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For perioden frem til 1. mars 2021 skal det velges:  
 

 
• Hovedtillitsvalgt  1 verv (100 % stilling)    

 
 
Nominasjonskomiteen:  
Siw Therese Gårdvik (leder)  
Karianne Bogen 
Rakel Øya Berg  
 
Nominasjonskomiteens arbeid:  
Valget har blitt annonsert på NSF Akershus sitt nettsted samt Facebook siden tl NSF Ahus. Det 
har også blitt sendt ut elektroniske meldinger til alle medlemmer. 
 
Komiteen har hatt flere telefonmøter.   
 
Nominasjonskomiteens vurdering og innstilling: 
Ved fristens utløp 23.01.2020 var det kommet inn forslag med tilhørende villighetserklæringer på 
fire kandidater. Nominasjonskomiteen har gått grundig gjennom alle forslagene på kandidatene. 
Bedømmelsen er derfor foretatt på grunnlag av kjennskap til kandidaten, den innsendte 
villighetserklæringen samt forslag som har kommet inn fra enkeltmedlemmer. Videre er beskrivelse 
av de ulike rollene i NSF’s retningslinjer, jfr. NSF’s formål, prinsipprogram, vedtekter m.m. lagt til 
grunn.  
 
Nominasjonskomiteen innstiller Lena Næss som hovedtillitsvalgt. 
  
Lena har vært plasstillitsvalgt i 3 perioder, 2 av vervene i psykisk helsevern. Hun har tilegnet seg 
god erfaring innen tillitsvalgtarbeid og NSF sine prinsipper.  
 
Lena er psykiatrisk sykepleier og har jobbet på Ahus siden 2005. Hun har opparbeidet seg erfaring 
innen flere sykepleiefaglige arbeidssteder ved Ahus.  Hun har erfaring fra psykisk helsevern, 
medisinske og kirurgiske fagområder, samt at hun også kjenner sykehusets satsninger på 
teknologi godt i sin nåværende stiling og verv. 
 
Med dette takker nominasjonskomiteen for villigheten til å stille til valg og tilliten for jobben. Vi 
ønsker alle medlemmer et godt valg! 
 
Innstilt til vervet som hovedtillitsvalgt er:  
 
Lena Næss 
 
Øvrige kandidater til vervet som hovedtillitsvalgt i alfabetisk rekkefølge:  
 
Aase Anita Gald-Bergsaug 
Hanne Stenbeck 
Siw Elisabeth H. Austeen 
 
 
Presentasjon av alle kandidater i alfabetisk rekkefølge følger under. 
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Kandidat til HOVEDTILLITSVALGT: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg bekrefter herved mitt kandidatur som Hovedtillitsvalgt (100%) ved Akershus 
Universitetssykehus. 
 
Navn: Aase Anita Gald Bergskaug 
Medlemsnr: 1132158 
Adresse: Strandvn 16 B 
Postnr/Sted: 2005 RÆLINGEN 
Telefon arbeid:    Telefon privat: 
67964906     47624476 
Fødselsdato: 05.02.1974 
 
Nåværende arbeidssted: 
S402 – Infeksjonsmedisinsk sengepost 
 
Nåværende stilling (med tiltredelsesdato): 
Sykepleier fra 1998. Ansatt ved Ahus fra 2000. Arbeidet ved infeksjonsmedisinsk sengepost siden 
2003.  
Smittevernkontakt siden 2003. 
 
Nåværende verv (med tiltredelsesdato):  
Plasstillitsvalgt ved S402 – infeksjonsmedisinsk sengepost og infeksjonspoliklinikken 10.10.2016 – 
d.d. 
 
Tidligere verv: 
Plasstillitsvalgt ved infeksjonsmedisinsk og hematologisk sengepost og infeksjonspoliklinikken til 
og fra siden 2005.  
Medlem i komiteen for nytt sykehus – Ahus fra 2007-2008 
Nominasjonskomiteen 2018. 
HMS-handlingsplanutvalg MD 2017-2018 
 
Min begrunnelse og motivasjon for å stille til valg : 
Jeg har vært sykepleier siden 1998 og jobbet ved Ahus siden 2000. Fra 2003 har jeg jobbet ved 
infeksjonsmedisinsk sengepost. Jeg har vært tillitsvalgt store deler av tiden siden 2005. Jeg har 1. 
avdeling juridisk embetseksamen fra 1994, som bidrar til min kompetanse til å forstå lovtekster. 
Jeg har PPU fra 2013, som bidrar til min undervisnings- og veiledningskompetanse.  
Fra 2007 var jeg medlem i komiteen som planla for og arbeidet mot nytt sykehus.  
Jeg har sittet i arbeidsgruppe for å utarbeide HMS-handlingsplan 2018-2019. 
Jeg er svært opptatt av at medlemmene får sine rettigheter ivaretatt. Det være seg både i forhold til 
lønn, arbeidstid og fritid, samt sosiale rettigheter. Videre er også sykepleiernes rett til heltidsarbeid 
en viktig sak for meg. Den er også godt forankret i NSF sin politikk.  
Jeg er opptatt av at det skal være høy kvalitet på sykepleietjenesten og at rett kompetanse brukes 
på rett sted.  
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Jeg er opptatt av pasientsikkerhet. Jeg vet at mange sykepleiere opplever et hardt arbeidspress. 
Det er viktig med god balanse mellom arbeidsoppgaver og ansatte til å utføre oppgavene. Vi lever i 
en tid med stadig økende krav til kompetanse og stadig mer kompleksitet i sykdomsbildet til 
pasientene. De viktigste aktørene til å skissere et realistisk situasjonsbilde er sykepleierne som 
jobber pasientnært. Jeg anser at sykepleierne er viktige ressurser som må lyttes til og tas på alvor. 
I så henseende anser jeg at sykepleiernes medvirkning i viktige beslutningsprosesser er 
avgjørende.  
Plasstillitsvalgtes rolle er en avgjørende faktor for at NSF skal få gjennomført sine visjoner og 
oppgaver. De er et viktig bindeledd mellom medlemmene og NSF. Det er avgjørende at de får 
spillerom til å utføre sitt verv. Med dette mener jeg at de får avsatt tid og anledning.  
Jeg er en engasjert og arbeidsom person som ønsker å bidra til å sette mitt preg på NSF framover. 
Jeg håper at jeg kan bidra med min kompetanse gjennom mange år som tillitsvalgt og ikke minst 
min entusiasme til å fremme sykepleiernes sak i vervet som hovedtillitsvalgt.  
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Kandidat til HOVEDTILLITSVALGT: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jeg bekrefter herved mitt kandidatur som Hovedtillitsvalgt (100%) ved Akershus 
Universitetssykehus. 
Frist for innsending: 23.01.2020 
 
Navn: Hanne Stenbeck  
Medlemsnr: 1553783 
Adresse: Charles Kings vei 2a  
Postnr/Sted: 2066 Jessheim  
Telefon arbeid:67968215  Telefon privat:95964747 
Fødselsdato: 09.02.1981 
 
Nåværende arbeidssted:   
Akutt psykiatrisk mottak Ahus, Sykepleier, 17.02.14 – d.d. 
 
Nåværende verv: 
Tillitsvalgt Akuttpsykiatris mottak: 07.06.17 – d.d. 
 
Tidligere verv (fra/til): 
Leder Nomkom for valg av FTV/HTV/Stedfortreder 2019/2021 
 
 
Min begrunnelse og motivasjon for å stille til valg : 
Jeg har blitt forespurt om å stille til valg som hovedtillitsvalgt for NSF, og har gått noen runder med 
meg selv rundt dette. Det er selvsagt veldig hyggelig å bli spurt, men det er et stort ansvar å være 
Hovedtillitsvalgt, og det er noe jeg kjenner på. Og jeg elsker jobben min i miljøet på 
Akuttpsykiatrisk mottak og jeg brenner virkelig for psykiatrien. Psykiatrien har gjennomgått store 
forandringer, og står ovenfor både store forandringer og utfordringer, der det er viktig å være aktiv 
og deltagende. Psykiatrien og pasientene er mitt hjertebarn og dette er virkelig noe som engasjerer 
meg. Da jeg ble plasstillitsvalgt våren 2017 fikk jeg da et gradvis innblikk i hvordan jeg kan påvirke 
og gjøre en forskjell gjennom en fagforening, noe som jeg synes er veldig spennende og 
engasjerende. Jeg ønsker, gjennom den stemmen jeg har, å kunne gjøre en forskjell. Som 
plasstillitsvalgt er jeg engasjert og står opp for mine medlemmer, og er det noe jeg ikke kan svare 
på, så er jeg ikke redd for å ta kontakt med hovedtillitsvalgte. Jeg har forsøkt å være med på det 
jeg kan for å få en bredere erfaring som gjør meg faglig sterkere innen fagforeningsarbeidet, og 
dermed kan yte enda bedre hjelp til mine medlemmer. Som snart 3 år som plasstillitsvalgt har jeg 
fått satt meg enda bedre inn i NSF sin politikk og hva de står og jobber for. Dette er noe jeg står 
inne for, og ser muligheten for å kunne ha en enda større stemme inn i NSF men også utover mot 
medlemmer. Sykepleieren i meg brenner for pasienten som ikke har så sterk stemme selv, og det 
er da viktig at sykepleieren har et godt fundament og grunnmur rundt seg til å kunne yte sin aller 
beste pleie til pasienten.  
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Skulle jeg bli valgt som hovedtillitsvalgt så har jeg masse å lære, men motivasjonen min er på topp 
for å utvide min kunnskapsbase. Jeg er enkel å samarbeide med, samtaler lett, og er heller ikke 
redd for å snakke om jeg må. Arbeidskapasiteten min er stor, og jeg liker veldig godt når det er 
mye å gjøre og mye som skjer rundt meg. Jobben min på mottak har lært meg å jobbe i en hektisk 
hverdag, der mye skjer samtidig og helst skal løses med en gang. Der kan det går fra null til 
hundre på noen minutter, og dette er en omstilling jeg takler bra og liker veldig godt.  
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Kandidat til HOVEDTILLITSVALGT: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg bekrefter herved mitt kandidatur som kandidat for hovedtillitsvalgt ved Akershus 
Universitetssykehus. 
 
Navn: Lena Næss 
Medlemsnr: 1180298                                              
Adresse: Karisveien 127 
Postnr/Sted: 2013 Skjetten 
Telefon arbeid: 679 60 000   
Telefon privat:402 36 684 
Fødselsdato: 04.12.1970 
 
Nåværende arbeidssted:  
MTE Klinisk IKT/Medisinsk teknologi og e - helse 
 
Nåværende stilling (med tiltredelsesdato):  
IKT konsulent/Spesialsykepleier 01.06.2019 
 
Nåværende verv (med tiltredelsesdato): 
Plasstilitsvalgt på MTE Klinisk IKT 11.11.2019 – d.d. 
 
Tidligere verv (fra/til): 
Plasstilitsvalgt i Divisjon for psykisk helsevern på akuttpsykiatrisk avdeling -  
to perioder:  

01.01.2008 - 01.01.2010  NSF plasstilitsvalgt for sykepleiere ved 3seksjoner  
01.10.2014 - 31.12.2016  NSF plasstilitsvalgt  
  
 
Min begrunnelse og motivasjon for å stille til valg : 
Begrunnelse for å stille til valg: 
Jeg har jobbet som sykepleier og senere spesialsykepleier på AHUS siden 2005. I løpet av denne 
tiden har jeg tilegnet meg kompetanse innenfor fire ulike divisjoner i foretaket etter egen interesse, 
engasjement og nysjerrighet for de ulike fagfelt. Jeg har vært tillitsvalgt i to perioder, og er nå inne i 
mitt tredje verv som plasstilitsvalgt i nåværende stilling på MTE. Grunnen til at jeg tidligere har 
tredd ut av vervene, har vært knyttet til ulike roller/stillinger som ikke har vært forenlig med vervet. 
I løpet av periodene som tillitsvalgt har jeg tilegnet meg kompetanse og erfaring som har vært 
nyttig både i samarbeid med ledere og kollegaer i samme faggruppe, samt andre. Jeg har kjent på 
både utfordringer og ubehag knyttet til noen av sakene, men samtidig også sett og erfart hvordan 
man sammen kan komme fram til gode løsninger for de involverte, samt den forsvarlige driften av 
en avdeling. Samtidig har min innstilling vært at all kompetanse er nyttig å ha med seg uavhengig 
av hvor man jobber, og hvem man jobber sammen med.  
 
Motivasjon for å stille til valg:  
Jeg kjenner foretaket godt og har jobbet innenfor flere fagområder i løpet av mine år ved AHUS. 
Jeg er en engasjert og nysgjerrig person som er opptatt av fag og kvalitet på arbeidet vi som 
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sykepleiere utfører. Jeg ønsker å bidra med mine ressurser og kompetanse som jeg har 
opparbeidet meg, både som kollega, fagperson og tillitsvalgt. Jeg har selv stått i situasjoner hvor 
det har vært diskusjoner om bemanning, huller i turnus og andre utfordringer og situasjoner som 
man kan stå ovenfor både som sykepleier og tillitsvalgt. Jeg har fortsatt mye å lære, men tror 
samtidig også at jeg har mye å bidra med i en slik funksjon. Forøvrig ser jeg på dette som en god 
mulighet til å øke egen kompetanse på området.  
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Kandidat til HOVEDTILLITSVALGT: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg bekrefter herved mitt kandidatur som Hovedtillitsvalgt (100%) ved Akershus 
Universitetssykehus. 

 
Navn: Siw Elisabeth H. Austeen 
Medlemsnr: 1095439 
Adresse: Seiersten Sentrum 1 A 
Postnr/Sted:1443 Drøbak 
Telefon arbeid: 952 96 282   Telefon privat: 905 80 234 
Fødselsdato: 18.10.1971 
 
Nåværende arbeidssted:   
Follo DPS, døgnenheten, Team A Psykiatrisk sykepleier, 100 %  
 
Nåværende verv  (med tiltredelsesdato):  
Tillitsvalgt, EfS- og døgnenheten 10.10.2016 
 
Tidligere verv  (fra/til):  
Vært hjelpeleder i barnekor,  
Frogn, frivillig arbeid, ca 8 år. 
FAU medlem når jeg hadde barn i småskolen. 
Hatt styreverv i Frogn musikk- og kulturråd.  
 
Min begrunnelse og motivasjon for å stille til valg : 
Ønsker gjerne å stille til valg som HTV da jeg finner vervet som både lærerik, engasjerende og 
utfordrende! Jeg har stor glede i å utfordre meg selv, samt få lov å motivere andre finner jeg svært 
givende og gledelig. NSF gjør mye viktig arbeid og jeg vil gjerne ta mer del i dette for framtiden – 
og ser på dette som en givende mulighet for både økt kunnskap og viktig arbeid å ta del i. Min 
erfaring så langt er at jeg har klart å engasjere- og samle medlemmer lokalt. Dette har så absolutt 
gitt økt motivasjon for at min rolle utgjør en forskjell – og tro på å gjøre en viktig rolle i økt bredde.  
 


