
 

 

Til nyvalgt tillitsvalgt i NSF Akershus 

 

 

Innkalling til introduksjonskurs for nye tillitsvalgte 

 
Gratulerer med vervet som tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund (NSF)! 
 
Du innkalles med dette til introduksjonskurs 24. oktober 2019 fra kl. 09.30 til kl. 15.00 på 
fylkeskontoret til NSF Akershus, Sykepleiernes Hus, Tollbugata 22 i Oslo.  
Påmelding gjøres elektronisk senest 17. oktober på vår hjemmeside 
https://www.nsf.no/fylkeskontor/akershus/forside 
Under fanen «Kalender» finner du link til påmeldingsskjema. Du må være innlogget som medlem 
for å kunne melde deg på.  
 
Neste introduksjonskurs vil være 28.november 2019. 
 
Viktig informasjon – må leses: 
Forbundsstyret har vedtatt at alle tillitsvalgte skal få låne en iPad med tilgang til elektronisk 

oppslagsverk og annet nyttig verktøy for tillitsvalgte. Det vil bli gitt opplæring i bruk av 

elektroniske verktøy. 

I vervet kan du få låne en iPad fra Norsk Sykepleierforbund til bruk i vervet. Du kan også benytte 

en privat iPad/bærbar pc/nettbrett om du heller ønsker det, men du vil trenge dette i vervet ditt. 

Om du ønsker iPad fra NSF MÅ du bestille denne før introduksjonsdagen. Gjør dette så raskt 

som mulig, på nsf.no/for-tillitsvalgte. Her finner du en boks med «Rutiner og veiledning». Du MÅ 

også opprette en Appel-ID hvis du ikke har dette fra før. For de som ikke har iPhone eller Apple-

ID, kan dette gjøres på en vanlig PC. Se vedlagte brukerveiledning.  

Det kan for tiden være ventetid på levering av iPad fra NSF. Dersom har bestilt iPad og ikke fått 

levert denne enda kan du benytte en privat iPad/bærbar PC/nettbrett inntil du har mottatt iPad 

fra NSF. Ta denne da med på opplæringen.  

NB! Før kurset er ber vi deg gå inn på MinSide på nsf.no og sjekker at opplysningene om deg 

stemmer. Legg også inn ditt kontonummer (velg «endre» under personalia). Dette må være 

registrert for at du skal kunne få levert reiseregningen din.   

På introduksjonskurset får du en egen trykt håndbok for nye tillitsvalgte. Den har fått navnet 

«Timeshjelpen» fordi målet har vært at man med en times lesing kan få en grunnleggende 

oversikt over tillitsvalgtrollen og de konkrete oppgaver som tillitsvalgt. Det er ikke noen 

fullstendig beskrivelse, men en strakshjelp fram til basiskurs for tillitsvalgte. 

  

NSF AKERSHUS 

Tollbugata 22 
Postboks 456 Sentrum 

0104 OSLO 
Tlf.: 99 40 24 09 

 

E-post: akershus@nsf.no 
 

Fakturaadresse: 
sykepleierforbundet@invoicedrop.com 

 
 

https://www.nsf.no/fylkeskontor/akershus/forside
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Om introduksjonskurset 

Introduksjonskurset er første del av den obligatoriske tillitsvalgtopplæringen i NSF.  

 

PROGRAM  

  

• Hovedavtalen 
o Tillitsvalgtrollen - Rettigheter og plikter  
o Tillitsvalgtes oppgaver 
o Samarbeid med arbeidsgiver 

• Tillitsvalgtopplæringen i NSF 
o Ulike kurstilbud 
o Organisering av opplæringen  

• Bruk av sosiale medier – nettvett som NSF- tillitsvalgt 
 
 

Permisjon fra arbeidsgiver for å gå på kurset 

Introduksjonskurset gir rett til tjenestefri med lønn jf. følgende bestemmelser: 
  

• Spekter;  Hovedavtalen § 52 

• KS;   Hovedavtalen del B, § 3-6 

• Virke:  Hovedavtalen Kap. VI § 6 – 7 og tillegg til HA kap. 3, § 3.2 

• NHO:  Hovedavtalen Del A kapittel VI Arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og 
                  plikter: § 6 – 9 Tjenestefri for tillitsvalgte pkt. 1 og pkt. 2.  
 
Det søkes om permisjon med lønn.         

 
Hensikten med introduksjonskurset er å skape kontakt mellom ny tillitsvalgt og fylkeskontor, 

presentere avtaleverket med vekt på hovedavtalen, avklare forventninger til tillitsvalgtrollen og 

informere om aktuelle saker som er viktige for nyvalgte tillitsvalgte å kjenne til.  

 

Velkommen! 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Ragnhild Hegg  

Fylkesleder  
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Brukerveiledning for din iPad – opprettelse av Apple-ID 
 
Oppsettassistent  
Ved oppstart av din nye iPad vil du bli veiledet igjennom de første stegene av en 
oppsettassistent som er standard i alle Apple iPad. Oppsettassistenten tar deg igjennom 
prosessen trinn for trinn, blant annet: koble til et trådløst nettverk og logge på med eller opprette 
en ny gratis Apple-ID.  
 
Hva er Apple –ID?  
Din Apple-ID er brukernavnet til en gratis konto som gir deg tilgang til Apple-tjenester, for  
eksempel iTunes Store, App Store og iCloud. Du trenger bare én Apple-ID til alt du vil gjøre 
gjennom Apple. Det kan koste penger å bruke, kjøpe eller leie produkter og tjenester.  
 
Hvis du har en Apple-ID, bruker du den første gang du konfigurerer din iPad, og når du må logge 
deg på for å bruke en Apple-tjeneste. Hvis du ikke allerede har en Apple-ID, kan du opprette en 
når du blir bedt om å logge deg på i dette skjermbildet:  
 

 
Når du har fullført registreringen av din Apple-ID vil du få muligheten til å opprette et 
sikkerhetsspørsmål. Hvis du ønsker dette, kan du skrive inn en alternativ e-postadresse som kan 
brukes som en "sikkerhets-e-postadresse". Trykk på Neste etter at du har gjort dette eller hvis 
du ikke ønsker å bruke sikkerhets e-postadresse.  
 
Velg om du vil ha e-postoppdateringer, og trykk deretter på Neste.  
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Husk passordet du legger inn ved opprettelse av Apple-ID! 
 
Apple vilkår  
Les gjerne igjennom vilkårene og deretter godkjenn disse for å gå videre i oppsettassistent.  
 
Hva er iCloud?  
iCloud arkiverer innhold, inkludert musikk, bilder, kontakter, kalendere og støttede dokumenter.  
Innhold som er arkivert i iCloud, sendes trådløst til andre iOS-enheter og datamaskiner du har 
konfigurert med samme iCloud-konto. Vi anbefaler at du aktiverer iCloud. 
 
Sikkerhetskode  
Du vil nå få mulighet til å opprette en kode for å sikre din iPad.  
Koden må være på 4 siffer og må gjentas to ganger.  
Det er pålagt å opprette en kode for å sikre din iPad. 
Husk koden! Denne 4-siffrede kode brukes også senere for å få låst opp iPad etc. 
 
Diagnostikk  
Velg «ikke send».  

 

Installer appen/programmet Airwatch Agent. Se vedlagt installasjonsguide.  

 

Din iPad er nå klar til bruk. 

 

 
Pålogging på nsf.no/minside 

 

Norsk Sykepleierforbund har mange digitale løsninger og all den informasjon du trenger som 

tillitsvalgte på internett. Dette finnes på www.nsf.no under Min Side og For tillitsvalgte. Du må 

være logget inn på nettsiden for å komme til dette.  

 

Hvis du ikke har vært innlogget på en stund, kan det være du må bytte passord neste gang du 

logger på www.nsf.no/minside. Klikk på linken «Glemt medlemspassord eller ikke logget på 

før?» som du finner på innloggingssiden. Følg informasjon/veiledning på skjermen for å skifte 

passord. 

 

Behov for hjelp? 

Dersom du får feilmelding om at medlemsnummer eller e-postadresse er feil, kontakt 

medlemstjenester på telefon 99402409, innvalg 1. 

 

Øvrige problem med å skifte passord: send en e-post til bss@nsf.no , inkludert feilmelding eller 

beskrivelse av feilsituasjon. Oppgi medlemsnummer, fullt navn og mobiltelefonnummer. 

 

 

 

 
 

 

 
 

http://www.nsf.no/
http://www.nsf.no/minside
mailto:bss@nsf.no

