olsen ledet nettverksmøtet under kongressen i Harstad i 2018. Det var 

godt oppmøte under nettverksmøtet. 

NSF-LKS har gjennom prosjektmidler fra NSF Sentralt Fagforum etablert en 

arbeidsgruppe for sykepleiere som jobber med lommeultralyd. I 2018 har det blitt arrangert 

arbeidsmøter hvor gruppen har planlagt workshop som ble arrangert under den årlige 

kardiologiske sykepleiekongressen i Harstad. Workshop var fullbooket og gjennomført med 

stor suksess.  

Nasjonalt nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie arrangerte nettverksmøte 

under den årlige kardiologiske sykepleiekongressen i Harstad. Nettverket er ledet av Tone M. 

Norekvål. Det var godt oppmøte under nettverksmøtet.  

 

 

 

 

https://www.nbcc2019.org/
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Vedtekter NSF-LKS 2017-2019 
 

§ 1 Navn 
Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av kardiologiske sykepleiere, NSF-LKS 

 
§ 2 Medlemskap og medlemsrettigheter 
A. Medlemmer 
Medlemskap i NSF-LKS er åpent for medlemmer i NSF. Sykepleierstudenter som har 
studentmedlemsskap i NSF har anledning til å melde seg inn i NSF-LKS.  
 
B. Æresmedlemmer 
NSF-LKS sitt styre kan tildele æresmedlemskap til personer som har gjort seg særlig fortjent 
til dette.  
 
C. Stemmerett og valgbarhet 
Medlemmer som er à jour med kontingent til NSF og NSF-LKS har stemmerett og er valgbare. 
Det samme gjelder æresmedlemmer som også tilfredsstiller ordinære krav til medlemskap. 
 
§ 3 Formål 
A. NSF-LKS er forpliktet til å følge NSF sitt formål og prinsipper og skal vektlegge de av NSFs 

prioriteringer som har generell og/eller spesiell gyldighet for faggruppens virkeområde.  
 
B. NSF-LKS skal: 

 Skape møteplass for fag- og kunnskapsutvikling i kardiologisk sykepleie 

 Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet 

 Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap i 
kardiologisk sykepleie nasjonalt og internasjonalt 

 Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet   

 Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag- og 
helsepolitiske prioriteringer 

 Bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet innenfor 
kardiologisk sykepleie 

 
§ 4 Generalforsamling 
A. Generalforsamlingen: 
Generalforsamlingen er NSF-LKS høyeste myndighet. Den holdes hvert annet år i samsvar 
med NSFs landsmøteperiode. I de år NSF har landsmøte må generalforsamlingen holdes 
innen landsmøtet starter. 
 
1. Adgang: 
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Generalforsamlingen er åpen for de av faggruppens medlemmer som har meldt sin 
tilstedeværelse innen den frist landsstyret fastsetter. 
 
2. Saksliste: 
Enkeltmedlemmer, lokale faggrupper og faggruppens landsstyre kan foreslå saker for 
behandling i generalforsamlingen. Sakene må være sendt faggruppens landsstyre minst 6 
uker før generalforsamlingen holdes. Saksliste og saksdokumenter kunngjøres på 
faggruppens nettside senest 4 uker før generalforsamlingen holdes. 
 
Sakslisten foreslås av faggruppens landsstyre og godkjennes av generalforsamlingen. Saker 
som ønskes tatt opp utenom sakslisten krever 4/5 flertall av tilstedeværende 
stemmeberettigete. Saker kan strykes fra sakslisten med alminnelig flertall. 
Følgende poster er obligatoriske: 

 Registrering av antall stemmeberettigete 

 Oppnevning av ordstyrer(e) 

 Godkjenning av sakslisten 

 Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen 

 Oppnevning av utvalg for oppdrag under generalforsamlingen 

 Gjennomgang av faggruppens virksomhet, herunder årsberetning og regnskap for de 
foregående to år 

 Godkjenning av faggruppens overordnete satsingsområder og økonomiske føringer 

 Valg av:  
Faggruppeleder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer.  
Leder og medlemmer i nominasjonskomiteen.  

Øvrige valg som følger av faggruppens vedtekter. 
 
3. Valg og votering: 
Valg skal foregå skriftlig. Faggruppeleder må for å være valgt ha minst 50 % av de avgitte 
stemmer. Oppnås ikke slikt flertall, foretas omvalg. Får fremdeles ingen kandidat det 
nødvendige flertall, foretas omvalg mellom de to kandidater som ved første omvalg 
oppnådde flest stemmer. Blanke stemmer betraktes som ikke avgitte stemmer. 
Ved andre valg og annen avstemming hvor ikke annet er bestemt i vedtektene, gjelder 
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. 
 
Tilsvarende gjelder for valg av nominasjonskomiteens leder. 
 
Dersom ikke noen stemmeberettiget forlanger skriftlig stemmegivning, foregår annen 
avstemming enn valg ved håndsopprekking eller elektronisk avstemming. 
 
B. Ekstraordinær generalforsamling: 
Det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling når det kreves av en av følgende 
instanser: 
1. Faggruppens landsstyre 
2. Minst 50 % av lokale faggrupper 
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3. Minst 25 % av medlemmene. 
 
Møtet skal kunngjøres minst fire uker før det finner sted. Dokumenter som vedrører den 
eller de saker som forårsaker at møtet holdes, skal kunngjøres på faggruppens nettsider 
snarest mulig og senest innen to uker før ekstraordinær generalforsamling holdes. 
Dersom ekstraordinær generalforsamling fører til at faggruppens landsstyre må nedlegge sin 
funksjon, velges et interimtstyre som fungerer frem til neste ordinære generalforsamling. 
På tilsvarende måte velges interime medlemmer av styret, samt varamedlemmer, dersom så 
mange medlemmer/varamedlemmer nedlegger sine verv at styret ikke lenger er 
funksjonsdyktig. 
 
§ 5 Landsstyret 
A. Plass i organisasjonen: 
Landsstyret er NSF-LKS høyeste utøvende organ mellom generalforsamlingene. Det står 
ansvarlig overfor generalforsamlingen og overfor NSFs forbundsstyre, sistnevnte i forhold til 
de krav som må imøtekommes for å være en godkjent faggruppe i NSF. 
 
B. Landsstyret skal: 
1. Lede NSF-LKS sin virksomhet og forvalte gruppens midler 
2. Fatte vedtak om årlige budsjett‐ og handlingsplaner, godkjenne årsberetning og årlige 
regnskaper. NSFs generalsekretær skal underrettes om styrets vedtak 
3. Ta initiativ i sykepleiefaglige spørsmål som har betydning for NSF-LKS sine medlemmer 
4. Behandle innkomne saker fra enkeltmedlemmer, lokale faggrupper og NSFs sentrale 
organer 
5. Oppnevne ad hoc utvalg for særlige oppdrag 
6. Påse at NSF-LKS sine vedtekter til enhver tid er i samsvar med faggruppenes 
vedtektsmodell og prinsipper nedfelt i NSF sine vedtekter. 
7. Oppnevne nye medlemmer og varamedlemmer av nominasjonskomiteen, dersom så 
mange medlemmer/varamedlemmer har fått varig forfall at komiteen ikke lenger er 
funksjonsdyktig. 
 
C. Valg og sammensetning: 
1. Landsstyret består av leder, nestleder, redaktør for Hjerteposten, tre medlemmer og to 
varamedlemmer.   
2. Medlemmer i styret velges for to år. Gjenvalg kan skje. 
3. Leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges skriftlig ved egne valg. Landsstyret 
konstituerer seg selv på første styremøte. 
4. Medlemmer som arbeider i industrien kan ikke sitte i landsstyret. 
5. Dersom leder får varig forfall, fungerer nestleder som faggruppens leder ut valgperioden 
6. NSFs generalsekretær skal til enhver tid være underrettet om sammensetning av 
faggruppens landsstyre. 
 
D. Nyvalg: 
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Dersom så mange medlemmer/varamedlemmer i landsstyret får varig forfall i løpet av 
generalforsamlingsperioden at landsstyret ikke lenger er funksjonsdyktig, skal 
nominasjonskomiteen administrere suppleringsvalg, basert på uravstemning blant 
stemmeberettigete medlemmer. 
 
E. Landsstyremøter: 
1. Landsstyremøter holdes minst fire ganger årlig, og ellers så ofte lederen eller minst tre av 
landsstyrets medlemmer finner det nødvendig. Det skal føres protokoll fra landsstyrets 
møter 
2. Innkalling til møte, saksliste, nødvendige bilag og protokoll fra foregående møte skal i 
alminnelighet være sendt medlemmer og varamedlemmer minst to uker før møtet holdes. 
3. Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av totalt antall stemmeberettigete 
medlemmer og varamedlemmer er til stede 
4. Alle avgjørelser treffes ved alminnelig flertall, med mindre annet er bestemt i faggruppens 
vedtekter. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 
 
§ 6 Nominasjonskomiteen 
A. Mandat: 
Nominasjonskomiteen innstiller for valg som skal skje under generalforsamlingen. 
Innstillingen skal foreligge ved generalforsamlingens åpning. For øvrig skal 
nominasjonskomiteen utføre sin funksjon i samsvar med valgreglement godkjent av 
generalforsamlingen. Valgreglementet skal være i samsvar med de prinsipper som gjelder for 
valg under NSFs landsmøte. 
 
B. Sammensetning: 
Nominasjonskomiteen velges av generalforsamlingen og består av leder og 2 medlemmer. 
Valget gjennomføres uten forutgående innstilling. Nestleder velges av og blant 
nominasjonskomiteens medlemmer. 
 
C. Funksjonstid: 
Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter generalforsamlingen og har en funksjonstid på 
fire år. 
 
§ 7 Lokale faggrupper 
A. Generelt: 
NSF-LKS kan organiseres med eller uten lokale faggrupper. Ved etablering av lokale 
faggrupper skal disse avgrenses i henhold til NSF sin lokale struktur (fylkesledd). Lokale 
faggrupper etableres innen de enkelte fylkesledd, slik faggruppens landsstyre bestemmer. 
Landsstyret kan beslutte at lokale faggrupper også kan etableres på tvers av fylkesgrensene. 
NSFs generalsekretær skal til enhver tid være underrettet om lokal struktur for faggruppen. 
 
NSF-LKS sitt landsstyre godkjenner også eventuell oppløsning av en lokal faggruppe. 
Gjenværende midler skal stå urørt i fem år, i fall ny lokal faggruppe etableres og godkjennes i 
løpet av denne perioden. Etter fem år tilfaller midlene NSF-LKS. 
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B. Lokale besluttende organer: 
Lokale faggrupper skal struktureres med årsmøte, som velger et lokalstyre som utøvende 
organ mellom årsmøtene. 
 
C. Vedtektsmodell for lokale faggrupper: 
Vedtektsmodell for lokale faggruppers drift, struktur, valg osv. vedtas av faggruppens 
generalforsamling. Basert på denne modellen godkjenner faggruppens landsstyre eventuelle 
avvik for den enkelte lokale faggruppe. NSFs generalsekretær skal underrettes om den 
vedtektsmodell generalforsamlingen har vedtatt, samt eventuelle lokale avvik fra denne. 
 
§ 8 Kontingent 
Årlig kontingent for medlemskap i NSF-LKS fastsettes av generalforsamlingen og innkreves av 
NSF. Rutiner og bestemmelser vedrørende purring, kontingentrestanse, automatisk 
utmelding m.m. vil for øvrig være i samsvar med kontingentbestemmelser i NSF. 
Æresmedlemmer betaler ingen kontingent. 
 
§ 9  Innmelding og utmelding 
Inn‐ og utmelding skjer til NSF. 
 
§ 10 Årsberetning, regnskap og budsjett 
A. Beslutningsorgan: 
Faggruppens årsberetning, regnskap og budsjett godkjennes av faggruppens GF og av  
faggruppens landsstyre når det ikke arrangeres GF. 
 
B. Administrativ oppfølging: 
Føring av faggruppenes regnskaper, inklusive regnskap for faggruppenes lokalgrupper, 
ivaretas av NSF, som også besørger relevante innberetninger til offentlige myndigheter. 
 
C. Registrering: 
Faggruppens landsstyre er ansvarlig for registrering i offentlig organisasjonsregister.  
 
§ 11 Medlemskap i andre organisasjoner 
Beslutning om medlemskap i andre organisasjoner fattes av generalforsamlingen, og må 
deretter godkjennes av NSFs forbundsstyre. Tilsvarende prosedyre gjelder for eventuell 
utmelding. 
 
§ 12 Suspensjon / eksklusjon 
Suspensjon eller eksklusjon av et medlem kan kun besluttes av forbundsstyret, i samsvar 
med NSFs vedtekter. 
 
§ 13 Verv og ansettelse i NSF 
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Vedtektsfestete verv i NSF-LKSs sentrale og lokale organisasjonsledd, samt i sentralt og lokalt 
fagforum, kan ikke kombineres med ansettelsesforhold i NSF. Verv som leder av sentralt 
fagforum kan ikke kombineres med verv i forbundsstyret. 
 
§ 14 Habilitetsregler 
Forvaltningslovens regler når det gjelder inhabilitet har tilsvarende anvendelse for 
saksbehandling i faggruppens besluttende organer. Når det på forhånd er klart eller 
sannsynlig at et medlem i det aktuelle besluttende organ blir ansett som inhabil under 
behandling av en sak, skal vedkommende fratre under behandlingen av saken. 
 
§ 15 Vedtektsendringer 
A. Kvalifisert flertall for vedtak: 
Endringer i faggruppens vedtekter må vedtas med 2/3 flertall av tilstedeværende 
stemmeberettigete i generalforsamlingen. 
 
B. Forberedelse av vedtektsendringer: 
Forslag om vedtektsendringer må være faggruppens landsstyre i hende senest 2 måneder før 
generalforsamlingen holdes. Alle forslag om vedtektsendringer forelegges NSFs 
generalsekretær til vurdering før forslagene behandles. Dersom vedtak fattes uten at slik 
forutgående vurdering er foretatt, effektueres vedtaket etter at generalsekretær har 
bekreftet samsvar med gjeldende modell for faggruppenes vedtekter og øvrige prinsipper 
nedfelt i NSFs vedtekter. 
 
C. Dispensasjoner: 
Dispensasjon fra faggruppens vedtekter kan vedtas av faggruppens landsstyre. Dersom 
saken innebærer dispensasjon fra modell for faggruppenes vedtekter, avgjøres saken av 
forbundsstyret. Vedtak om dispensasjon krever at minst 2/3 av styrets stemmeberettigete 
medlemmer stemmer for forslaget. 
 
§ 16 Oppløsning 
A. Beslutning: 
Beslutning om oppløsning av NSF-LKS krever 5/6 flertall blant tilstedeværende 
stemmeberettigete i generalforsamlingen, og må bekreftes av NSFs forbundsstyre. 
 
B. Disponering av gjenværende midler: 
Ved oppløsning skal NSF-LKSs midler tilfalle NSF. Midlene skal stå urørt i 10 år, i fall ny 
faggruppe etableres og godkjennes i løpet av denne perioden. 
 
C. Fusjonering: 
Dersom faggruppen oppløses for å fusjonere med en eller flere andre godkjente faggrupper i 
NSF, tilfaller midlene den nye faggruppen under forutsetning av at denne godkjennes av 
NSFs forbundsstyre. 
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Vedtekter NSF-LKS lokalgrupper 2017-2019 
 
§ 1 Navn 
Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av kardiologiske sykepleiere, NSF-LKS samt 
fylkesnavnet 

 
§ 2 Medlemskap og medlemsrettigheter 
A. Medlemmer 
Medlemskap i lokal landsgruppe tilfaller medlemmer i NSF-LKS som har adresse i det 
geografiske området som lokalgruppen representerer 
 
B. Stemmerett og valgbarhet 
Medlemmer som er à jour med kontingent til NSF og NSF-LKS har stemmerett og er valgbare.  
 

§ 3 Formål 
B. NSF-LKS lokalgruppe er forpliktet til å følge NSFs formål og prinsipper, og skal vektlegge 

de av NSFs og NSF-LKSs prioriteringer som har generell og/eller spesiell gyldighet for 
faggruppens virkeområde.  

 
B. NSF-LKS  lokalgruppe skal: 

 Skape møteplass for fag- og kunnskapsutvikling i kardiologisk sykepleie 

 Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet 

 Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap i 
kardiologisk sykepleie nasjonalt og internasjonalt 

 Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet   

 Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag- og 
helsepolitiske prioriteringer 

 Bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet innenfor 
kardiologisk sykepleie 

 
§ 4 Årsmøtet 
A. Årsmøtet: 
Årsmøtet er lokalgruppes høyeste myndighet. Det holdes årlig, evt. hvert annet år. Årsmøter 
som holdes hvert annet år må holdes i samsvar med NSF-LKSs generalforsamlingsperiode. 
Årsmøtet skal være avviklet innen utgangen av februar.  
 
1. Adgang: 
Årsmøtet er åpen for de av lokalgruppens medlemmer som er ajour med kontingenten 
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2. Saksliste: 
Enkeltmedlemmer og lokalgruppens styre kan foreslå saker for behandling på årsmøtet. 
Sakene må være sendt lokalgruppens styre minst 2 måneder før årsmøtet holdes. Saksliste 
og saksdokumenter kunngjøres på lokalgruppens nettside eller pr. e-post senest 3 uker før 
årsmøtet holdes. Sakslisten foreslås av lokalgruppens styre og godkjennes av årsmøtet. Saker 
som ønskes tatt opp utenom sakslisten krever 4/5 flertall av tilstedeværende 
stemmeberettigete. Saker kan strykes fra sakslisten med alminnelig flertall. 
 
Følgende poster er obligatoriske: 

 Registrering av antall stemmeberettigete 

 Oppnevning av ordstyrer(e) 

 Godkjenning av sakslisten 

 Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen 

 Gjennomgang av lokalgruppens virksomhet, herunder årsberetning og regnskap for det 
foregående år (evt to år) 

 Godkjenning av lokalgruppens overordnete satsingsområder og økonomiske føringer 

 Valg av:  
lokalgruppeleder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer.  
Leder, medlemmer og varamedlemmer i nominasjonskomiteen.  

Øvrige valg som følger av lokalgruppens vedtekter. 
 
3. Valg og votering: 
Valg skal foregå skriftlig. Lokalgruppeleder må for å være valgt ha minst 50 % av de avgitte 
stemmer. Oppnås ikke slikt flertall, foretas omvalg. Får fremdeles ingen kandidat det 
nødvendige flertall, foretas omvalg mellom de to kandidater som ved første omvalg 
oppnådde flest stemmer. Blanke stemmer betraktes som ikke avgitte stemmer. 
Ved andre valg og annen avstemming hvor ikke annet er bestemt i vedtektene, gjelder 
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. 
 
Tilsvarende gjelder for valg av nominasjonskomiteens leder. 
 
Dersom ikke noen stemmeberettiget forlanger skriftlig stemmegivning, foregår annen 
avstemming enn valg ved håndsopprekking eller elektronisk avstemming. Valg skjer forøvrig i 
samsvar med NSF-LKSs valgreglement vedtatt av generalforsamlingen. 
 
 
B. Ekstraordinært årsmøte: 
Det skal innkalles til ekstraordinær årsmøte når det kreves av en av følgende instanser: 
1. Faggruppens landsstyre 
2. Minst 25 % av medlemmene. 
 
Møtet skal kunngjøres minst fire uker før det finner sted. Dokumenter som vedrører den 
eller de saker som forårsaker at møtet holdes, skal kunngjøres på lokalgruppens nettsider 
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eller per mail til medlemmer snarest mulig og senest innen to uker før ekstraordinært 
årsmøte holdes. 
Dersom ekstraordinært årsmøte fører til at lokalgruppens styre må nedlegge sin funksjon, 
velges et interimtstyre som fungerer frem til neste ordinære årsmøtet. 
På tilsvarende måte velges interime medlemmer av styret, samt varamedlemmer, dersom så 
mange medlemmer/varamedlemmer nedlegger sine verv at styret ikke lenger er 
funksjonsdyktig. 
 
§ 5 Lokalstyret 
A. Plass i organisasjonen: 
Lokalstyret er lokalgruppes høyeste utøvende organ mellom årsmøtene. Det står ansvarlig 
overfor årsmøtet og overfor NSF-LKSs landsstyre, sistnevnte i forhold til de krav som må 
imøtekommes for å være en godkjent faggruppe i NSF. 
  
B. Lokalstyret skal: 
1. Lede NSF-LKSs lokalgruppes virksomhet og forvalte lokalgruppens midler 
2. Fatte vedtak om årlige budsjett‐ og handlingsplaner, godkjenne årsberetning og årlige 
regnskaper. NSF-LKSs lokalgruppeansvarlig skal underrettes om styrets vedtak 
3. Ta initiativ i sykepleiefaglige spørsmål som har betydning for NSF-LKSs medlemmer 
4. Behandle innkomne saker fra enkeltmedlemmer, sentralstyret og NSFs sentrale organer 
5. Oppnevne ad hoc utvalg for særlige oppdrag 
6. Påse at lokalgruppens vedtekter til enhver tid er i samsvar med NSF-LKSs vedtekter og 
prinsipper nedfelt i NSFs vedtekter. 
7. Oppnevne nye medlemmer og varamedlemmer av nominasjonskomiteen, dersom så 
mange medlemmer/varamedlemmer har fått varig forfall at komiteen ikke lenger er 
funksjonsdyktig. 
 
C. Valg og sammensetning: 
1. Lokalstyret består av leder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer.   
2. Medlemmer i styret velges for to år. Gjenvalg kan skje. 
3. Leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges skriftlig ved egne valg. Landsstyret 
konstituerer seg selv på første styremøte. 
4. Medlemmer som arbeider i industrien kan ikke sitte som lokalgruppeledere. 
5. Dersom leder får varig forfall, fungerer nestleder som lokalgruppens leder ut valgperioden 
6. NSF-LKSs leder og NSFs aktuelle fylkeskontor skal til enhver tid være underrettet om 
sammensetning av lokalgruppens styre. 
 
 
D. Nyvalg: 
Dersom så mange medlemmer/varamedlemmer i lokalstyret får varig forfall i løpet av 
årsmøteperioden at lokalstyret ikke lenger er funksjonsdyktig, skal nominasjonskomiteen 
administrere suppleringsvalg, basert på uravstemning blant stemmeberettigete medlemmer. 
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E. Lokalstyremøter: 
1. Lokalstyremøter holdes minst tre ganger årlig, og ellers så ofte lederen eller minst tre av 
landsstyrets medlemmer finner det nødvendig. Det skal føres protokoll fra lokalstyrets møter 
2. Innkalling til møte, saksliste, nødvendige bilag og protokoll fra foregående møte skal i 
alminnelighet være sendt medlemmer og varamedlemmer minst to uker før møtet holdes. 
3. Lokalstyret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av totalt antall stemmeberettigete 
medlemmer og varamedlemmer er til stede 
4. Alle avgjørelser treffes ved alminnelig flertall, med mindre annet er bestemt i 
lokalgruppens vedtekter. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 
 
§ 6 Nominasjonskomiteen 
A. Mandat: 
Nominasjonskomiteen innstiller for valg som skal skje under årsmøtet. Innstillingen skal 
foreligge ved årsmøtet åpning. For øvrig skal nominasjonskomiteen utføre sin funksjon i 
samsvar med valgreglement godkjent av generalforsamlingen i NSF-LKS. Valgreglementet 
skal være i samsvar med de prinsipper som gjelder for valg under NSFs landsmøte. 
 
B. Sammensetning: 
Nominasjonskomiteen velges av årsmøtet og består av leder og 2 medlemmer. Valget 
gjennomføres uten forutgående innstilling. Nestleder velges av og blant 
nominasjonskomiteens medlemmer. 
 
C. Funksjonstid 
Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter årsmøtet og har en funksjonstid på to år. 
 
§ 7 Kontingent 
Det er ikke tillatt å kreve lokal kontigent. 
 
§ 8  Innmelding og utmelding 
Inn‐ og utmelding skjer til NSF-LKS. 
 
§ 9 Årsberetning, regnskap og budsjett 
A. Beslutningsorgan: 
Lokalgruppens årsberetning, regnskap og budsjett godkjennes av lokalgruppens styre. 
Årsberetning og regnskap leveres til landsstyret innen fastsatt frist. 
 
B. Administrativ oppfølging: 
Føring av faggruppenes regnskaper, inklusive regnskap for faggruppenes lokalgrupper, 
ivaretas av NSF, som også besørger relevante innberetninger til offentlige myndigheter. 
 
C. Registrering: 
Lokalgruppens styre er ansvarlig for registrering i offentlig organisasjonsregister.  

 
§ 10 Verv og ansettelse i NSF 
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Vedtektsfestete verv i NSF-LKSs sentrale og lokale organisasjonsledd, samt i sentralt og lokalt 
fagforum, kan ikke kombineres med ansettelsesforhold i NSF.  
§ 11 Habilitetsregler 
Forvaltningslovens regler når det gjelder inhabilitet har tilsvarende anvendelse for 
saksbehandling i lokalgruppens besluttende organer. Når det på forhånd er klart eller 
sannsynlig at et medlem i det aktuelle besluttende organ blir ansett som inhabil under 
behandling av en sak, skal vedkommende fratre under behandlingen av saken. 
 
§ 12 Vedtektsendringer 
Endringer i lokalgruppers vedtekter må vedtas med 2/3 flertall av tilstedeværende 
stemmeberettigete i NSF-LKSs generalforsamling. For øvrig er vedtektsendringer regulert 
gjennom paragraf 15 i sentral faggruppes vedtekter. 
§ 13 Oppløsning 
A. Beslutning: 
Beslutning om oppløsning av lokalgruppen krever 5/6 flertall blant tilstedeværende 
stemmeberettigete på årsmøtet, og må bekreftes av NSF-LKSs sentralstyre. 
 
B. Disponering av gjenværende midler: 
Ved oppløsning skal lokalgruppens midler tilfalle NSF-LKS. Midlene skal stå urørt i 10 år, i fall 
ny faggruppe etableres og godkjennes i løpet av denne perioden. 
 
C. Fusjonering: 
Dersom lokalgruppen oppløses for å fusjonere med en eller flere andre godkjente 
lokalgrupper i NSF-LKS, tilfaller midlene den nye lokalgruppen under forutsetning av at 
denne godkjennes av NSF-LKSs sentralstyre. 
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Meldte saker til GF 
 

Sak 1: 

Hjerteposten: Strategi for 2020-2023  

Forslag til alternative måter å distribuere Hjerteposten på blir presenteres av Marianne 

Holter, redaktør i Hjerteposten: 

Sentralstyret har gjennomført anbud på i) design, trykking, utsending av Hjerteposten; og ii) 

digitale løsninger for utgivelse av Hjerteposten.  

1) Ren papirutgave 

2) Papir + digital nettutgave 

3) Kun digital nettutgave 

 

Sak 2: 

Endring av vedtekter NSF-LKS lokalgrupper ved Janne Nilsen, lokalgruppeansvarlig 

sentralstyret NSF-LKS. 

Forslag til endring i vedtektene for NSF-LKS lokalgrupper. I dag står det:  

§ 4 Årsmøtet 

A. Årsmøtet: 

Årsmøtet er lokalgruppes høyeste myndighet. Det holdes årlig, evt. hvert annet år. Årsmøter 

som holdes hvert annet år må holdes i samsvar med NSF-LKSs generalforsamlingsperiode. 

Årsmøtet skal være avviklet innen utgangen av februar.  

Forslag til endring:  

Årsmøter som holdes hvert annet år må holdes i samsvar med NSF-LKSs 

generalforsamlingsperiode slettes. 

Begrunnelse: Denne vedtekten gjer at dei lokalgruppene som har valg det året det ikkje er 

generalforsamling, må ha årsmøte kvart år sidan medlemmane i styret sit i to år. Dersom 

leiarar i lokalgruppene sender ut informasjon til medlemmane i god tid og bed om innspel til 

generalforsamlinga, så kan vi vera bindeleddet til sentralgruppa. Mange lokalgrupper slit 
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med å samla medlemmane sine til årsmøtet, så uansett er det berre ein brøkdel av 

medlemmane som brukar årsmøtet som kommunikasjon inn mot sentralgruppa. Det er nok 

med årsmøte annakvart år i lokalgruppene og i samband med årsmøtet er det valg, jamfør 

sentralstyret. Dette kan vera uavhengig av det året som det er generalforsamling.  

 

Sak 3:  

Endring av vedtekter NSF-LKS ved Gunhild Brørs, leder NSF-LKS: 

Forslag til endring i vedtektene for NSF-LKS. I dag står det:  

§ 5 Landsstyret 

C. Valg og sammensetning: 

4. Medlemmer som arbeider i industrien kan ikke sitte i landsstyret. 

Forslag til endring: Medlemmer som arbeider i legemiddelindustrien (LMI) og 

bransjeorganisasjonen for leverandører av medisinsk teknologisk utstyr i Norge (Medtek 

Norge) kan ikke sitte i landsstyret. 

 

Sak 4:   

Gaver fra styret til lokalgrupper som fyller år ved Gunhild Brørs, leder i NSF-LKS: 

Hva skal lokalgrupper som fyller 25 og 30 år få i gave fra sentralstyret i NSF-LKS? 

Dette er vedtatt fra tidligere: 

Gaver fra styret til lokalgrupper som fyller år: 

5 år: 500 kroner til markering 

10 år: 1 gratis kongressavgift 

10 år: 2000 kroner i stipend for arrangementet ved søknad 

15 år: 500 kr til markering 

20 år: 1 gratis kongressavgift 

20 år: 2000 kroner i stipend for arrangement ved søknad 

Forslag til gaver til lokalgrupper som fyller 25 og 30 år: 

25 år:  1 gratis kongressavgift 

25 år: 2000 kroner i stipend for arrangement ved søknad 
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30 år: 1 gratis kongressavgift 

30 år: 3000 kroner i stipend for arrangement ved søknad 

Sak 5: 

Budsjett 2019 og 2020 ved Gunhild Brørs, leder NSF-LKS:   

Forslag om tildeling av stipender og aktivitetsmidler som medfører minus i budsjettet 2019. 

Styret i NSF-LKS ønsker vedtak og myndighet til å faggruppens kapital til å øke utbetaling av 

stipender og aktivitetsmidler i 2019 og i 2020 ved å bruke av faggruppens kapital.  

Forslag fra styret: 

o Søkbare aktivitetsmidler til lokalgruppene totalt kr. 50 000,-  per år 

o Utlysning av stipender til medlemmer på totalt kr. 205 000,- per år 

 

Sak 6:  

Den årlige kardiologiske sykepleiekongressen ved Gunhild Brørs, leder NSF-LKS 

Forslag om å redusere antall kongressdager.  

Styrets forslag:  

 Redusere fra 3 til 2 dager 

 Redusere fra 3 til 2 dager, med prekongress og nettverksmøter ettermiddag/kveld 

før kongressen (dag 0) 

Årsak er tilbakemeldinger fra medlemmer om at det er utfordrende å få fri av arbeidstaker til 

3 dager med kongress. Ved å redusere fra 3 til 2 dager åpner det muligheter for at flere kan 

delta på kongress.  

 

Sak 7: 

Medlemsarbeid og rekrutering ved Gunhild Brørs, leder NSF-LKS 

Forslag: Tilby gratis medlemskap for bachelorstudenter. 

Begrunnelse: Øke medlemstall og skape faglig interesse tidlig 
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Valg av sentralstyre 2019-2021 
 

 Verv i NSF-LKS Navn 
 

Valgt for  
perioden 

Neste 
periode 

Stiller til 
gjenvalg 

1. Leder  
 

Gunhild Brørs 2017-
2019 

2019-
2021 

Nei 

2. Nestleder – Sekretær Marianne Jørgensen 2017-
2019 

2019-
2021 

Ja 

 

1. Styremedlem – Redaktør  Marianne Holter 2017-
2019 

2019-
2021 

Ja 

2. Styremedlem – Sosiale 
medier 

Karen By 2018-
2019 

2019-
2021 

Ja 

3. Styremedlem – 
Lokalgruppe   

Janne Nilsen 2017-
2019 

2019-
2021 

Ja 

4. Styremedlem – Kasserer Cecilie Odland 2017-
2019 

2019-
2021 

Ja 

1. Varamedlem – 
redaksjonskomite 

Anette Krane 2017-
2019 

2019-
2021 

Ja 

2. Varamedlem Sophia Onarheim 2017-
2019 

2019-
2021 

Nei 
 

 
Nominasjonskomité: 

1. 
 

Leder  Øivind Kristensen 2015-
2019 

2019-
2023 

Nei 

2. 
 

Medlem  Kari Hanne Gjeilo 2015-
2019 

2019-
2023 

Nei 

3. 
 

Medlem  Irene Drotningsvik 2015-
2019 

2019-
2023 

Ja 
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Følgende kandidater stiller til valg: 
Leder 
Hege Amofah   Haukeland universitetssykehus 
Styremedlem 
Cecilie Odland                Sørlandet sykehus, Kristiansand 
Marianne Jørgensen  Stavanger universitetssykehus 
Marianne Holter  Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet 
Janne Kristin Nilsen  Haukeland universitetssykehus 
Karen By   Cappelen Damm Akademisk   
Varamedlem 
Anette Krane   Nordlandssykehuset Bodø 
Trond Pettersen  Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Nominasjonskomité  
Irene Drotningsvik                  Haukeland Universitetssjukehus, Bergen 
Anne Relbo Authen                 Oslo Universitetssykehus – Rikshospitalet, Oslo 
Lene Nordgård                         Universitetssykehuset i Troms, Tromsø 
 
Nominasjonskomiteens innstilling: 
 

Verv i NSF-LKS Navn 
 

Velges for perioden 

Leder Hege Amofah 2019-2021 

Styremedlem Cecilie Odland 2019-2021 

Styremedlem Marianne Jørgensen 2019-2021 

Styremedlem Marianne Holter 2019-2021 

Styremedlem Lene Markhus 2019-2021 

Styremedlem Janne Kristin Nilsen 2019-2021 

Varamedlem Anette Krane 2019-2021 

Varamedlem Trond Pettersen 2019-2021 

 
Styrtes innstilling: 
 

Verv i nominasjonskomité Navn Velges for perioden 
 

Leder   Irene Drotningsvik                   2019-2023 

Medlem  Anne Relbo Authen                  2019-2023 

Medlem  Lene Nordgård                          2019-2023 
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Personopplysninger: 

Navn  Hege Andersen Amofah 

Adresse Olsvikåsen 33, 5183 Olsvik 

Alder  47 år 

E-post  hege.andersen.amofah@helse-bergen.no 

Nåværende stilling og arbeidssted: Kardiologisk Spesialsykepleier, Thoraxkirurgisk 

sengepost, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. 

Arbeidserfaring:  

 2013-dd hjertekirurgisk sengepost, HUS. Spesialsykepleier i Kardiologisk sykepleie, 

MSc. 

 2008-2013 hjertekirurgisk sengepost, HUS. Spesialsykepleier i Kardiologisk sykepleie. 

 1998-2008 hjertekirurgisk sengepost, HUS. Sykepleier. 

 1996-1998 Centre hospitalier de Cernay, Frankrike. Sykepleier. 

Utdanning: 

 2013: Master i klinisk sykepleie, retning kardiologisk sykepleie 

Høgskolen i Bergen, Institutt for sykepleie, Bergen, Norge. 

 2008: Videreutdanning i kardiologisk sykepleie,  

Høgskolen i Bergen. 

 1996: Grunnutdanning i sykepleie,  

Betanien sykepleierhøyskole, Bergen. 

 1992: Eksamen philosophicum,  

Universitetet i Bergen. 

Aktuelle verv: 

 2014-dd: Styremedlem i Landsgruppen av kardiologiske sykepleiere sin lokalgruppe i 

Hordaland.  

 2016-dd leder av LKS sin lokalgruppe i Hordaland. 

Programerklæring:  

Med lang erfaring fra hjerteavdelingen på Haukeland Universitetssykehus, er kardiologi et 

fag jeg brenner for. I oppgaven på videreutdanningen i kardiologisk sykepleie, hadde jeg 
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fokus på diabetes og hjertesykdom. I masteroppgaven min hadde jeg fokus på 

søvnproblemer hos pasienter etter gjennomgått klaffekirurgi eller TAVI. Jeg har startet på 

doktorgrad der fokuset er innen søvnproblemer og delirium hos eldre pasienter som har 

gjennomgått klaffekirurgi eller TAVI.  

Jeg ønsker å jobbe med fagutvikling og forskning innen kardiologisk sykepleie. I tillegg ønsker 

jeg å bidra til et tettere bånd mellom forskning og klinikk, slik at ny og oppdatert kunnskap 

skal være lett tilgjengelig for sykepleiere som jobber innen kardiologi. Jeg ønsker å stille til 

valg som leder for sentralstyret for neste valgperiode. Godt valg!  

 

Personopplysninger: 

Navn: Marianne Jørgensen  

Adresse: Ringåsveien 9, 4016 Stavanger 

E-post: marianne71@lyse.net 

Mob: 922 34 271 

 

Jeg heter Marianne Jørgensen, er 47 år, gift og har to barn på 

16 og 19 år.  Jeg jobber som fagutviklingssykepleier i 

Medisinsk og kardiologisk overvåking (MIKO) ved Stavanger 

Universitetssykehus (SUS). Jeg har jobbet ved kardiologisk 

seksjon på SUS siden 1996, først ved subakutt hjertepost og de siste 16 årene som 

intensivsykepleier i overvåkingsavdelingen. Stillingen som fagsykepleier har jeg hatt siden 

2013. Jeg holder for tiden på med en klinisk master i kardiologi ved Høgskolen på Vestlandet 

(Bergen), og skal etter planen levere min mastergradsoppgave i slutten av mai dette året. I 

masteroppgaven har jeg sett på sykepleiers bruk av ultralyd i sitt arbeid med pasienter med 

hjertesykdom.  

Jeg var styremedlem i LKS lokalgruppe i Rogaland fra 2007 til 2014. Fra 2015  har jeg 

sittet i sentralstyret til NSF-LKS som sekretær og de siste to årene som nestleder. Jeg har 

alltid vært faglig engasjert og  interessert, og selv om jeg er intensivsykepleier og tenker at 

dette er en solid grunnmur når man jobber i en akuttenhet, er det nok kardiologien som står 

mitt hjerte nærmest (derav også en videreutdanning i kardiologisk sykepleie). Jeg er opptatt 

mailto:marianne71@lyse.net
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av læring og fagutvikling, og som fagutviklingssykepleier jobber jeg daglig med faget innad i 

egen avdelingen, og ved undervisning til andre poster på sykehuset på kardiologiske tema. 

Ønsket er å være en inspirator og motivator innen eget fag. Jeg liker å være aktiv i 

sykepleiefaget, og liker å være der det skjer.  

Jeg stiller til valg for 2 nye år i sentralstyret først og fremt for å være med der det 

skjer, og ha mulighet for å være med å lede kardiologifaget videre, men også fordi det er så 

utrolig kjekt!  

 

Personopplysninger: 

Navn  Marianne Holter 

Adresse Årvollia 23, 0591 Oslo 

Alder  41 år 

E-post  marianne_006@hotmail.com 

  

Nåværende stilling og arbeidssted: Seksjonsleder ved 

Kardiologisk sengepost, OUS-Rikshospitalet 

Arbeidserfaring: Vært ansatt ved samme sted siden 1999 og hatt ulike stillinger: sykepleier i 

3-delt turnus, undervisningssykepleier, ass.avdelingssykepleier og enhetsleder. Under 

videreutdanningen min i 2005 jobbet jeg ved to ulike avdelinger ved The Alfred Hospital i 

Melbourne, Australia. Hadde ulønnet permisjon i 2014-2016 for å jobbe som freelance-

sykepleier med et prosjekt for AstraZeneca og var da rundt på sykehus i store deler av Norge 

hovedsakelig med undervisning rettet mot sykepleiere.  

Utdanning: Bachelor i sykepleie fra Høyskolen i Oslo (inkludert ett år utveksling ved LaTrobe 

University, Melbourne, Australia (1996 – 1999). Videreutdanning i kardiologisk sykepleie ved 

LaTrobe University, Melbourne (2005). Internt førstelinjelederkurs ved OUS og mastergrad i 

erfaringsbasert Helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo. 

Eventuelle aktuelle verv: Vært først styremedlem og kasserer og senere leder for 

Lokalgruppen NSF-LKS i Oslo og Akershus. Sittet i ulike grupper, nettverk og prosjekter 

gjennom årene i OUS. Vært NSF tillitsvalgt på egen arbeidsplass i 2001-2002. Vært 

styremedlem i hovedstyre i NSF-LKS, samt redaktør for Hjerteposten, siden 2017. 

mailto:marianne_006@hotmail.com
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Programerklæring: Har alltid vært opptatt av sykepleie- og hjertefaget, det å sette faget i 

fokus til tross for strenge krav rundt økonomi og drift i helsevesenet. En lederrolle kan også 

brukes til å fremme faget og sette det på dagsorden. Jeg har trivdes godt med vervet som 

styremedlem i NSF-LKS, og ønsker å fortsette en periode til. Kan gjerne fortsette som 

redaktør for Hjerteposten også, om ingen andre brenner sterkt for å overta.  

 

Personopplysninger: 

Navn: Cecilie Odland 

 Gift, 3 barn på 6, 9 og 11 

 Ferdig utdannet sykepleier  juni  2000 

 Ferdig utdannet kardiologisk sykepleier januar 2015 

 Hjerteerfaring;  

o Fra Aug. 2010- dd: Hjerteovervåkningen Sørlandet 

Sykehus Kristiansand(her er det flere funksjoner 

som telemetriovervåkning, pacemakerinnleggelser, hjertestansteam, kurs for 

atrieflimmerpasienter), nå blitt Medisinsk intermediær enhet 

o Fra Desember 2014-dd; Sykepleiedrevet hjertepoliklinikk/hjertedagsenter 

hvor vi har selvstendige kontroller/oppfølging av pasienter med forskjellige 

hjertesykdom/tilstander; hjertesvikt, hjerteopererte, infarkt og PCI- pasienter, 

atrieflimmer, ventil opererte m.flere 

o 1999-2001; jobbet på hjerteklinikken St.elisabeth i Trondheim 

 Annen erfaring;  

o 2001-2005 jobbet på Radiumhospitalet. 

o 2005-2010; flyttet til Kristiansand, permisjon med 2 barn, jobbet litt 

forskjellige steder til jeg fant plassen min på Hjerte(akuttmottak, sykehjem, 

medisinsk avdeling og vaksineklinikk) 

 

Motivasjon for å stille til valg: Jeg synes det er et veldig spennende fagfelt som engasjerer 

meg og har lyst å holde meg oppdatert med det jeg jobber med.  
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Jeg synes det er viktig å drive kunnskapsbasert og oppdatert sykepleie og behandling,  og 

ønsker å formidle viktigheten av det. 

 

Personopplysninger: 

Navn: Janne K. Nilsen 57 år 

Adresse: Paradis, Bergen 

E-post: jannenilsen@hotmail.no 

Spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie, Hjerte p. 4, 

Haukeland Universitetssjukehus. 

Ansatt i Hjerteavdelingen, kirurgisk sengepost fra 1987. 

Har tidligere jobbet som avdelingssykepleier, ass. 

avdelingssykepleier, prosjektsykepleier og sykepleier i 

poliklinikk. 

Spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie fra HIB, 

Mastergradsstudent HVL 

Styremedlem sentralstyret NSF-LKS med ansvar for lokalgruppene fra 2017 og styremedlem 

fra 1998-2002. Styremedlem/varamedlem NSF- LKS Hordaland fra 2016. 

Jeg ønsker å stille til valg for landsstyret i NSF-LKS fordi jeg har et stort faglig engasjement for 

kardiologisk sykepleie, og har tro på at jeg har noe å bidra med. Jeg ønsker å fokusere på 

kardiologisk sykepleie på kirurgisk sengepost og bidra til at vår årlige kongress også har 

kirurgiske sesjoner.   

Det har vært kjekt og lærerikt å være lokalgruppeansvarlig i sentralstyret i NSF-LKS og jeg 

ønsker å fortsette dette arbeidet. 

 

Personopplysninger: 

Navn  Karen By 

Adresse Kolbjørnbakken 10, 2080 Eidsvoll 

Alder  35 år 

E-post  karenby1@gmail.com 
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Nåværende stilling og arbeidssted: Redaktør i helseredaksjonen, Cappelen Damm 

Akademisk   

Arbeidserfaring:  

Relevant arbeidserfaring:  

 2002-2005: Trondheim kommune, hjemmetjenesten. Pleieassistent/deltid 

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

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

 2011-2013 UiO, Vitenskapelig assistent (deltid) 

 2013-2014: Ahus, hjerteovervåkningen. Sykepleier 

 2014- 2018: Ahus, avdeling for hjertemedisin, sengeområde S303. Seksjonsleder 

 2019- d.d.: Cappelen Damm Akademisk, helseredaksjonen. Redaktør 

Utdanning: 

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

master i klinisk sykepleievitenskap (USA og Norge), velferdsteknologi.  

Aktuelle verv: 

 Nåværende: Webansvarlig i NSF-LKS landsstyre.  

 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 fra ulike kardiologiske avdelinger på sykehus i inn- og utland er kardiologi 

faget jeg brenner mest for. Masteroppgaven min handlet om 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 kardiologisk sykepleie. 

Jeg vil bidra til at sykepleiere som jobber innen kardiologi skal få enkel tilgang til oppdatert 
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kunnskap i faget, og dermed gi best mulig pleie for pasienter med hjertesykdom, og deres 

pårørende. I dag er jeg webansvarlig i landsstyret og ønsker å fortsette med det også i neste 

valgperiode. Godt valg!  

 

Varamedlemmer 

Personopplysninger 

Navn: Anette Krane 

Adresse: Kongleveien 23, 8027 Bodø 

Alder: 36 år 

E-post: anettekrane@gmail.com 

Nåværende stilling og arbeidssted:  

Intensivsykepleier Medisinsk hjerteovervåkning 

Nordlandssykehuset Bodø 

Universitetslektor Master i spesialsykepleie, Nord 

universitet Bodø 

Arbeidserfaring: 

1.Nordlandssykehuset Bodø: Sykepleier 2007-2011, intensivsykepleier 2011- d.d. 

Assisterende enhetsleder medisinsk hjerteovervåkning mars 2018-mars 2019 

2.Nord Universitet Bodø: Universitetslektor Bachelor i Sykepleie aug 2017-mars 2018, 50 % 

stilling. Universitetslektor Master i spesialsykepleie – intensivsykepleie, bistilling nov 2018- 

d.d. 

Utdanning: 

Bachelor i sykepleie 2004-2007 

Videreutdanning i intensivsykepleie 2009-2011 

Master i spesialsykepleie – intensiv 2013-2017 

mailto:anettekrane@gmail.com
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Aktuelle verv: 

Nestleder NFSLIS (landsgruppe av intensivsykepleiere) lokalgruppe i Nordland. Ulike roller i 

styret siden 2014 

Programerklæring: 

Jeg ble valgt inn i NSF-LKS landsstyret i 2017 og har fungert som styremedlem 1 år og vara 1 

år. Mitt engasjement innen sykepleie retter seg spesielt mot fagfeltene kardiologi og 

intensivmedisin, sykepleierens ansvarsområder, tydelighet, faglighet og påvirkningskraft. 

Innovasjon i sykepleie er også et område jeg ønsker å påvirke. Hva kan vi gjøre bedre og 

hvordan kan vi utvikle oss til det beste for våre pasienter? Som varamedlem eller 

styremedlem ønsker jeg med min opparbeidede erfaring og utdanning, å kunne bidra til å 

utvikle og styrke kardiologiske sykepleiere og sykepleiere som jobber med den kardiologiske 

pasienten, ved å tilrettelegge for kunnskapsdeling og finne den rette veien for å synliggjøre 

og styrke faggruppen og alle dens medlemmer. Hvis jeg blir valgt inn i styret vil jeg absolutt 

bidra med engasjement, innovasjon og positivitet. Godt valg! 

Personopplysninger: 

 

Navn:        Trond Røed Pettersen   

Adresse:  Kyrkjelemyra 15, 5300 Kleppestø 

Alder:   43 år 

E-post:   trond.roed.pettersen@helse-bergen.no 

 

Nåværende stilling og arbeidssted:  

Spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie, Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus, 

og Stipendiat, Universitetet i Bergen.           

Arbeidserfaring:  

2010-spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie, Hjerteavdelingen Haukeland 

universitetssykehus 

2006-2010-sykepleier medisinsk og kirurgisk avdeling Volda sjukehus 
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2005-2006-sykepleier ortopedisk avdeling Haukeland universitetssykehus 

2005-sykepleier Solsletten sykehjem          

Utdanning:  

Doktorgradsstipendiat (100%/3år) fra Helse Vest 2019-2021. 

European Academy of Nursing Science (EANS), 3-årig sommerskole for doktorgradsstudenter 

(Malmø 2017, Ghent 2018, Lisboa 2019)  

Master i klinisk sykepleie fra Høgskolen i Bergen 2012 

Spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie fra Høgskolen i Bergen i 2010 

Bachelor of Nursing fra Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Australia i 

2004  

Programerklæring:  

Jeg har stor interesse for det kardiologiske fagfeltet, og ser mitt engasjement i NSF-LKS som 

en mulighet til å bidra positivt inn i å fremme faget på både en nasjonal og internasjonal 

arena.  

 


