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Sentralt fagforum 

Lederne av faggruppene i NSF er medlemmer av Sentralt Fagforum, et viktig forum for å 

diskutere felles anliggender og mulige samarbeidspunkter mellom faggruppene. Her er det 

samarbeidsmøter ca. to ganger årlig. Sentral Fazsz<sdgforum har nå valgt ny leder, etter Edel 

Bruun Bastøe, Mette R. Dønåsen, nestleder Annbjørg Hausken (faggruppen for 

nevrosykepleiere, Medlem er Therese Jenssen Finjarn (anestesigruppen), 1. vara Paula Lykke 

(intensivsykepleierne) og 2. vara Espen Gade Rolland (sykepleiere innen psykisk helse og 

rus). 

Leder for NLAS, Siw Andrea Todal var en av tre representanter i valgkomiteen. Valgkomiteen 

gjennomførte en grundig prosess før vi kom med enn innstilling til sentralt fagforum. 

 

 

Landsmøtet 2019 

Alle faggruppelederne har møterett på Landsmøtet. Sentralt Fagforum markerte seg tydelig 

på Landsmøtet med innlegg på flere saker av betydning for faggruppene. Spesiell interesse 

hadde sakene om OU-prosessen når det dreier seg om hvordan inndeling av Norge i nye 

fylkessammenslåinger påvirker fordelingen av fylkeskontor og lokal representasjon. En 

annen viktig sak var satsning på psykisk helse og rus. Det ble vedtatt å arbeide for å løfte 

sykepleierutdanningen fra finansieringskategori E til kategori C, noe som er strategisk svært 

viktig med tanke på å forbedre utdanningens rammevilkår  

Det ble vedtatt på landsmøtet at NSF skal jobbe for at sykepleiere/spesialsykepleiere i 

ambulansetjenesten lønnes i tråd med sin kompetanse og at sykepleiere skal være en 

naturlig del av ambulansetjenesten.  

 

Se ellers NSF sine nettsider og presentasjon fra Landsmøtet. 

 

 



Samarbeid mellom Delta, Fagforbundet og NSF angående prehospital 

tjeneste  

Etter initiativ fra Ambulanseforbundet i Delta ble Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund invitert 

til et samarbeid for å komme med anbefalinger om lønnsnivå i ambulanseyrket, samt komme med 

anbefalinger om hvilke funksjoner dagens ambulansearbeider kan ha i fremtiden ambulansetjeneste, 

og hvordan de ulike yrkesgruppene i tjenesten kan utfylle hverandre best mulig. Det ble gjennomført 

flere møter i Delta sine lokaler i Oslo. Det ble utarbeidet en rapport som nå er godkjent av alle tre 

fagforbundene. Rapporten vil bli publisert på NLAS sine nettsider, når ny webportal blir aktivert av 

NSF. Delta har ledet og hatt sekretariatsansvar for gruppen.  

Gruppen bestod av: 

Fra Fagforbundet: 

Kurt Rønning, nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial 

Ingrid Myran, rådgiver 

Hermann Albert, rådgiver 

Ambulanseforbundet i Delta: 

Ola Yttre, Leder i Ambulanseforbundet 

Håvard Bolme, Leder av gruppen 

Einar Christoffer Hanisch, sekretær 

Fra NSF 

Lars Petter Eriksen – Spesialrådgiver  

Siw Andrea Todal- leder for NSF`s landsgruppe av akuttsykepleiere 

 

 

 

  

 


