
 

 

 
 

 

Årets helsesøsterleder 2018 

tildeles 

Marit Krogstad 

 
Kriterier: 

• Er medlem av LaH NSF 

• Setter klare mål for helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

• Har barn, unge og deres familier i fokus 

• Stimulerer til og legger til rette for et godt faglig miljø 

• Skaper og opprettholder et godt arbeidsmiljø 

• Utøver ledelse med høy faglig og etisk standard. 

• Er en tydelig samfunnsaktør 

 
Marit har en god, langsiktig og strukturert plan for tjenesten hun har ansvaret for.  
Hun jobber systematisk og utrettelig med bemanning, normtall, avvik og folkehelsefremmende tiltak. 
Hun sørger for et solid samarbeid med andre aktører, og synliggjør helsesøstres kompetanse i 
kommunen. 
 
Marit har barn, unge og deres familier i fokus. Hun bruker velbegrunnet og faglig argumentasjon for å 
skaffe midler og utstyr, etablere samarbeid med viktige aktører og er aktiv i oppfølgingen av 
handlingsplaner, retningslinjer og veiledere. Ansatte og innbyggere nyter godt av engasjementet. 
 
Marit legger til rette for et godt faglig miljø. Hun er faglig oppdatert, en pådriver for godt tverrfaglig 
arbeid, hun deler kunnskap, viser tillit og er en solid støttespiller faglig og menneskelig. Hun gjør sine 
ansatte gode. 
 
Marit skaper og opprettholder et godt arbeidsmiljø. Hun lytter og viser interesse, hun verdsetter og 
anerkjenner de ansatte. Marit sørger for gode arenaer for samarbeid og trivsel. 
 
Marit utøver ledelse med høy faglig og etisk standard. Hun er stolt, tydelig og engasjert. Hun er 
opptatt av fagkunnskap, samhold, trivsel og stabile rammer i tjenesten. 
 
Marit er en tydelig samfunnsaktør. Hun er en god formidler og en god brobygger. Hun bruker 
statistikk i argumentasjonen overfor politikere, og er aktiv i kommunalt planarbeid. 
Til sist, men ikke minst, nevnes hennes arbeid med innsamling av penger og klær til gatebarn i India. 
Med stort hjerte reiser hun til India for å delta i praktisk arbeid og undervisning. 

 

På vegne av helsesøstrene i Norge 

 

Kristin Sofie Waldum - Grevbo   

leder LaH NSF 


