


Velkommen til NSF Østfolds 

fylkesmøte 

28.-29. mars 2019



NSF Østfolds fylkesstyre til 31. mars 2020



Vi jobber på NSF Østfolds fylkeskontor;
fra venstre Siw Sedolfsen, Kjell-Ivar Løkken, Eva 

Zimmermann og Karen Brasetvik 

+ Joakim Stubberud fra 1. mai 



Tilbakeblikk - perioden 2015 - 2019

• NSFs vekst og utvikling

• Endelig nytt sykehus

• Kampen om sykepleiernes arbeidstid

• Økende sykepleiermangel

• Lønn og sykepleierløft



NSFs medlemsutvikling fra 2015 - 2019

• 103.386 medlemmer per 22. mars 

2015

• 115.326 Medlemmer per 20. mars 

2019

• 11.940 nye medlemmer i perioden 



NSF Østfolds medlemsutvikling fra 

2015 - 2019

• 4.798 medlemmer per 22. 

mars 2015

• 5.607 medlemmer per 20. 

Mars 2019

• Det betyr 809 flere 

medlemmer på fire år

• HiØ har utdannet         

615 sykepleiere i 

perioden
Fem av de 155 sykepleierne som ble 

utdannet ved HiØ i 2018



NSFs Østfold medlemmer 

• KS 2.211

• Spekter 1.682

• Stat 57

• NHO 25

• Virke 36

• Studenter 509

• Pensjonister 589



Tilbud til yrkesskadde medlemmer

• NSFs rådgivere og 

advokater bistår 

medlemmer som blir syke 

av eller skadet på jobb

• Totalt utbetalt i perioden: 

77.2 millioner kroner

- 21.4 mill. kr i 2018 

- 18.1 mill.kr i 2017

- 16.5 mill. kr i 2016

- 21.2 mill. kr i 2015

NSFs yrkesskadegruppe består av 6 

rådgivere fra fylkene og 2 advokater fra 

NSFs forhandlingsavdeling



NSF Østfolds fagkurs og fagkvelder 

trekker mange medlemmer



Når tillitsvalgtes engasjement bidrar til 

lovendring



Fylkesleders turnè i Østfold

Skiptvet Askim Fredrikstad

Halden Sykehuset Østfold Rygge



Informasjon til medlemmer og 

beslutningstakere viktig

• Månedlig nyhetsbrev til 

nær 5.000 medlemmer

• Sendes også utvalgte 

journalister

• Av og til også til 

stortingsbenken og andre 

aktuelle politikere 

avhengig av saker



Sykehuset Østfold åpnet i 2015



NSF varsler om korridorpasienter i SØ



Reaksjoner på NSFs varsel om overbelegg 

og konsekvenser for pasienter og ansatte 

Sykehuset Østfold skylder på 

kommunene og beskylder NSFs 

fylkesleder for å fare med  usannheter



Fylkesmannen med skarp kritikk av 

Sykehuset Østfold
• Sykehuset har brutt forsvarlighets-

kravet ved at helsetjenester ved 

hjerteavdelingen i perioder har 

vært uforsvarlige som følge av 

vedvarende problemer med 

bemanning og tilgang på 

nødvendig kompetanse

• Omfanget av antall 

avviksmeldinger vektlegges 



Generalstreik mot å gi arbeidsgiver 

styringsrett på turnuser i helsesektoren



Tøffere turnus løser ikke 

sykepleiermangelen!



Nav 2018 : Størst mangel på sykepleiere 

Nav Østfolds tall:

• 200 sykepleiere

• 50 spesialsykepleiere

• 125 helsefagarbeidere

• 25 vernepleiere



Kommune-Norge hardest rammet



Planlagt og faktisk sykepleierbemanning

• En av fem planlagte 

sykepleiervakter dekkes 

ikke av sykepleiere

• 1/3 av de ledige 

sykepleiervaktene 

dekkes med ufaglærte

• 2/3 dekkes med 

helsefagarbeidere



Sykepleiermangelen er størst på hverdager

NSFs kartlegging av forskjell 

på planlagt og faktisk 

sykepleierbemanning viser at 

sykepleiermangelen er størst 

på onsdager, torsdager og 

fredager



Flest nye årsverk for ufaglærte

• Fra 2007 – 2016 ble det 

2.500 nye årsverk i Østfolds 

pleie- og omsorgstjeneste

• 700 nye årsverk for 

helsefagarbeidere

• 800 nye årsverk for 

sykepleiere

• 1.000 nye årsverk for 

ufaglærteEn av fem sykepleiere slutter i løpet av sine ti første år i 

jobb. Samtidig er det mange ufaglærte i helsetjenesten. 



Mye deltid tross sykepleiermangel
Østfolds tall
• 178 sykepleierstillinger lyst ut i 

Østfold hittil i 2019

• 120 hele = 67 prosent

Flest hele stillinger lyst ut i

• Sarpsborg (83 %)

• Våler (83 %)

• Moss (75 %)

• Fredrikstad (72 %)

Sykehuset Østfold (57 %)

Siste to år lyst ut 38.000 sykepleierstillinger

• 19.512 - heltid

• 17.397 - deltid



Kampen om høyere lønn



Hvaler satte ned sykepleierlønna







Lønnsøkning* fra mars 2015 – mars 2019

KS – 16 års ansiennitet

• Sykepleiere              

+45.800 

• Spesialsykepleiere             

+ 48.900

* Lønnsøkning basert på mellomoppgjøret 2015, hovedtariffoppgjøret 

2016. mellomoppgjøret 2017 og hovedtariffoppgjøret 2018



Lønnsøkning* fra mars 2015 – mars 2019

• Spekter – 10 års ans.

• Sykepleiere   

+75.000 

• Spesialsykepleiere

+ 60.000 

* Lønnsøkning basert på mellomoppgjøret 2015, hovedtariffoppgjøret 

2016. mellomoppgjøret 2017 og hovedtariffoppgjøret 2018



Politisk påvirkningsarbeid viktig

-Et sykepleierløft er helt 

nødvendig for å sikre nok 

sykepleiere i fremtiden. Jeg 

frykter at regjeringen ikke 

skjønner alvoret av den 

store sykepleiermangelen. 

Elise Bjørnebekk-Waagen, 

stortingspolitiker, til                

NRK Østfold                             

22. november 2018. 

Elise Bjørnebekk-Waagen er 

medlem i Helse- og omsorgs-

komiteen på Stortinget for Østfold 

Arbeiderparti



NSF inn i fremtiden…

• Sykepleierløft - også i KS

• Mer heltid uten mer ubekvem 

arbeidstid

• Gode arbeidstidsordninger som 

ivaretar helse, faglig forsvarlighet, 

velferd og likestilling

• Vi skal bidra til at NSF fortsatt er en 

sterk og tydelig organisasjon

• Vi har de dyktigste tillitsvalgte!


