
 

Gratis fagdag for NSF-medlemmer 
 

Tema:  Hva er sykepleie og hvorfor er ledelse så 
  viktig i sykepleietjenesten? 
Tid: torsdag 21. november 2019 kl. 9 – 15 
Sted: Quality Hotel, Sarpsborg 
 
 

Vi inviterer NSFs medlemmer i Østfold til spennende fagdag med dyktige 
forelesere og god underholdning. I tillegg vil fylkesleder Karen Brasetvik 
innlede med siste nytt fra NSF. Du kan også møte representanter fra 
lokale faggrupper, KLP, Forsikringskontoret og NSFs fordelsbutikk. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Hva er egentlig sykepleie? 
Og hva er det sykepleiere kan som ingen andre kan?  
NSFs fagsjef Kari Bugge deler sine tanker om sykepleie og 
sykepleiernes plass i helsetjenesten. Kari kjenner sykepleietjenesten 
godt. Som sykepleier har hun blant annet 20 års erfaring med 
sorgstøtte for pårørende og etterlatte. Hun er forfatter av flere 
fagbøker, har jobbet med undervisning, ledelse og forskning. Som 
fagsjef i NSF er hun opptatt av at sykepleiere skal kunne formidle hva 
sykepleie er. 

Faglig ledelse – en utfordring i sykepleietjenesten 
- Ledere må jobbe med fag, ikke kabal! Faglig ledelse handler om å 
utvikle en fagkultur. Vi trenger mer ledelse og mindre styring i 
sykepleietjenesten. Det sier Rita Jakobsen, sykepleier og professor 
ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hun er opptatt av faglig ledelse 
og sammenhengen mellom ansattes kompetanse og kvalitet i 
sykepleien. Etter å ha undervist sykepleierstudenter i mange år jobber 
hun nå med å videreutdanne sykepleiere på høgskolens 
masterutdanning i avansert klinisk sykepleie.  



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Påmelding så snart som mulig og innen 1. november 
Vi har et begrenset antall plasser – her gjelder det å være tidlig ute og melde 
seg på. 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/4585194/540896  
 
NB! Bindende påmelding. Forfall etter 18. november medfører en avgift på 
kr. 500.  
 
Vi ønsker deg velkommen til en spennende fagdag i godt selskap med 
andre sykepleiere i Østfold! 
 
Vennlig hilsen 
Norsk Sykepleierforbund Østfold 
 
Karen Brasetvik 
Fylkesleder  

Sykepleierutdanningen; med samfunnet – for framtiden 
Fra 2020 er det nye nasjonale retningslinjer for sykepleierutdanningen. 
Hvilke endringer vil dette medføre for Høgskolen i Østfolds (HiØ) 
sykepleierutdanning? Og hva betyr det for dem som har studenter i 
praksis?  Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, sykepleier, professor og 
rektor ved HiØ, informerer om sykepleierutdanningen og hvilke 
konsekvenser de nye retningslinjene får for utdanningen av fremtidens 
sykepleiere. 

Hva mener pasienter som har erfaring med både flersengs- og 
enerom? Det har Anne Karine Ø. Roos, avdelingsrådgiver ved 
intensivavdelingen i Sykehuset Østfold, forsket på. På ICNs 
verdenskongress i sykepleie, som ble holdt i Singapore i juni i år, 
presenterte Anne Karine resultatet av denne forskningen. Den er et 
resultat av et samarbeid mellom sykehuset og Høgskolen i Østfold. Nå 
skal flere av Østfolds sykepleiere få et innblikk i hva pasientene mener 
om enerom kontra fellesrom. Her blir det anledning til å stille spørsmål. 

Tenke sjæl! med Trond-Viggo Torgersen og musikere.      
Gjennom Barne-TV, ulike former for folkeopplysning og TV-
underholdning for flere generasjoner har Trond-Viggo preget manges 
oppvekst. Hans «Tenke sjæl»-filosofi handler om forholdet mellom lek 
og ansvar, om vår evne til å få det gode ut av livet. Om å kommunisere 
og forstå hverandre. Og ikke minst om å ta ansvar for eget liv og egen 
utvikling. Trond-Viggo og hans musikere vil sørge for en munter 
avslutning på NSFs fagdag. 

https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4585194/540896


 
 

  
Program torsdag 21. november 2019 
 
 

Fra kl.  Til kl. Tema Foreleser 

08.15 08.55 Registrering. Kaffe/te  

09.00 09.30  Velkommen og siste nytt fra 
NSF  

NSFs fylkesleder Karen 
Brasetvik 

09.30 10.10 Hva er sykepleie? 
 

NSFs fagsjef Kari Bugge 

10.10 10.40 Pause  

10.40 11.20 Sykepleierutdanningen: Med 
samfunnet – for framtiden.  

HiØs rektor Lars-Petter 
Jelsness-Jørgensen 

11.20 12.00 Enerom eller flersengsrom? Sykehuset Østfolds 
rådgiver Anne Karine Ø. 
Roos 

12.00 13.15 Lunsj + besøke stand  

13.15 14.00 Faglig ledelse – en utfordring 
i sykepleietjenesten 

Rita Jakobsen, sykepleier 
og professor ved 
Lovisenberg diakonale 
høgskole 

14.00 14.20 Pause  

14.20 15.00 «Tenke sjæl» Trond-Viggo Torgersen, 
lege, programleder og 
underholder  

 


