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Valg

Presentasjon av kandidatene

Styremedlem
Kjersti Grønning, 51 år
Ansatt som Førsteamanuensis ved NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for
medisin og helsevitenskap og 20% stilling ved Revmatologisk avdeling, St.Olavs Hospital, HF.
Utdanning:
Kjersti Grønning er utdannet sykepleier i 1993. Har videre Praktisk Pedagogisk Utdanning (1994),
økonomisk administrativ utdanning (2000), Hovedfag i Helsevitenskap (2004) og Phd i
Samfunnsmedisin (2012) ved NTNU.
Tidligere arbeidserfaring:
Har klinisk praksis som sykepleier fra barneavdeling, hjemmebaserte tjenester og Revmatologisk
avdeling, St.Olavs hospital HF. Har også arbeidet i to år som lærer i videregående skole.
Forskningsfelt:
Helse og velvære for personer med kronisk sykdom og eller komplekse langvarige helseutfordringer
med fokus på mestring, rehabilitering, pasientopplæring, brukermedvirkning, helsefremmende
livsstil, ernæring, fysisk aktivitet.
Er også opptatt av utdanningsforskning innen sykepleie (studentaktive læringsformer,
kunnskapsbasert praksis).

Varamedlemmer
Anne Sofie Sand, 57 år. Ansatt som førsteamanuensis Bachelorutdanningen i sykepleie. UiT Norges
arktiske universitet. Tromsø
Mitt navn er Anne-Sofie Sand og jeg sier meg herved villig til å stille som vararepresentant til styret til
faggruppen Sykepleieforskning i NSF.
Jeg er 57 år gammel, og har rundt 30 års erfaring som sykepleier ved Universitetssykehuset Nord
Norge (UNN). I tillegg til erfaring fra kliniske avdelinger har jeg jobbet flere år som sykepleier og
seksjonsleder ved den kliniske forskningsposten ved UNN, og har dermed også erfaring fra å jobbe
med kliniske studier (forskningsstøtte) og forskningsadministrasjon. Jeg har også jobbet aktivt med
brukermedvirkning i forskning, blant annet som sekretær i et nasjonalt utvalg som utarbeidet

retningslinjer for brukermedvirkning i forskning i Helseforetakene. Fra februar 2018 har jeg vært
ansatt som førsteamanuensis ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT.
Min egen forskning har fokus på folkehelse og primært overvektsproblematikk, både blant voksne (i
masteroppgaven) og ungdom (min PhD). Jeg er fortsatt involvert i prosjekter med fokus på livsstil og
utgangspunkt i Tromsøundersøkelsen. Jeg bruker primært kvalitativ metode og er opptatt av den
erfaringsbaserte kunnskapen. Det å jobbe med folkehelse medfører også en interesse for
helsepolitikk, og jeg er opptatt av hva vi som sykepleiere kan bidra med i denne sammenheng.
Min avhandling har navnet “Overweight, body size perceptions, lifestyle changes and health concerns
in young adults, The Tromsø Study, Fit Futures – a combined approach using qualitative interviews
and a population-based cross-sectional study”. Link til
avhandling: https://munin.uit.no/handle/10037/11664

Torild Sneltvedt, 61 år. Ansatt som førstelektor ved Bachelorutdanning i sykepleie. Nord
Universitet. Bodø.
Hun har vært sykepleier siden 1982 og ansatt som sykepleielærer siden 1989.
Sykepleieforskning (interesseområde);
Nyutdannede sykepleiere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
Etikk ( er bla bidragsyter med eget kapittel I boka Etikk I sykepleien av Berit S Brinchmann (red)
Egen forskning:
Sneltvedt,T & Bondas.T (2015) Proud to be a nurse? Recently graduated nurses` experiences in municipal
health care settings. Accepted for publication 11 july 2015 in Scandinavian Journal of Caring Sciences.
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Sneltvedt,T & Sørlie,V (2011) Valuing Professional Pride and Compensating for lack of experience - Challenges
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Health Care Management & Practice May 2 011.
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