
                                   
 

Årets helsesykepleierleder 2019 

tildeles 

Angelika Johnsen 

 
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 

 

Angelika utarbeider klare mål for tjenesten, og gjør alltid mål og planer kjent for 

medarbeiderne og involverer dem i utarbeidelse og evaluering av nye mål og tiltak i 

tjenesten.   

Angelika brenner for forebyggende og helsefremmende arbeid knyttet til barn, unge 

og deres familier. Hun er selv koordinator for Familiens hus i Enebakk, og er svært 

engasjert i å få til et godt tverrfaglig samarbeid. 

Hun har vært sterkt engasjert og deltakende i utarbeidelse av Familieteam og i 

Helsestasjon for ungdom hvor hun er godt likt. Hun har høy grad av tillit hos 

ungdommen. Hun er opptatt av at tjenesten skal være aktiv i sosiale medier og møte 

ungdommen der de er. 

Angelika tenker nytt, søker midler og får på plass nye tilbud og ulike nye fagstillinger. 

Hun har fått hele enheten COS-sertifisert og fått igang samlivskurs.   

 

Angelika er opptatt av å holde seg oppdatert på retningslinjer, veiledere og 

forskrifter, og på slik måte sørge for at tjenesten drives med høy faglighet.  

Angelika er selv med på kurs og fagseminar, for å være oppdatert i sin lederrolle.   

Det er viktig for Angelika at tjenesten har fokus på etikk og etiske problemstillinger. 

Hun sørger for arenaer hvor vi som enhet for mulighet til å drøfte blant annet 

brukermedvirkning, egen hjelperrolle, sammensatte problemstillinger og lovverk.  

  

Hun signaliserer til medarbeidere at sammen skal de drive en tjeneste med høy 

faglighet. På tross av høyt arbeidspress har hun gått i gang med videreutdanning 

innen helseledelse, for å utdanne og utvikle seg som leder.  

 

På vegne av helsesykepleiere i Norge 

 

Kristin Sofie Waldum - Grevbo   

leder LaH NSF 


