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I skrivende stund har sommeren kommet til Vestfold, 
og Larvik kommune er tatt ut i Unio-streik. Klokken 
04.20 natt til 24. mai var konflikten mellom Unio 
på den ene siden og staten og KS på den andre 

siden et faktum.

Et godt sammensatt konfliktberedskapsutvalg i Larvik 
kommune kunne da iverksette sine planer fra sitt 
streikekontor på rådhuset i Larvik, dele ut t-skjorter 
og streikevester og vi var i gang.

Streikegrunnlaget henger sammen med at Unio ikke 
kunne akseptere en ramme på oppgjøret som øker 
lønnsgapet mellom kommunal og privat sektor 
ytterligere. Det ble lagt inn sterke krav for å sikre at 
utdanning lønnes bedre. Unio har også sterke krav 
på vegne av kvalitet i offentlige tjenester. 

Unio var villig til å strekke seg langt for å unngå streik, 
men det kom ingen signaler fra arbeidsgiver som 
ga håp om en akseptabel løsning. Privat sektor 
fikk et godt oppgjør tidligere i år, og det var helt 
urimelig at det pålegges offentlig sektor alene å 
vise moderasjon.

”Dette er først og fremst et nederlag for regjeringen 

og arbeidsgiverne. De har nå lagt seg ut med mange 

sentrale grupper i offentlig sektor. Unios grupper er 

grunnstammen i velferdsstaten. Det er dem som skal 

levere gode tjenester med rett kvalitet. Vi er fryktelig 

skuffet over at staten som arbeidsgiver ikke vil verdsette 

kjernekompetansen i det offentlige tjenestetilbudet.” 
Dette sa forhandlingsleder for Unio KS, Mimmi 
Bjerkestrand, da konflikten var et faktum.

Langt hyggeligere er det å melde om at NSFs 100 
års markering går sin gang over hele landet. Her 
i Vestfold fylte vi opp auditoriet ved SiV med 180 
medlemmer 11. mai! Det ble en inspirerende og 
flott dag, takk til alle som møtte og bidro.

Dere kan lese om vinnerne av årets priser i bladet; 
mine gratulasjoner går til Marit Karlsnes, som fikk 
årets lederpris, og Astri Mangelrød Andersson som 
gikk av med årets sykepleierpris. Takk også til for- 
slagstillerne som har fremmet kandidatene, og 
til dere alle; begynn allerede nå å tenke ut nye 
verdige kandidater for neste års kåring.

Neste mulighet til å delta på et gratis arrangement 
i regi av NSF Vestfold er 7. september; Regionskon-
feransen i Kristiansand. Her er det allerede mange 
påmeldte og antall plasser er begrenset, så vær 
raske med å melde dere på, etter sommeren kan 
det være for sent!

Jeg vil med dette ønske våre medlemmer en riktig 
god sommer!

Lisbeth Rudlang
Hilsen

Lisbeth Rudlang
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Det hele begynte med at vi fikk en 
mail til Fylkeskontoret  fra en våken 
tillitsvalgt. Nina Berg kunne fortelle 

at statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen 
skulle være hovedtaler på samfunnshuset i 
Svelvik 1. mai. ”Vi må gjøre noe”, var hennes 
melding, og takk for det! 

Nina tok kontakt med leder av 1. mai-komitéen 
og meldte at fylkesleder for NSF gjerne kom 
og holdt appell, og etter kort tid var NSF på 
programmet for 1. mai, i tillegg til AUF og 
helse- og omsorgsministeren.

Paroler ble drøftet og appell skrevet, samt at 
oppfordring til sykepleiere om å møte opp ble 
sendt ut både til Svelvik og Sande kommune.

Dagen opprant med strålende vær og turen 
til Svelvik bare økte bevisstheten om hvor 
vakkert vårt fylke er fra nord til sør. Sykepleiere 
møtte opp i hvite kitler og Nina brakte med 
paroler som ble plassert rundt i salen på 
samfunnshuset.

”Nei til sosial dumping”, ”Rett til 100% stilling” 
og ”Tilstrekkelig bemanning og riktig kompe- 

tanse gir god kvalitet”, var parolene statsråden 
ble møtt med. Hun hilste vennlig på alle og 
ga uttrykk for at hun var svært glad for at 
sykepleierne var der. Hun lyttet også til den 
enkeltes erfaringer knyttet til iverksettelse 
av Samhandlingsreformen.

Samfunnshuset ble helt fullt, det ble servert 
deilig frokost og alle lyttet interessert til 
NSF, AUF og helseministeren. Hun ga klart 
uttrykk for at hun støttet våre paroler!

1. mai feiring i svelvik 
sammen med helseministeren

nsf holdt appell 1. mai i svelvik

1. mai-appell holdt av fylkesleder lisbeth rudlang:

Kjære helse- og  
omsorgsminister, ordfører 

og svelvik kommune.

Lisbeth Rudlang og helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sammen med engasjerte sykepleiere i Svelvik og Sande

Jeg vil først takke for at jeg får muligheten 
til å bruke denne viktige talerstolen på 
en så betydningsfull dag.

Vi har alle et mål om en god helse- og om-
sorgstjeneste. Med god kvalitet, med nok 
fagpersonell, og med ordnede arbeidsforhold 
slik at helsepersonell ikke sliter seg ut lenge 
før de når ordinær pensjonsalder. Og vi  
kan ikke akseptere sosial dumping verken 
i byggebransjen, renholdsbransjen eller i  
helse- og omsorgstjenesten. Vi har dessverre 
flere eksempler på det også i denne tjenesten. 
Norsk Sykepleierforbund ønsker en offentlig 
helse- og omsorgstjeneste som har nok 
faste og kompetente ansatte som får skikke-
lig lønn og pensjon, og som jobber innenfor 
arbeidsmiljølovens rammer!

For noen måneder siden fikk vi en ny og viktig 
reform for helse- og omsorgstjenesten. 
Samhandlingsreformen.  Håpet er at den 
skal løse samordningsproblemer mellom 
kommunene og sykehusene. Med Sam-
handlingsreformen fikk begrepet utskrivn-
ingsklare pasienter en ny dimensjon.  Hvis 
kommunene ikke tar imot disse pasientene 
må de betale 4000 kroner for hvert døgn til 
sykehusene.  En fersk undersøkelse som Norsk 
Sykepleierforbund har gjort blant ordførere 
og rådmenn mener hele 60 % av dem at 
sykehusene nå skriver ut pasienter tidligere 
enn før Samhandlingsreformen. Er det for å få 
inn penger fra kommunene, eller er det fordi 
pasientene er tidligere utskrivningsklare nå?

NSF er enig i at pasienter skal skrives ut fra 
sykehus når de er klare for det, men vi er 
opptatt av at kommunene har gode tilbud 
til dem. Våre gamle og skrøpelig fortjener, 
og har behov for, god behandling og pleie 
på sykehjem, i omsorgsboliger og i hjem-
met. Da trengs det tilstrekkelig med og 
kompetent helsepersonell. 

For et par uker siden lanserte helse- og om-
sorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen 
”Prinsipper for gode omsorgstjenester”. Vi 
i NSF mener at både innholdet og formen 
på prinsippene gir et godt grunnlag for å 
videreutvikle helsetjenestetilbudene, og 
som ministeren selv har uttalt: ”Prinsippene 

for gode omsorgstjenester er ment som ut-
gangspunkt for refleksjon og kulturbygging 
i tjenestene, og er ett av flere verktøy ledere 
kan benytte i det lokale kvalitetsforbedring-
sarbeidet.” Slik jeg ser det, skapes gode om-
sorgstjenester i hvert møte mellom bruker 
og ansatt. Kvalitetsarbeid er en kontinuerlig 
prosess, som krever mot og engasjement 
fra ledere og ansatte.

Norge er i følge FN verdens beste land å bo 
i. Det bidrar også til at vi lever lengre.  Det er 
positivt at vi blir eldre, men vi må da bygge 
opp helse- og omsorgstjenester og velferd-
stjenester som kan gi dem et meningsfylt 
liv.  I forrige uke kom det nye tall fra SSB om 
behovet for personell i de neste tiårene.  
Det trengs titusenvis av nye sykepleiere 
og helsefagarbeidere.  Dersom vi skal klare 
å utdanne nok må hver tredje ungdom beg-
ynne på utdanning innen dette området.  
Dersom kjønnsfordelingen skal være som 
nå med at det i hovedsak er jenter som tar 
denne utdanningen, må annenhver jente ta 
utdanning innen helse- og omsorg.  Vi ser 
alle at det ikke er mulig.  Det må gjøres flere 
ting samtidig for å løse framtidas utfordring-
er. Vi kommer ikke utenom økt verdsetting 
av disse yrkene gjennom økt lønn, og 
heltidsstilling som en rettighet. Og dette 
uten å sette lov og avtaleverk ytterligere på 
strekk. Alle turnusarbeidere innen helse- 
og omsorgssektoren jobber allerede på 
unntaksbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, 
de viser stor grad av fleksibilitet.

lisbeth Rudlang 
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Unios representanter besøkte 
Vestfoldbenken på stortinget

Vi ble tatt godt i mot og gikk greit igjennom sikkerhets-
kontrollen. Deretter ble vi ført opp i et møterom, hvor 

en nesten fulltallig Vestfoldbenk etter hvert dukket opp.

Møtet ble ledet av Stortingspresident Dag Terje Andersen. 
Jeg innledet med en kort informasjon om Unio og hoved-
sammenslutningens politikk. Deretter fikk hvert forbund  
tid til å fortelle om sin organisasjon og sitt utfordringsbilde  
i Vestfold. Politikerne var svært interessert og stilte 
spørsmål underveis.

Møtet ble gjennomført i en uformell og vennlig tone. Dette 
var en stor og positiv opplevelse for oss alle.

Fra venstre: : Trond Horntvedt, (Akademikerforbundet), 
Petter Andersen, (UDF), Lisbeth Rudlang, Stortings-
presidenten og Runar Dammen (UDF)

fagdag og  
jubileumsfeiring 11. mai

12. mai er den internasjonale  
sykepleierdagen – hvert år. I år falt 
denne dagen på en lørdag, så den 
ble mange steder i landet markert 
dagen før, fredag 11. mai. Så også her 
i Vestfold, hvor hovedmarkeringen fant 
sted i det store auditoriet på Sykehuset 
i Vestfold i Tønsberg. Senere i år fyller 
Norsk Sykepleierforbund 100 år, og 
fylkesleder Lisbeth Rudlang kunne stolt 
ønske 180 sykepleiere velkommen til 
vår lokale feiring i et fullsatt audito-
rium – både av sykepleierdagen og 
100-årsjubileet – som var gratis for 
alle påmeldte.

Sykehusdirektør Stein Kinserdal hilste 
forsamlingen, som han også gjorde i 
fjor, før høgskolelektor Gro Næss fore-
dro om ”Sykepleierens rolle og ansvar 

– hvem vet og hvem bestemmer”. Etter 
lunsj og nydelig jubileumskake stod 

filosof og forfatter Einar Øverenget på 
programmet, med et engasjerende 
og alvorlig tema ”Ikke snill, men klok. 

ETIKK som verktøy i arbeidshverdagen”. 
Han fikk frem budskapet på en svært 
underholdende måte.

Siste del av dagen ble viet utdeling 
av sykepleierpris og lederpris. Men 
helt til slutt ble to fra forsamlingen 
trukket ut til å delta på NSFs store 
jubileumsfest i Operaen på selve 
bursdagen 24. september. De heldige 
vinnerne ble Janne Norhaug og  
Elisabeth Gjæver Tysnes. Gratulerer!

I pausene kunne deltagerne besøke 
stands fra 5 ulike faggrupper, vår egen 
stand hvor mange kjøpte herlige 
kaffebønner fra Guatemala, samt få 
presentert medlemsfordeler fra DNB. 

Fra venstre: Hanne Marie Daleng (NEF), Hanne-Mari Arnhus (NEF), Trond Horntvedt (Akademikerforbundet), 
Karin Walin (PF), Lisbeth Rudlang, Tone Woll Buer, Runar Dammen (UDF) og Petter Andersen (UDF)

7. mai hadde unio i Vestfold avtale om å møte Vestfoldbenken på stortinget. de som 
deltok var representanter fra akademikerforbundet, norsk ergoterapeutforbund, (nef), 
politiets fellesforbund, (pf), utdanningsforbundet, (udf), skatterevisorenes forening, 
(sf) og nsf, til sammen en delegasjon på ni personer.

BIBlIotek PÅ FYlkeskontoRet
NSF-Vestfold har et utvalg av aktuell litteratur som det er anledning til å låne gratis for 
medlemmer. Vi har litteratur innen sykepleiefag, lov- og avtaleverk, etikk, psykologi,  
administrasjon og ledelse, veiledning og under-visning, økonomi, jus, historie med mer.
Fullstendig liste over bøker du kan låne finner du på NSF-Vestfolds hjemmeside:  
www.sykepleierforbundet.no/vestfold under fanen ”Fagstoff”.

Vi tar også imot forslag til ny aktuell litteratur. Ta gjerne kontakt med en av oss på  
kontoret for nærmere informasjon.
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Vinnere av årets sykepleier    og årets lederpris i 2012

Astri Mangelrød Andersson 
ble årets sykepleier i Vestfold
les jURYens BegRUnnelse:
Astri jobber i 50 % stilling som 
kreftsyke-pleier i hjemmesykepleien 
i Stokke. Hun tilbyr veiledning og 
oppfølging til kreftpasienter i hele 
kommunen. Astri har i tillegg 30 % 
stilling som koordinator for tindrende 
behandling og leder kommunens 
rådgivningsgruppe på dette feltet.

Utøver sykepleie av høy kvalitet
Astri er først av alt en SOLID fagperson 
med god evne til refleksjon. Hun er et 
omsorgmenneske som stiller opp når 
pasienter har det vanskelig eller når  
kolleger trenger noen som kan bistå  
dem i utfordrende pasientsituasjoner.
Astri gir praktisk hjelp, faglig veiledning, 
støtte og råd. Hun har en helhetlig 
tilnærming til menneskene hun 
møter i sitt arbeid. Hun er arbeidsom, 
grundig og handlekraftig. Hun ser 
muligheter framfor begrensninger Hun 
er ansvarsfull, pålitelig, ekte, ærlig og lett 
å omgås. Hun er høyt respektert av kolleger, pasienter og pårørende.

Utmerker seg for å opprettholde utvikle en sykepleietjeneste 
og et læringsmiljø av høy kvalitet
Astri er kunnskapsrik og flink til å holde seg faglig oppdatert. Hun har 
god evne til å formidle kunnskap og dele erfaringer. Hun planlegger 
og holder internundervisninger i seksjonen.

gir veiledning av høy kvalitet til studenter og/eller kolleger
Astri klarer å gripe tak i problemstillinger og belyse dem selv på hek-
tiske dager. Hun stiller seg til disposisjon når vi andre trenger noen 
å rådføre oss med. Astri gir hyggelige og nyttige tilbakemeldinger, 
- også når noe ikke har fungert bra. Astri tar gjerne med sykepleier-
studenter og elever når hun blir spurt. 

Utmerker seg som inspirator for kolleger,  
nyutdannede sykepleiere og sykepleierstudenter
Astri skaper arbeidsglede og engasjement blant kolleger og studenter 

i en hektisk hverdag. Astri holder 
hodet kaldt, humøret oppe og finner 
løsningene. Hennes positive holdn-
ing er kanskje det som virker mest 
inspirerende for oss andre + en passe 
blanding av profesjonalitet og person-
lig engasjement.

tar initiativ til og iverksatt nye 
tilbud til pasienter og pårørende  
innen sykepleie- og helsetjenesten
Astri har gjennom flere år vært en 
ressurs for Stokke kommune i form 
av solid fagkompetanse blandet 
med god evne til å dele kunnskap og 
erfaringer. Hun har deltatt i prosjek-
ter som har hatt som mål å forbedre 
tilbud til pasienter; - blant annet deler 
av Stokkeprosjektet, KOMPASS og 
Samarbeid for etisk kompetansehev-
ing. Astri har gått foran og bidratt til 
å gi pasienter med kreft og kroniske 
sykdommer/lidelser et mer helhetlig 
og bedre koordinert tilbud gjennom å 

jobbe systematisk på tvers av faggrupper, etater og nivåer.
Hun har styrket seksjonens kompetanse på temaene kreft og lindring: 
Kunnskapsmessig, holdningsmessig og ferdighetsmessig. Hennes 
kompetanse etterspørres også utenfor kommunens grenser.

opprettholder og videreutvikler en høy etisk bevissthet og 
høy etisk standard blant kolleger og studenter
Astri er i sin yrkesutøvelse en person som reflekterer over egen prak-
sis og som møter pasienter, pårørende og kolleger på en respektfull 
måte. Hun har evne til å se etiske problemstillinger fra flere vinkler 
og inkludere andre i sine refleksjoner. De siste månedene har hun 
fått og tatt ekstra ansvar for etikksatsning i avdelingen og ledet 
etiske refleksjonsgrupper på egen arbeidsplass.

Internasjonalt engasjemen:
Det er verdt å nevne at Astri tidligere har jobbet med prosjekter i 
Kenya og Uganda knyttet til helse- og utviklingsarbeid og AIDS.

Årets leder er 
Marit Karlsnes
les jURYens BegRUnnelse:
Marit Karlsnes leder sykepleieavdelingen i Klinikk kirurgi som omfatter 
20 seksjoner, med 17 seksjonsledere og mer enn 800 ansatte. Avde-
lingen består av sengeposter, poliklinikker, samt spesialseksjonene 
operasjon, intensiv, anestesi, akutt og føde/barsel.

Kirurgisk sykepleieavdeling har en tydelig organisering og struktur 
under Marits ledelse. Hun er som leder resultatorientert og setter 
høye krav til kvalitet, både når det gjelder utøvelse av lederskap, 
medarbeiderskap og profesjonell sykepleiepraksis. Hun gir en god og 
tett oppfølging av seksjonslederne for å oppnå fastsatte resultater. 
Marit har ledet flere store endrings- og omstillingsprosjekter i syke-
huset. Her kommer hennes store arbeidskapasitet og kompetanse 
til syne på en betydelig måte.

setter klare mål for sykepleietjenesten
Marit setter klare og operasjonaliserbare mål for sykepleietjenesten. 
Arbeidet følges opp ved at det utarbeides seksjonsvise handlingsplaner 
forankret i overordnet strategiplan.
Marit arrangerer årlige strategisamlinger med seksjonsledere, 
assisterende seksjonsledere, fagutviklingssykepleiere, tillitsvalgte, 
verneombud, samt rådgivere i stab. 

når gode pasientresultater i samarbeid med de ansatte
Organisering og struktur i Kirurgisk sykepleieavdeling skal mulig-
gjøre utførelse av profesjonell sykepleiepraksis som bidrar til høy 
kvalitet og pasientsikkerhet. Marit har iverksatt mange tiltak for å 
nå dette målet, blant annet opplæring av fagutviklingssykepleiere 
i kunnskapsbasert praksis. Hun har også vært en viktig pådriver for 
etablering av et klinisk simuleringssenter ved SiV. Videre har hun et 
stort fokus på etikk og hvordan sykepleietjenesten har et særskilt 
ansvar for å reflektere over egen praksis. 

stimulerer, tilrettelegger og utvikler et godt fagmiljø
Marit er spesielt opptatt av at sykepleietjenesten alltid skal ha 
pasienten i fokus og at utøvelsen av faget skal være faglig forsvarlig. 
Hun stiller spørsmålene: ”På hvilken måte vil behandling og pleie 
gagne pasienten?” og ”Er dette en praksis som bidrar til høy kvalitet 
og høy pasientsikkerhet?”. Hun har lagt mye ressurser i utvikling og 
synliggjøring av sykepleiefaget. 

Ivaretar hver enkelt ansatt
Dette beskrives med tre ord: Sett, Hørt og Ivaretatt! Marit balanserer 

nærhet og profesjonalitet på en god måte. Hun er god på å plassere 
ansvar der hvor det hører hjemme!
Marits formelle og reelle kompetanse som leder er på et svært høyt 
nivå, både når det gjelder faglig og administrativ ledelse. Hun utøver 
ledelse på alle nivå med samme innsikt og klokskap, intensitet og 
interesse - og setter store krav både til seg selv og sine medarbeidere. 
Marit er stødig og troverdig og er en leder med stor integritet.

Prisvinner Astri Mangelrød Andersson Prisvinner Marit Karlsnes (t.h.) og fylkesleder Lisbeth Rudlang

I tillegg til prisen som er  
på 5000,- kroner, fikk hver av  

vinnerne ett litografi av Åke Berg.
Nsf-Vestfold gratulerer  
vinnerne med prisen!
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Markering av 12. mai i larvik
lørdag 12. mai var den 
internasjonale sykepleierdagen – 
til minne om florence  
nightingale og hennes innsats 
for den moderne sykepleien.

I tillegg fyller Norsk Sykepleierforbund, landets 
eldste og største landsomfattende profesjons- 
organisasjon for sykepleiere, sykepleierstu-
denter, jordmødre og helsesøstre, 100 år.

I den anledning hadde til Norsk Sykepleierfor-
bund i Larvik stand på Nordbyen.

- Vi delte ut brosjyrer og gratis kaffe og vafler. Det 
var veldig mange som tok seg tid til å stoppe opp 
ved standen vår, forteller Johnny Nevland.

Fra venstre: Hovedtillitsvalgt Johnny  
Nevland, Tillitsvalgt Anne Marit Hansen, 
Berit Amundrød og Hilde Aares

Norsk sykepleierforbund fyller 100 år og inviterer til  

regional festkonferanse i  
Kristiansand 7. september

Av ca 400 plasser har Vestfold fått tildelt ca 80. Så her gjelder det å 
være raskt ute med påmelding! ”Førstemann til mølla”-prinsippet 
gjelder. Og dere som ikke rekker å være blant de om lag 80 første 
kommer automatisk på venteliste, og vil bli kontaktet ved evt forfall 
etter påmeldingsfristen allerede 20. juni.

Vi fra Vestfold reiser samlet i busser, og feiringen starter om bord!

Vår forbundsleder Eli Gunhild By vil delta på markeringen. I tillegg 
får vi oppleve gode forelesere og en konferansier som skal lede  
oss gjennom programmet. Tentativt program finner du på  
www.sykepleierforbundet.no/vestfold

Det vil bli satt opp en vandreutstilling med sykepleiehistorie i ord 
og bilder fra hvert av våre fem fylker. Sykepleier Miriam Holtan kom-
mer og synger sangen ”Hjertetru” for oss.

PÅMeldIng:
Alle medlemmer kan melde sin interesse for å delta på jubileum-
sarrangementet! Påmelding gjøres på www.sykepleierforbundet.
no. Logg deg inn med ditt medlemsnummer, og velg fylkeskontor 
Vestfold. Konferansen finner du nederst til høyre - ”Hva skjer hos 
oss?” Påmeldingen blir registrert umiddelbart.
Har du problemer med dette, ta kontakt med fylkeskontoret

PÅMeldIngsFRIst: 20. jUnI

Etter at påmeldingsfristen er gått ut, vil de som har fått plass på 
konferansen få en formell invitasjon med utfyllende informasjon. 
Det vil også bli sendt ut e-post til alle som ikke har fått plass og som 
står på venteliste.

Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort

Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves 
enfarget. f.eks: broderinger og brevark.

Ensfarget til Pins,brevark og andre små 
applikasjoner

Myriad Pro Regular:
Tekst til brødtekst og webadresser

Nsfs jubileumskaffe selges på 
fylkeskontoret i 2012
NSF har i samarbeid med Norges eldste kaffebrenneri for spesialkaffe,  
Solberg & Hansen, kjøpt inn kaffe fra en lokal bonde i Guatemala som 
driver kaffefarmen La Providencia i Atitlán. Kaffen NSF selger er fra et 
område på farmen som heter Santo Domingo. Solberg & Hansen  
jobber bare med produsenter som har fokus på kvalitet og bærekraft 
og betaler bonden langt over markedspris.

Vår jubileumskaffe, Santo Domingo, vil kun bli solgt av NSF i 2012. 
Inntekten av kaffesalget går til oppbygging av den lokale skolen i 
landsbyen Atitlán, som ble helt utradert i de store jordrasene som 
rammet Guatemala for noen år tilbake.

Kaffen koster kr. 60,- for 250 gr.hele bønner og fås kjøpt ved  
oppmøte på fylkeskontoret. Henvend deg først til oss på telefon  
33 33 18 42. Vi kan også være behjelpelig med å male bønnene, 
om du ønsker det.

”LØP OG KJØP”!

nsf fyller 100 år 24. september i år. jubileumsfeiringen vil skje til litt ulike tider over 
hele landet. Medlemmer i buskerud, Vestfold, telemark, aust-agder og Vest-agder blir 
her invitert til vårt regionale arrangement i kristiansand fredag 7. september kl 12 – ca 20.

VelkoMMen tIl kRIstIansand FoR jUBIleUMsFeIRIng!
Se www.sykepleierforbundet.no, der finner du alt om jubileet på en egen link på venstre side.

Programmet er under utarbeiding, men NSF ønsker å 
begeistre, motivere og mobilisere medlemmene gjennom 
faglige tema og kulturelle innslag.

Sted: Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand
Tid: 7. september kl 12:00 – ca 20:00
 Buss fra Vestfold-byene ca kl 07-08
 Retur fra Kristiansand ca kl 19 og fremme i  
 Vestfold-byene rundt midnatt
Tema: ”Vi ser videre” handler om profesjon og identitet
Bespisning: Det serveres en 2-retters middag og
 jubileumskake.
 Enkel servering på bussen begge veier.
Kostnad: Arrangementet i Kristiansand, buss frem og  
 tilbake samt alt av mat og drikke er gratis, men  
 er du påmeldt og ikke møter opp, vil du bli  
 fakturert for kr 500,-.
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RUs I 
ARBEIdslIVEt

v/Bente Hauger

Via våre e-post-lister på jobben sendte vi ut invitasjon til et fire 
timers seminar om ”Rus i arbeidslivet” på Sandefjord Motor Hotel 
20. september 2011. 

Bakgrunnen for seminaret var et ønske om å sette fokus på risikoen 
ved å ha rusa personer på jobb. I dag brukes stadig flere stoffer 
for å klare et høyt arbeidspress. Mange nye stoffer er på markedet. 
Bruk av hasj blir stadig mer akseptert av enkelte arbeidstakere. Ulike 
medisiner og slankepreparater inneholder også stoffer som kan få 
følger for sikkerheten på arbeidsplassen. 
Hver 10. person i trafikken er ruspåvirket, -  hva med arbeidslivet? 
Hvilke symptomer kan vi se etter for å oppdage et misbruk, og 
hvordan forholder vi oss til disse personene?

Oppslutningen om vårt seminar ble over all forventning. Til sammen 
81 personer møtte for å høre vår foredragsholder Bente Hauger. Hun 

er pensjonert narkotikapoliti, har arbeidet mange år med narkotika-
politihund og har hatt til sammen 16 fosterbarn! Under foredraget 
ga hun oss mange billedgjørende eksempler fra sin egen hverdag. 

Bente Hauger ga deltagerne en god innføring i de ulike narkotiske 
stoffene. Hun greide på en folkelig måte å gi en kortversjon av 
Norsk Narkotikapolitiforbunds 2 dagers kurs ”Tegn og Symptomer”.

Ved hjelp av russtigen viste hun oss hvordan man kommer inn i 
rusproblematikken på ulike nivåer. 

Ungdom som tidlig begynner med tobakk og alkohol, er mer i 
faresonen for å gå videre på russtigen. 

PIlleR
Piller er ofte inngangsporten til avhengighet. Mange begynner med 

reseptfri smertestillende og/eller sovemedisin som de tar fra familiens 
eller andres medisinskap. Etter hvert øker forbruket, det utvikles 
avhengighet, og man oppsøker ulike leger for å få resept fra flere. 
Ved å låse medisinskapet, og være restriktiv til bruk av smertestillende, 
kan man hindre at enkelte lar seg friste. Mange overdoser blant 
ungdom skjer med paracetamol. 

CannaBIs
Bente Hauger viste oss brukerutstyr til cannabis (hasj og marihuana),  
og presiserte hvor farlig cannabis faktisk er. Flere av de som har 
prøvd alle typer narkotiske stoffer hevder at cannabis er det farligste 
bl.a. fordi det på en snikende måte endrer ens personlighet og 
psyke.  Eksperter har beregnet at en akutt forvirringstilstand eller 
cannabispsykose opptrer en eller annen gang hos en tiendedel av 
cannabisbrukerne. 

For 20-30 år siden inneholdt cannabis fra 0,5 til 4 % av det rusgivende 
stoffet THC. I dag har de klart å foredle plantene så mye at gjennom-
snittet av THC i marihuana er 16 – 18 %. En marihuanasigarett på 0,5 
til 1 gram inneholder 5-150 milligram THC. Ettersom man ikke kan 
se på produktet hvor sterkt det er, er det vanskelig å vite utfallet av 
å røyke en eller flere joint. Dette har ført til overdosedødsfall.  
Norskprodusert marihuana er den sterkeste og mest populære.

Ruseffekten kommer nesten umiddelbart etter at røyken er inhalert.  
Rusen av et engangsinntak avtar etter 2-4 timer, men påvirkningen i 
hjerne kan registreres med avvik i oppførselen/konsentrasjonsevnen 
opptil 24 timer etter inntak. Ettersom THC er fettløselig, bindes det i 
fettvevet i hjernen og nervesystemet. Det kan sitte i kroppen opptil 
10 uker avhengig av mengden og varigheten av stoffinntaket.  
Nedbrytningsprodukter av THC kan påvises gjennom urin ved  
rettstoxikologisk institutt i hele denne perioden. 

kokaIn
Ikke alle følger den omtalte russtigen. Det sentralstimulerende 
stoffet kokain er i dag svært trendy, og mange begynner med dette 
stoffet uten å ha prøvd andre narkotiske stoffer først. De tar det bl.a. 
for å kunne holde et høyt tempo på jobb og i fritid. Den vanligste 
inntaksmåten er sniffing/snorting, men ulike kokainprodukter kan 
også inntas ved svelging, røyking eller injisering. Kokain er etsende 
og lokalbedøvende, og man kan få skader i neseskilleveggen etter 
sniffing av kokain. 

Rusen er kortvarig; ca 1 time. Ved kokain-rus øker selvfølelsen, 
stemningsleiet heves, man blir hyperaktiv og tror man er verdens-
mester. Sultfølelse og søvnbehov dempes. Kokain får blodkar til å 
trekke seg sammen slik at organene får redusert blodtilførsel.  Puls 
og blodtrykk stiger kraftig. Man mister evnen til å konsentrere seg, 
og etter hvert utløses angst, depresjoner og psykotiske tilstander. 
Kokain ansees å være et av de mest avhengighetsskapende rus-
midler man kjenner til.

Øvrige stoffer ble også ble også omtalt på seminaret. Av plasshensyn 
omtaler vi ikke disse her da de ikke er så relevante i arbeidssammenheng.

aRBeIdsMIljøtRUssel?
Det finnes så mye narkotika i Norge at det til enhver tid er nok 
narkotika av alle typer til hele Norges befolkning. 

•	 1	million	av	Norges	befolkning	har	tette	bånd	til	rusavhengige.	
•	 En	som	misbruker	stoff	er	innblandet	i	55%	flere	ulykker	enn	en	 
 som ikke bruker….
•	 En	som	misbruker	stoff	er	utsatt	for	85%	flere	arbeidsskader	enn	 
 en som ikke bruker…..
•	 En	som	misbruker	stoff	har	78%	høyere	fravær	enn	kolleger	som	 
 ikke bruker.
•	 Anslagsvis	70.000	mennesker	kjører	ruspåvirket	hver	dag.

det eR VIktIg Å BRY seg
I de fleste bedrifter finnes det ansatte som på en eller annen måte 
er involvert i et misbruk; enten som pårørende, nær bekjent eller 
som misbruker selv. Det er viktig at rusmisbruk blir satt på dagsor-
den i alle bedrifter. Det er lettere for den involverte å prate om sitt 
problem dersom det allerede er åpenhet om det i bedriften. Man 
må på forhånd sette opp retningslinjer for hvordan situasjoner kan 
håndteres. 

Ved tidlig å oppdage tegn på rusmisbruk, er det lettere å gripe 
inn, og å få vedkommende vekk fra misbruket. En person som er 
påvirket av et rusmiddel, er en belastning for den det gjelder, og er 
en sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen
Viktige tegn og symptomer ved mistanke om rus:
•	 forandring	i	oppførsel	
•	 økt	fravær,	ofte	på	mandager	og	etter	hvert	også	på	fredager
•	 svekket	konsentrasjonsevne
•	 tar	unødvendige	sjanser	
•	 blir	ukritisk

Ansatte og ledere trenger trening på å tørre å være tydelig og 
vise bekymring for endret adferd. Når vi skal snakke med personer 
som vi mistenker ruser seg, må vi gi uttrykk for vår omtanke og vår 
bekymring for at de har endret adferd, økt fravær eller liknende. Det 
er viktig ikke å påstå at de er ruset.

Bente Hauger presiserte at det er viktig at vi fortsatt bryr oss, og viser 
åpent at vi ikke aksepterer bruk av narkotika. Vi må også vise vilje til 
å hjelpe dem på rett vei. Det er nødvendig at bedrifter har kunnskap 
om rusmiddelavhengighet slik at de lettere griper inn ved mistanke.

takk tIl Bente HaUgeR FoR en InsPIReRende et-
teRMIddag. Vi skulle gjerne hatt flere enn disse 4 timene, men 
samtidig tror vi at oppslutningen om seminaret var så bra nettopp 
fordi det ikke var mer enn en halv dag. De fleste har ikke mulighet 
til å sette av mer i hverdagen. 

Avtale om kurs kan gjøres via Norsk Narkotikapolitiforening  
www.nnpf.no 

Hilsen Lokalgruppen 

av bedriftssykepleiere i 

Vestfold 

styret v/  

Brita Helgerød, Grete 

Holmsen og  

Marianne Rise  

Bechmann

lokalgruppen av bedriftssykepleiere i Vestfold består av 13 medlemmer. på vårt høst-
møte i år ønsket vi å invitere en ekstern foredragsholder. for å dele på kunnskapene 
og utgiftene, valgte vi å invitere verneombud, akan-kontakter, tillitsvalgte og ledere 
fra våre medlemsbedrifter. 

PIlleR

alkoHol

toBakk

CannaBIs (Hasj og MaRIHUana)

sentRalstIMUleRende stoFFeR (aMFetaMIn, kokaIn)

HallUsInogeneR

oPIoIdeR (MoRFIn, HeRoIn)russtigen
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lønnsoppgjøret 2012
I skrivende stund (25. mai) er Unios medlemmer innen tariffområdene 
Stat og Kommune i streik. Hvordan dette går, eller har gått, kan du 
finne ut på www.unio.no eller www.sykepleierforbundet.no.

I år er det et såkalt hovedoppgjør. Det betyr at alle punktene i de ulike 
tariffavtalene er oppe til forhandling i alle tariffområder. Og det dreier 
seg om mye mer enn penger. De tariffområder hvor NSF har mange 
medlemmer er Staten, KS (kommunene), Oslo kommune (som er et 
eget tariffområde, ja) og Spekter (sykehus). NSF har også medlemmer 
i andre tariffområder, som for eksempel Virke og NHO Service. 

Etter at flere forhandlinger er gjennomført innen privat sektor (inklusiv 
det såkalte ”frontfaget”) tidligere i vår, er det det offentliges tur i april/
mai. Staten er tradisjonelt det første tariffområdet ut, så følger KS og 
Oslo kommune, før man går videre i Spekter. Alle arbeidstagerorganisa- 
sjonene forhandler i hvert av disse områdene. NSF forhandler gjennom 
hovedsammenslutningen Unio, som vi og 9 andre enkeltorganisasjoner 
(deriblant Utdanningsforbundet og Politiets Fellesforbund) er medlem  
av. I de største områdene forhandler vi deretter som egen organisasjon.

Det ble i år tidlig brudd i både statlige og kommunale forhandlinger, og 
oppgjøret gikk til mekling. Siden meklingen dessverre ikke førte frem 
ble det streik fra 24. mai. Det spesielle i år er at alle de store hovedsam-
menslutningene Unio, YS og LO gikk til streik på samme grunnlag.

I Vestfold har Unio i første omgang tatt ut medlemmer i Larvik 
kommune. Totalt 318 Unio-medlemmer, hvorav 69 NSFere, er tatt ut 
i streik pr i dag. Det er viktig å huske på at de streiker på vegne av 
alle medlemmer innenfor berørte tariffområder. Og de trenger vår 
kollegiale støtte! Det kan også være greit å være klar over at hele 
organisasjonen innenfor berørt tariffområde er i streik. Det betyr at  
tillitsvalgte i statlige og kommunale virksomheter, også der hvor man 
ikke har tatt ut medlemmer i streik, følger aksepterte spilleregler for 
streik, og begrenser sin kontakt med arbeidsgiver til et minimum.

Under en streik så er media fylt med stoff og analyser – med ulik kulør. 
Media henter stoffet fra ulike kilder, som ganske sikkert har ulik agenda. 
For deg som medlem av NSF er nok den viktigste informasjonskanalen 
under en streik først og fremst organisasjonenes nettsider og sosiale 
medier, i tillegg til media generelt. I pågående streikesituasjon egner  
denne medlemsavisa seg dårlig til å sende ut oppdatert informasjon, 
og vil heller ikke prøve på det. Men vi vil legge ut lokal informasjon på 
egne nettsider (www.sykepleierforbundet.no/vestfold) og vår Facebook- 
side (søk etter Norsk Sykepleierforbund – Vestfold, og trykk ”liker”).

Så får vi håpe man finner tilbake til forhandlingsbordet, for det er 
der de beste løsninger burde finnes.

Morten Falkenberg

lokalgRUPPa aV BedRIFtssYkePleIeRe 
I VestFold 2012
•	 12	medlemmer.	Vi	arbeider	i	ulike	felles	bedriftshelse- 
 tjenester (7 av oss) og egenordninger (5) i Vestfold.
•	 Medlemsantallet	har	gått	gradvis	ned	de	siste	årene.	
•	 Det	er	vanskelig	å	rekruttere	nye	medlemmer	av	flere	årsaker	 
 og som i mange andre yrker er vi rammet av nedbemanning  
 til tross for økt arbeidsmengde.
•	 På	landsbasis	har	mange	lokalgrupper	blitt	nedlagt.	
•	 Vestfold	er	1	av	5	gjenværende	aktive	lokalgrupper.	Tidligere	 
 var det ett lokallag pr fylke.

stYRet I VestFold BestÅR aV kUn 3 PeRsoneR:
Leder Brita Helgerød
Kasserer Grete Holmsen
Sekretær Marianne Rise Bechmann

Vi har vanligvis 4 medlemsmøter og tilsvarende antall  
styremøter pr år.
På medlemsmøtene holder medlemmene selv et faglig innlegg fra 
kurs vi har deltatt på, eller om tema som opptar oss i hverdagen. 
Vi har også eksterne foredragsholdere fra f.eks. Arbeidstilsynet, 
NAV eller Lisbeth Rudlang fra NSF.
Årets første møte var et besøk på Hjelpemiddelsentralen i  
Vestfold. Det var veldig interessant.
I september 2011 arrangerte vi halvdagsseminar med tema «Rus 
i Arbeidslivet» v/ Bente Hauger fra Norsk Narkotika Politiforening. 
Hit inviterte vi ledere, VO, Tillitsvalgte og AKAN-kontakter fra 
våre medlemsbedrifter.  Inntekter fra seminaret bruker vi til 
faglig påfyll i form av bidrag til å delta på årets Landskonferanse 
for bedriftssykepleiere i Haugesund.

Tidligere har Vestfoldgruppa vært arrangør av 3-dagers Lands-
konferanse til sammen 3 ganger. Siste gang var på Quality Hotel 
Oseberg, Tønsberg i 2005.
Bedriftssykepleierne har på landsbasis et medlemsblad, Prosess, 
som utgis pr E-post 3-4 ganger i året. Lokalgruppene har ansvar 
for innlegg til medlemsbladet på omgang.

BHt
Fra 2010 må alle bedriftshelsetjenester oppfylle visse kriterier 
innenfor kompetanse for å bli godkjent av Arbeidstilsynet. 
Det kreves følgende fagområder i minst 30% stilling:
Arbeidsmedisin
Yrkeshygiene
Ergonomi
Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Sykepleier er ikke nevnt i forskriften, men bedriftssykepleierne 
innehar flere av disse kompetanseområdene.
Arbeidsområdet vårt innenfor HMS er stort; - bl.a. konflikthånd-
tering, sykefravær, internkontroll, sikkerhet, verneutstyr, yrkesek-
sponeringer, helseundersøkelser og kursvirksomhet.
I 2010 kom det også ny bransjeforskrift som krever at bl. a. 
helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester i institusjon, sosiale 
omsorgstjenester uten botilbud, vakttjenester, undervisning og 
frisører må være tilknyttet godkjent BHT. Disse kommer i tillegg 
til de bransjene som har vært i mange år. 

Hvis du vil lese mer om vårt arbeidsområde og om HMS,  
anbefaler vi deg og gå inn på arbeidstilsynet.no og stami.no.

NSFs LANDSGRUPPE AV
BEDRIFTSSYKEPLEIERE

Fylkesleder ankom Larvik rådhus etter å 
ha levert et radioinnslag om streiken på 
NRK Vestfold kl. 07.15. Hovedtillitsvalgt 
Johnny Nevland var allerede i gang med å 
vurdere dispensasjonssøknader. 

Etter møte med lokal streikekomite, reiste 
Johnny og undertegnede ut til Grevle 
Sykehjem og Presteløkka rehabiliterings-

senter for intervjuer med NRK Vestfold, og 
NRK Østafjells (TV), som fulgte oss et par 
timer. Ass. avdelingsleder og tillitsvalgt 
Berit Amundsrød, som ikke var tatt ut i 
streik, stilte sporty opp i TV på kort varsel.

Kl. 12 var det duket for streikemøte på 
Nestun Samfunnshus. Østlandsposten 
var til stede for å dekke møtet. Her holdt 

streikeleder Stine Borg appell til de 320 
fremmøtte streikende. I tillegg holdt 
nestleder i Utdanningsforbundet Runar 
Dammen og undertegnede hver sin 
appell. Det var god stemning og Unio-
samholdet var til å ta og føle på.

Lisbeth Rudlang

føRstE stREIKEdAg I lARVIK KoMMUNE

Faggruppene
orienterer
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Også denne våren samlet vi helse-
søstrene oss for å få faglig påfyll, 
kjenne på samholdet og blant annet 

tydeliggjøre vår rolle i det økende fokus på 
forebyggende helsearbeidet  både lokalt 
og nasjonalt. Vi var denne gang seks fra 
styret I LaH . I tillegg deltok også fire andre 
helsesøstre fordelt fra Sande og Larvik.

Kongressen var lagt til Quality Spa & Resort 
Kragerø. Temmelig øde, men nydelig be-
liggende med utsikt over skjærgården rundt 
Kragerø. Det var tungvint å komme seg 
dit med offentlig kommunikasjon, og for  
flere langveisfarende var nok dette en stor 
utfordring som førte til uvanlig lang reisetid. 
Både tidsmessig og økonomisk må vi kunne 
si at vi fra Vestfold kom heldig ut av det i år.

Temaet i år var ” I samme retning, med felles 
mål”. Det var blant annet fokus på kartleg-
gingsmetoder og tiltak som brukes i helses-
tasjons- og skolehelsetjenesten. Meningen 
var å få deltakerne til å reflektere kritisk over 
i hvilken grad metodene er kunnskapsba-
serte og om de gir de resultatene vi ønsker.
Kvalitet, forsvarlighet og juss i tjenesten var 
sentrale begrep alle dagene.
Helsesøsterrollen ble også belyst; gjennom 
presentasjon av to doktorgradsarbeider og 
to masterstudier.

Dag to ble det avholdt Generalforsamling hvor 
flere store og omfattende saker ble presentert 
og stemt over. Stor og engasjert deltakelse!
Det mest kontroversielle var vel saken om 
LaH skulle gå ut av NSF eller ikke. Etter nøye 
redegjørelse fra leder ble dette nedstemt av et 
sikkert flertall.
En annen sak vi stemte over var den 
evigvarende diskusjonen om vår yrkestittel. 
Denne gangen ble det foreslått at vi fortset-
ter med den tittelen vi nå har, og skåner oss 
selv for nye avstemninger om dette temaet 
de nærmeste årene. Det var enighet om at 
det pt ikke finnes noen gode alternativ til 
betegnelsen ”helsesøster”.  Denne avgjørelsen 
hadde også stort flertall.

Flere av sentralstyrets medlemmer sto på valg.  
Disse ble byttet ut med nye engasjerte helse- 
søstre fra flere av landets hjørner. Lederen 
vår, Astrid Grydeland Ersvik , sa ja til en ny 
periode som leder, og ble gjenvalgt ved  
akklamasjon. Dette må sies å være svært 
positivt for LaH. Hun har stor arbeidskapasitet, 
god oversikt og stort nettverk. Dette sikrer 
god kontinuitet også den neste perioden.
Generalforsamlingen samlet seg også bak en 
resolusjon som var tydelig på at vi helsesøs-
tre savner et tilfredsstillende  fokus på barn 
og unge ute i kommunene når det gjelder 
arbeidet med Samhandlingsreformen. 
Denne resolusjonen vil publiseres i media.

I tillegg til stappfulle dager med faglig påfyll 
fra tidlig morgen til sen ettermiddag, var det 
en dag satt av tid til ekskursjoner. En mulighet 
var båttur i den nydelige skjærgården rundt 
Kragerø. Værgudene sto oss bi, og de fleste 
fra Vestfold valgte en fantastisk tur med den 
lokale fergen mellom holmer og skjær ut til 

Jomfruland. Der ble vi guidet av en lokal-
historiker, og fikk innblikk i øyas lange og 
dramatiske historie.  Besøket ble avsluttet 
med vandring gjennom et hav av hvitveis 
og langs endeløse rullesteinstrender, i vind-
stille solnedgang!
Andre hadde takket ja til guidet byvandring 
i Kragerøs pittoreske gater og smug. Flere av 
de koselige butikkene hadde kveldsåpent, 
og bidro dermed til liv i en vinterstille by.

Fagkonferanser gir som regel et løft, både i 
forhold til fag og identitet. Denne var intet 
unntak! Det er naturligvis alltid mest et 
økonomisk spørsmål, men vi burde kanskje 
være flinkere til å vurdere Helsesøsterkon-
gressen som en av de beste arenaene for 
faglig oppdatering og identitetsbygging.

Bente Julie Prydz

Leder av Landsgruppen for helsesøstre, NSF

Vestfold

HUsk at det eR dU soM MedleM soM eR ansVaRlIg FoR Å Melde FRa tIl nsF 
oM endRIngeR – sÅ FoRt soM MUlIg.

Meld fra dersom du
•	 har	nytt	arbeidssted	eller	endret	stilling
•	 har	overgang	til/fra	ulønnet	permisjon
•	 har	overgang	til	ikke-yrkesaktiv
•	 har	avsluttet	studiene

nYUtdannede MedleMMeR
Dersom du er medlem i NSF Student og har avsluttet studiene må du melde overgang til ordinært 
medlemskap, med opplysninger om navn på arbeidsplass. Husk at du betaler halv kontingent de to 
første årene etter studiet.

slIk gÅR dU FReM FoR Å Melde endRIngeR:
Alle endringer skal meldes til administrasjon av medlemskap.  Dette gjøres enklest ved å gå inn på 
www.sykepleierforbundet.no og klikke på fanen ”Min side” oppe til høyre. Hvis det er første gang du 
besøker din side må du ha medlemsnummeret klart. Når du kommer inn klikker du på ”Mitt medlem-
skap” på menyen til venstre. Du kan også melde endringer på telefon 22043100.

Meld fra om endringer

nYtt stYRe I alnsF 
(anestesisykepleiernes landsgruppe i nsf)

Det ble holdt årsmøte i ALNSF Vestfold 31. januar. Det nye styret 
konstituerte seg 28. februar.
Nytt styre er Einar Fossli, Sven Ove Austbø, Ine Hotvedt Kjærra, 
Liv-Anne Fauskanger (kasserer), Hanne Hartmark Jensen 
(sekretær), Camilla Bjørlin Norén (nestleder) og Andreas Forwald 
(leder). Endre Jørgensen (tidl. leder), Anette Karlsen (tidl. sekretær) 
og Ellen Nagelhus har gått ut av styret.

Det nye styret er i gang med å lage handlingsplan for 2012 og 
oppfordrer alle medlemmer (og andre interesserte) til å følge  
med på lokalgruppas hjemmeside framover. Adressen er  
http://www.alnsf.no/Alnsf-lokalgrupper/Vestfold/. Der vil det 
komme fortløpende info om kommende arrangementer og  
referater fra styre- og medlemsmøter.

Refleksjoner fra årets  
Helsesøsterkongress i Kragerø

Fra venstre: Inger Marie Otterdal, Kristin W. Stensholt, Trude Tomasgård Dal,  
Bente Prydz(leder) oh Anne Helen Beilesgaard

Faggruppene
orienterer
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HjelP oss Å BlI 

100 000 MEDLEMMER INNEN 24.09.2012! 

Innmeldingsskjema for denne vervekampanjen her i Vestfold finner du på våre nettsider 
www.sykepleierforbundet.no/vestfold. Evt. kan du kontakte din hovedtillitsvalgt (se kontaktinfo. på de 

siste sidene i bladet) eller en av oss på fylkeskontoret for å få oversendt innmeldingsskjema.

Pensjonist-forum i Vestfold 
 

referat fra medlemsmøtet 12. april
 

ønsker du å bli invitert til Pensjonistforumets 4 årlig møter? 
 
Med jevne mellomrom blir det sendt ut et brev til alle pensjonister i Vestfold fylke med spørsmål om 
hvem som ønsket å bli invitert til Pensjonistforumets møter. Det er vel 100 personer som har takket ja 
til å motta invitasjoner, men det er plass til flere. 
 
Er du blitt pensjonist og ønsker å motta invitasjon til møtene? 
 
Vennligst ring oss på tlf. 33 33 18 42, eller fyll ut slippen nedenfor og returner til: 
 
Norsk Sykepleierforbund, Vestfold 
Grev Wedelsgt.12, 3111 Tønsberg  

 evt. e-post: vestfold@sykepleierforbundet.no

JEG ØNSKER Å FÅ INVITASJON TIL MØTER I NSF VESTFOLDS PENSJONISTFORUM  
 

Navn:____________________________________________________Medl.nr__________________ _____________________ 

 

Adresse:________________________________________________________________________________________________

 

Postnr.:___________________   Postadresse:__________________________________________________________________

E-post:________________________________________________________________________________________________

Svanhild Toverud Olsen ønsket 30 medlemmer velkommen. 

Ekstra velkommen var klinisk ernæringsfysiolog Åse Hagen.
Svanhild leste først et vårdikt av Vilhelm Krag, ”Det er jo vår nå”. Deretter 
fikk Hagen ordet og hun holdT et interessant og engasjerende 
foredrag om sunt kosthold i eldre år:

•	 Overvektige lever lengst
•	 Hvorfor spiser vi? Sult-sosialt-kos?
•	 Vann er et ”næringsstoff”. Kroppen trenger væske!
•	 Jern-vitamin C-vitamin D. Eldre trenger mer kalk-fiber-Omega 3.
•	 Fett-proteiner og karbohydrater trenger vi også.
•	 Måltidsrytme: frokost-lunsj-middag-kvelds, 3-4 timers intervaller 

er grunnmuren.
•	 Viktig å klare å holde energibehovet oppe.
•	 sUMMen aV kostHold oVeR tId eR VIktIg.

Grete har leid ”Pust Ut” 7.juni og det var mange som ville være med.

Neste møte i Pensjonistforum er torsdag 13.september kl. 11.30. 
Program blir sendt ut til alle medlemmer som har registrert seg som 
medlem av Pensjonistforum. Noe som er gratis for medlemmer.

nB!  Møtene i Pensjonistforum flyttes fra Arbeidersamfunnets lokaler 
til den gamle tollboden i Tønsberg, Tollboden Spiseri. De har inngang 
nederst i Møllegaten, nesten nede på brygga. Eller vis-a-vis parker-
ingsplassen utenfor Tønsberg kino. Tollboden eies av Tønsberg Sjø-
mannsforening, men lokalene i både 1. og 2. etasje driftes av Gimle 
selskapslokaler. Våre møter avholdes i 2. etasje, og lokalene har heis.

Styret tar gjerne imot innspill og forslag til temaer og foredrag-
sholdere til møtene. Ta kontakt med: Grete Karlsson (leder) på mobil 
tlf. 922 21 697 eller tlf. 33 32 59 82

stYRet BestÅR FoR øVRIg aV:
Berit Elvenes
Guri Wold Berntsen og
Svanhild Toverud Olsen
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NAvN AdreSSe TlF.ArB. MoBil e-poST

Fylkesleder 
Lisbeth Rudlang 

Løvalddalsvn. 16, 
3080 Holmestrand 

33331844 93052873 lisbeth.rudlang@sykepleierforbundet.no

Nestleder 
Asbjørg Tåtøy

Hystadstranda 31 
3209 Sandefjord

41626728 Asbjorg.tatoy@sandefjordbredband.net

Styremedlemmer

Tone Woll Buer Pålsvei 10, 3123 Tønsberg 33342153 90682441 Tone.woll.buer@siv.no

Aud Jorunn Førsund Jahn Ekenæsv. 27, 
3179 Åsgårdstrand 

33031269 47253882 aud.forsund@hive.no

Ketil Treidene Drillene 40, 3145 Tjøme 33402389 93226009 Ketil.treidene@notteroy.kommune.no 

Lise Gulliksen Tjøllinggata 41, 
3112 Tønsberg

33354854 99464150 Lise.gulliksen@tonsberg.kommune.no 

Kristina Tørnvall Briskebakken 8, 
3145 Tjøme

33067906 41610054 kto@tjome.kommune.no 

Faggrupperepr.

Andreas Forwald Seljeveien 14 A, 
3151 Tolvsrød

33342820 41202873 skrivebordskuff@gmail.com

1.varamedlem

Janne Nakken Egtvedt 3133 Duken 33415440 41610054 Janne.egtvedt@sandefjord.kommune.no 

NYtt fRA 
HtV-oMRÅdENE

aUd joRUnn FøRsUnd
- HtV Ved Høgskolen i Vestfold

CaMIlla søVIk Botne
- HtV i stokke koMMune

MaY-lIsBetH  
solHeIM Hansen 

- HtV pÅ tjøMe

Her presenterer vi nytt fra tillitsvalgte på de ulike arbeidsstedene. noen av de 
hovedtillitsvalgte (HtV) i de ulike områdene vil også presentere seg kort med hvem de er 
og hva de arbeider med i hver utgave av ”Medlemskontakten”.

Hovedtillitsvalgt på Høgskolen i Vestfold. 
Har vært i det vervet fra 2000. Var plasstillits- 
valgt på samme sted før det. (Første gang 
tillitsvalgt i NSF i januar 1977 ...)

Utfordringer i dag er omstillinger og 
fusjonsprosesser. Vi har nylig vært gjennom 
omstillinger fra 5 til 4 fakultet samtidig med 
at lærerutdanningen flyttet fra Eik til 
Bakkenteigen. Denne prosessen gikk nesten 
direkte over i utredning av mulig fusjon 
med Høgskolen i Østfold og Høgskolen 
i Buskerud. Parallelt med dette foregikk 
et faglig samarbeid med UMB, kalt 
Oslofjordalliansen. I slutten av mars ble  
fusjonsutredningen avsluttet fordi miljøet 
i Østfold, internt og eksternt, ikke ønsket 
fusjon. Styremøtet ved Høgskolen vår 
besluttet i samme møte å fortsette 
utredning om hvorvidt fusjon med kun 
Høgskolen i Buskerud er aktuelt. Det store 
spørsmålet for oss i NSF er hva som vil 
være det kloke valget for utdanning av 
sykepleiere på alle nivå?

Jeg heter Camilla Søvik Botne og har vært 
HTV her i Stokke helt siden jeg ble sykepleier 
i 2006. Det var lett å bli valgt, og interessant 
å holde på! I Stokke holder vi på med som-
mer turnus som de fleste andre for tiden.
VI holder også på med gjennomgang av 
kommunens reglementer.

Stokke er en liten kommune med 11000 
innbyggere og lite budsjett, men vi driver 
god pleie og samarbeidet mellom tillitsvalgte 
og styrelse er god. Det er aktive medlemmer 
som inspirerer oss som er tillitsvalgte!

God Sommer!

Jeg ble ferdigutdannet som sykepleier i 1998 
fra Høyskolen i Vestfold, er  42 år, bor på 
Tjøme og er ekte Tjømling)). Jeg har god  
breddeerfaring da jeg har jobbet mange ulike 
steder; med psykiatri, psykisk utviklings- 
hemmede, rehabilitering (Sunnås), sykehus, 
sykehjem og nå i hjemmetjenesten i Tjøme 
kommune. Har jobbet her i litt over tre år. 
Jeg har også i flere år drevet en klinikk i 
Tønsberg hvor jeg utførte muskelterapi. Jeg  
har dette studieåret tatt videreutdanning i  
sår ved høyskolen i Buskerud. Jeg vil fra 1. juni 
starte i en 100 prosent stilling. Jeg ønsker 
å jobbe for å få sykepleierne mer involvert 
og engasjert i hva som skjer i samhandlings- 
reformen, stimulere til økt kompetanse blant 
sykepleiere, og i og med at sykepleierne er 
direkteplassert i lønnssystemet, ønsker jeg 
å få til at de som har lang ansiennitet skal 
få lønnsstigning.

Er du på facebook?
det er vi – og vi vil gjerne ha flere ”venner”!

NSF Vestfold har sin egen Facebook-side. Det er nå snart 100 som ”liker” 

siden vår. Hvis du ønsker å ”like” oss, så må du finne siden vår ved å skrive 

Norsk Sykepleierforbund – Vestfold i søkefeltet øverst på Facebook-siden 

din. Når du er inne på vår side, og ser logoen vår, må du klikke på ”liker” til 

høyre for navnet vårt i overskriften. Hvis du gjør det så blir du oppdatert på informasjon fra NSF Vestfolds fylkeskon-

tor som vi på kontoret mener våre medlemmer i Vestfold kan ha nytte av å være kjent med. Det kan være sykepleierelat-

erte medieinnslag eller informasjon om et medlemsmøte – eller streikeinformasjon. Eller link til informasjon på vår egen 

nettside www.sykepleierforbundet.no/vestfold. Hvis du er på Facebook vil vi sette pris på at du ”liker” oss.  Vi tar også 

gjerne imot innspill og kommentarer til siden vår!



22     23     MedleMskontakten Vestfold MedleMskontakten Vestfold

L
o
k
a
le
 
fa

g
g
r
u
p
p
e
le
d
e
r
e
 
i 
V
e
s
tfo

ld

H
o
v
e
d
tillits

v
a
lg

te
 
i 
V
e
s
tfo

ld

FAGGrUppe leder AdreSSe TeleFoN e-poST

Leder lokalt fagforum Andreas Forwald Seljeveien 14A
3151 Tolvsrød

41202873 skrivebordskuff@gmail.com

NSF`s faglige smsl. av  
spl. i urologi

Anne Thorine Litherland Lyngveien 32 A 
3118 Tønsberg

90726819 litheann@hotmail.com

ALNSF Andreas Forwald Seljeveien 14A
3151 Tolvsrød

41202873 skrivebordskuff@gmail.com

NSFLIS Haakon Hovde Bekketjønnveien 3
3114 Tønsberg

90668096 haahov@siv.no

NSFLOS Martha Ingeborg Andersen Travbaneveien 2
3280 Tjodalyng

marthaia@online.no

Bedrifts sykepleierne Brita Helgerød Strandvn. 44
3132 Husøysund

40872386 Brita.helgerod@siv.no

Helsesøstrene Bente Julie Prydz Ollebakken 5
Sandefjord

41606008 prydz@online.no

Jordmorforbundet Sonja Marianne Hessling Svend Foyns gt 
1A,
3126 Tønsberg

41415386 somarian@online.no

NSF FLU
Lunge-spl

Margrete Klemmetsby Rektangelveien 2
3114 Tønsberg

93254262 maklem@siv.no

Forum for spl. i kreftomsorg Karin Sjue Sjueveien 84
3158 Andebu

48042034 Karin.sjue@siv.no

Faggruppe av slagsykepleie Kari Klægstad Hårkollveien 16, 
3138 Skallestad

33401114 kari.klegstad@siv.no

Faggruppe av Videregående 
opplæring 

Tove Log Gärtner Lindgaardsgate 65
3213 Sandefjord

99368740 tovel@vfk.no

Faggruppe Kardiologi-
sykepleiere

Monika Lefsaker Grettestien 9
3178 Våle

97022473 Monika.reppesgard@siv.no

Faggruppe geriatri og demens Veslemøy Bakke Hunsrødgrenda 7
3241 Sandefjord

918 63933 vesbakke@gmail.com

Barnesykepleier-forbundet Anne-Berthe Fougner Furumoveien 17a
3142 Vestskogen

45230511 aberthef@online.no
Anne-berthe.fougner@siv.no

NSFs Faggruppe for syke-
pleiere innen psykiatri og rus

Faggruppen av Syke-
pleieledere

Marit Karlsnes (kontaktperson) 91129752 marit.karlsnes@siv.no

HTv-oMråde NAvN ArBeidSSTed TeleFoN MoBil

KS

Andebu Nina Skarsholt Hjemmesykepleien 33439632 92097989

Horten Carol Josie Semb Braarudåsen sykehjem 33086650 41355253

Hof Torill Døvik 92214901

Holmestrand Hilde Næss Hjemmesykepleien 33098400 99595902

Lardal Unni Iren Thorsås Lardal sykehjem 33155340 92095182

Larvik Johnny Nevland Sentrum omsorgstjeneste, psyk. team 98231248 92827163

Nøtterøy Cecilie Hansen Kjølberg Hjemmesykepleien, Sjølyst 91304515

Re Hege Sørensen Ramberg Re sykehjem 33061300 91312739

Sande Solveig Russell-Roberts Avd. for hjemmetjenester 91609112

Sandefjord Janne Nakken Egtvedt Helseseksjonen 91313172 95219779

Stokke Camilla Søvik Botne Hjemmetjenesten 33295554 90884970

Svelvik Kristin Fulsaas Bonden Svelvik helsestasjon 33780196 47759076

Tjøme May-Lisbeth Solheim 
Hansen

45605696

Tønsberg Lise Gulliksen PLO-sone 4 33354854 99464150

Videregående skoler Elin Øvrum Rivrud Sandefjord videregående skole 33488568 47315804

SpeKTer

Sykehuset i Vestfold HF Foretakstillitsvalgt 
Tone Woll Buer

SiV 90682441

Hovedtillitsvalgt KPR
Torgeir Bøe

SiV 93452303

Hovedtillitsvalgt Kirurgi
Kari Merete Saltvik

SiV 91145116

Hovedtillitsvalgt Medisin
Lise Nordahl

SiV 97796769

STATeN

Høgskolen i Vestfold Aud Jorunn Førsund HiVe 33031269 47253882

Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort

Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves 
enfarget. f.eks: broderinger og brevark.

Ensfarget til Pins,brevark og andre små 
applikasjoner

Myriad Pro Regular:
Tekst til brødtekst og webadresser

NORSK
SYKEPLEIER-
FORBUND



returadresse: 
Norsk Sykepleier-
forbund Vestfold 
Grev Wedelsgt. 12
3111 Tønsberg

tYdelIg
ModIg
stolt


