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Den 1. januar 2012 var en merkedag for 
norske sykepleiere. Implementeringen 
av Samhandlingsreformen har som 
intensjon å medføre store endringer i 

hvordan helsetjenesten er organisert og fungerer i 
Norge. Det forventes en økt samhandling mellom 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten, mellom ulike kommuner, 
mellom ulike profesjoner, fag- og yrkesgrupper 
innenfor helsetjenesten, mellom helsepersonell, 
pasienter og pårørende, og mellom ledere og 
medarbeidere i norske helseinstitusjoner.

Samtidig representerte 1. januar 2012 starten på 
NSFs jubileumsår. De 100 årene NSF har eksistert 
har vært de mest hendelsesrike i menneskehetens 
historie. Vi har vært gjennom to verdenskriger, 
vi har fraktet mennesker til månen, og i dag kan 
man enkelt få informasjon fra og snakke med hele 
verden fra sin egen sofakrok. 

For norske sykepleiere har utviklingen vært like 
revolusjonerende. Sykepleiere har stormet fram på 
alle områder innenfor helsetjenesten; med Bergljot 
Larsson i spissen har tydelige, modige og stolte 
sykepleiere fått stadig flere ansvarsoppgaver, og 
et stadig større mandat for sitt fag. Sykepleierfa-
get har blitt en profesjon, og har blitt en stadig 
viktigere del av helsetjenesten. Vi har i dag en 
selvfølgelig lederposisjon i kommunehelsetjenes-
ten, vi innehar topplederstillinger på norske 
sykehus, og det er mange utdannede sykepleiere i 
Stortinget og i regjeringsapparatet.

Samtidig ser vi at en rekke utviklingstrekk går i 
feil retning; enkelte sentrale områder har blitt 
nedprioritert i de daglige politiske prioriteringene,  
rammebetingelsene for å drive sykepleie av god 
kvalitet forringes på mange områder, og i siste 
instans ser vi dette gå utover tilbudet til pasienter 
og pårørende og andre brukere av den norske 
helse- og omsorgstjenesten.

Våren 2011 ble Spekter, KS og forhandlingssam-
menslutningene enige om en felleserklæring 
vedrørende samarbeid mellom partene i arbeidet 
med samhandlingsreformen. Formålet er å legge 
forholdene til rette for et godt samarbeid mel-
lom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden for 
gjennomføringen av reformen. Felleserklæringen 
skal bidra til å sikre at arbeidstakernes erfaring og 
kompetanse blir nyttet i utviklingsarbeidet, i tillegg 
til at den skal bidra til trygghet og forutsigbarhet 
for de ansatte. Forhold knyttet til rekruttering, 
kompetanseutvikling og organisering er en viktig 
del av dette arbeidet. 

Det er viktig at våre tillitsvalgte og NSFs fylkesk-
ontor er gode lytteposter og bidragsytere i de 
prosessene som må skje i samarbeidet mellom 
kommunene og Sykehuset i Vestfold. Også i disse 
prosessene er sykepleierkompetansen viktig.

Det er viktig å påpeke at felleserklæringen ikke skal 
være en erstatning til rettighetene til medbestem-
melse etter hovedavtalen, men et supplement.  
I Sykehuset og i den enkelte  kommune er det 
Hovedavtalens bestemmelser som gjelder.

Politiske myndigheter gir sykepleierne de beste 
skussmål i sine festtaler. På bakgrunn av slike ut-
talelser, er det helt avgjørende at vi  som syke-
pleiere makter å erkjenne og understreke vår 
egen kompetanse, og at vi innser at vår rolle er 
avgjørende for å løse fremtidens helseutfordringer.

Lisbeth Rudlang
Hilsen

Lisbeth Rudlang
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Norsk Sykepleierforbund 100 år –

mulIGHEtEr For VESt-
FoldS mEdlEmmEr!

24. september fyller norsk sykepleierforbund 100 år, og jeg føler meg utrolig priv-
iligert som får være medlem og fylkesleder i jubileumsåret. i tillegg er jeg veldig glad 
for å kunne presentere hva hver og en av dere medlemmer i Vestfold gis muligheter 
til å delta på av arrangementer i løpet av jubileumsåret. det er nemlig slik at vi vil 
markere dette store og viktige jubileet flere ganger i løpet av 2012.

Første mulighet vil bli fredag 11. mai. Da har NSF Vestfold lånt 
auditoriet på Sykehuset i Vestfold og har en ambisjon om å fylle de 
180 plassene etter ”først til mølla” prinsippet, for en GRATIS fagdag 
for våre medlemmer.  Annonsering vil skje på vår hjemmeside, og 
gjennom tillitsvalgtsapparatet på arbeidsplassene. Programmet vil 
inneholde 100 års markering, foredrag av høgskolelektor Gro Næss, 
foredrag av professor i filosofi Einar Øverenget og sist, men ikke 
minst utdeling av årets sykepleier- og årets lederpris. Vi vil også ha 
loddtrekning, hvor gevinstene er to billetter til festforestillingen i 
Operaen på selve dagen 24. september!

Andre mulighet blir fredag 7. september. Da skal regionen, (Aust-
Agder, Vest-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold), markerer jubi-
leet med GRATIS fagdag og underholdning i Kristiansand. Det vil gå 
gratis transport i form av busser gjennom Vestfold, og til sammen vil 
450 sykepleiere samles til denne dagen. Følg med på annonsering i 
Medlemskontakten, på vår hjemmeside og via tillitsvalgte.

Til dere som er på jobb selve dagen, mandag  24. september, vil 
jubileet  markeres med bursdagkake på arbeidsplassene. I tillegg 
kan de som vil følge festforestillingen i Operaen direkte via internett, 
fra kl. 17.30.

I jubileumsåret vil det også arrangeres Sykepleierkongressen 
2012 med temaet: ”Sykepleie for fremtiden – erfaring gjennom 100 
år”. Tidspunktet er 25. – 26. september i Oslo Spektrum. Les mer 
på: https://www.sykepleierforbundet.no/kongressen?
p_dimension_id=635161
Her vil det også være anledning til å delta på jubileumsmiddag 
om kvelden 25., altså enda en mulighet til å feire NSF 100 år!

Påmelding til kongressen er allerede åpen, og kongressavgiften vil 
stige etter 1. mai, så det lønner seg å melde seg på innen det.

NSF 100 år er et omfattende prosjekt som er i gang for at jubileums-
året skal styrke vår stolthet som profesjon, og vise befolkningen hva 
vår yrkesutøvelse innebærer. Det blir blant annet sendt ut et nyhets-
brev hver måned. Les mer på: 
https://www.sykepleierforbundet.no/100-aarsjubileet

Ta gjerne kontakt med fylkeskontoret for spørsmål!

Lisbeth Rudlang

Fylkesleder
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tidlig identifisering av 
akutt og kritisk syke

Ved å iverksette adekvat behandling 
på et tidlig tidspunkt kan man bidra 
til å forebygge uventet hjertestans 

og behov for intensivbehandling. Det inn-
føres nye verktøy til hjelp i dette arbeidet; 
systematisk ABCDE-vurdering, systematisk 
måling av vitalparametre, samt retningslin-
jer for kommunikasjon med lege. 
 Et observasjons- og tiltakskort er utarbeidet 
i samarbeid med seksjonsoverlege i Akutt-
seksjonen, Vivvi Bjørnø. Her er grenseverdier 
på vitalparametre i samsvar med dem som 
benyttes i Akutt-seksjonen.

Dette kvalitetsforbedrende tiltaket er et 
samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Vest-
fold, fakultet for helsevitenskap, institutt for 
sykepleie og Sykehuset i Vestfold, Kir 6C  
Orto-ØNH-Øye og Kir 3A Orto-Kar og er 
tildelt samarbeidsmidler. Sykepleietjenesten 
ved disse to sengepostene har fått under-
visning med fokus på ABCDE-vurdering, 
relevante sykepleietiltak, kommunikasjon, 

samt anvendelse av observasjons- og 
tiltakskort. Ansvarlig for gjennomføring av 
undervisning er sykepleiere fra Akuttsek-
sjonen og Intensivseksjonen. Alle sykeplei-
erstudenter som gjennomfører kliniske 
studier ved disse sengepostene får samme 
undervisning ved oppstart, samt alle lærere 
fra Høgskolen i Vestfold som er veiledere i 
klinisk praksis. Studentene leverer en reflek-
sjonsoppgave hvor de viser at de anvender 
ABCDE systematisk ved observasjoner av 
seksjonens pasienter. Innføring av denne 
retningslinjen og observasjons- og til-
takskortet blir evaluert ved slutten av hver 
praksisperiode og det er en spørreunder-
søkelse i sykepleietjenesten. Behov for end-
ringer blir vurdert våren 2012, før overføring 
til andre seksjoner ved SiV. De foreløpige 
tilbakemeldingene er at personalet opple-
ver en større trygghet i å ivareta pasienten 
når de har sykepleieansvar til akutt og kritisk 
syke. Mange gjør nok disse observasjonene 
automatisk, men opplever trygghet ved 

å ha grenseverdiene i observasjons- og 
tiltakskortet. Sykepleierstudenter som er 
med i prosjektet har vært spesielt flinke til 
å anvende observasjons- og tiltakskortet. 
Innføring av observasjons- og tiltakskort har 
vært med på bevisstgjøring og har bidratt 
til å innarbeide gode observasjonsrutiner 
for studentene. 

Det er mange bidragsytere i prosjektet og vi 
vil spesielt trekke fram Anne-Berit Schel-
bred, sykepleiefaglig rådgiver i kirurgisk 
sykepleieavdeling, som har vært en støtte-
spiller og pådriver faglig og organisatorisk. 
Undervisningen er utarbeidet og gjennom-
ført ved Inger-Mari Salvesen fagutviklingssy-
kepleier i Akuttmottaket, Ellen Schjelderup, 
fagutviklingssykepleier i Kirurgisk Sykepleie-
avdeling og intensivsykepleier Kristine Riis. 
De har gjort en flott jobb med å planlegge 
og gjennomføre undervisningen som fikk 
veldig gode tilbakemeldinger. Tusen takk!

TEKST: KAREN AGNES GRINDE, ANNE-GRETHE CUDRIO, GERDA RASMUSSEN HELMERS OG KARI LANGELAND

kir 6C orto-ØnH-Øye og kir 3a orto-kar og har utarbeidet nye retnings-
linjer for observasjon av akutt og kritisk syke. Hensikten er å oppdage tidlige 
endringer i pasientens tilstand ved å øke kvaliteten på pasientobservasjoner og 
kommunikasjon mellom helsepersonell.

karen agnes grinde og anne- grethe Cudrio
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lokal FaGpolItISk 
koNFEraNSE på tjømE

Sammenslåing av 
psykiatrien i Vestfold 
med Sykehuset i Vestfold

15.-16. februar var 35 lokale faggruppe-
ledere, hovedtillitsvalgte og fylkesstyremed-
lemmer i Vestfold samlet til lokal fagpolitisk 
konferanse på Havna hotell på Tjøme. Kon-
feransen er i henhold til vedtektene som ble 
vedtatt på NSFs landsmøte i 2011. Vi fikk be-
søk av forbundsleder Eli Gunhild By som del-
tok på middagen om kvelden og som holdt 
et engasjerende foredrag om sykepleiernes 
viktige rolle i samhandlingsreformen neste 
dag. Hun påpekte vår viktige rolle og kompe-
tanse ut mot pasientene og utfordret oss til 
å “ta rommet”! Sykepleierne har mye å bidra 
med - særlig i disse samhandlingstider! Det 
var et nyttig og inspirerende møte mellom 
forbundsleder og konferansens deltakere. Vi 
håper å kunne få besøk av forbundsledelsen 
ved flere anledninger.

Vi var også så heldige å ha med oss syke-
pleier og prosjektleder for NSFs 100 års 
jubileum, Liv Heidi Brattås Remo, som ori-
enterte om planene og arrangementene i 

jubileumsåret. Vi diskuterte lokale planer for 
arrangementer hos oss, og fikk mange gode 
innspill til hvordan vi kan markere og feire 
dagen sammen med flest mulig av Vestfolds 
nesten 4000 medlemmer.

Videre i programmet fikk vi høre et spen-
nende foredrag med tittelen “Sykepleie for 
fremtiden - erfaringer gjennom 100 år” av 
sykepleier/høgskolelektor Jorunn Mathisen. 
Hun trollbandt og engasjerte forsamlingen 
som hadde mange spørsmål og innspill 
underveis. Vi hører henne gjerne igjen ved 
en senere anledning!

Et hovedtema for konferansen var samhand-
lings-reformen. Sykepleier/seniorrådgiver 
Elisabeth Vestbakke Haugen holdt et lærerikt 
og engasjerende foredrag om nytt lovverk 
og om hvilke konsekvenser dette får. Dette 
var av stor verdi for alle som arbeider opp 
mot pasienter både i sykehus og kommuner.

Vi fikk også informasjon om ny helse- og om-
sorgstjenestelov og endringer i andre lover 
ved seniorrådgiver hos fylkesmannen, Linda 
Endrestad. Hun fikk et tilsynelatende tørt 
fagområde til å fremstå som fascinerende.

Underveis har faggruppeledere, hovedtillits-
valgte og fylkesstyrets medlemmer hatt nyt-
tige diskusjoner, som vil styrke samarbeids- 
relasjonene fremover.  Faggruppene er 
viktige bidragsytere og samarbeidspartnere 
for å gjennomføre NSFs politikk!

Konferansen var vellykket både i forhold til å 
danne nettverk på tvers av kommuner og  
sykehus, og mellom faggruppene av 
sykepleiere, samt i forhold til det faglige 
innholdet. 

NSF-Vestfold var først ute i landet med å 
arrangere en slik lokal fagpolitisk konferanse 
– som skal gjentas årlig!

15.-16. februar var 35 lokale faggruppeledere, 
hovedtillitsvalgte og fylkesstyremedlemmer i 
Vestfold samlet til lokal fagpolitisk konferanse.

fylkesleder lisbeth rudlang takker 
forbundsleder eli gunhild by for 
foredrag og inspirasjon.

liv Heidi remo brattås.

Foretaket hadde i disse 10 årene vist 
at det stort sett var mulig for et lite 
helseforetak å stå på egne ben og 

konsentrere seg om sine kjerneoppgaver, 
god psykiatrisk behandling til pasientene 
og rusbehandling til pasienter med behov 
for dette. Økonomien var god, det var 
satset på økonomistyring med tanke på 
framtid og rom for investeringer. Uten 
at dette i for stor grad hadde gått på de 
ansattes bekostning med store krav om 
stadig og mer effektivisering. Lederlinjene 
var korte, med 3 ledernivåer. Medvirk-
ning var satt høyt, der tillitsvalgtapparatet 
hadde opplevelse av høy involveringsgrad 
og godt samarbeid

Den gode økonomien hadde gjort at det 
forelå planer for investeringer for nytt 
akuttbygg i Tønsberg, samlet rusbehand-
ling på Skjerve på Nøtterøy, samling av 
Nordre Vestfold DPS på Linde på Nøtterøy 
og utvidelse av kapasiteten for utredning 
og behandling av alderspsykiatri på Granli 
ved Sem.

Høsten 2008 ble det i Helse Sør-Øst be-
stemt (sak nr. 108) at det skulle opprettes 
nye helseområder og at alle helseområder 
i prinsipp kun skulle ha et helseforetak. 
Dette medførte store omorganiseringer i 
deler av helse-Norge. Alle kjenner ”Hoved-
stadsprosessen” med det nye OUS og eta-
bleringen av helseforetaket Vestre Viken. 

For vår del, Vestfold og Telemark som nå 
ble et eget helseområde, ble det gjort et 
unntak. Vi fikk beholde våre 3 helseforetak, 
men under forutsetning av samarbeid 
og løsninger som skulle tilfredsstille ”som 
om” vi var et foretak. Dette fikk spesiell 
betydning for våre investeringsplaner. Alt 
ble ”lagt på is” og planene måtte gjen-
nom HSØ for ny vurdering. Vi ble pålagt 
å se på alle investeringer med tanke på 
helhet i helseområdet. Etter noe tid fikk PiV 
gjennomslag for å videreføre 3 prosjekter. 
Samlet rusbehandling på Skjerve, samlet 
NVDPS på Linde og utbygging alderspsy-
kiatri på Granli. Her sto vi ved utgangen av 
2011.

Hva er så grunnen til 
saMMenslåingen?

I 2010 ble styret i PiV oppmerksom på en 
del utfordringer i foretaket. Disse var knyt-
tet til fellestjenester. Området det ble knyt-
tet størst bekymring til var ”Ivaretakelse av 
systematisk brann- og sikkerhetsforvalt-
ning i foretakets bygg”. I styrets diskusjon 
rundt temaet ble det problematisert om 
PiV som et lite foretak hadde nok ressurser 
til å ivareta fellestjenester som dette uten 
at det ville gå utover kjernefunksjonene. 
Skulle vi inngå samarbeid med SiV om 
dette, og i ytterste konsekvens, ville en fu-
sjon ivareta dette best?

En lang prosess ble igangsatt. Ansattes 
representanter stilte seg mot fusjon. Vi ville 
ha garantier for å videreføre våre lokale 
ordninger om tillitsvalgte, garantier for ”en 
selvstendig økonomi” og sikkerhet for at 
våre lokale samarbeidsordninger skulle få 
fortsette. Vi var redde for at gammel histo-
rie skulle gjenta seg.

Gjennom prosessen ble det utarbeidet en 
intensjonsavtale for fusjonen som skulle 
ivareta våre bekymringer. I ”Dokument om 
forberedelser til fusjon” er det nøye be-
skrevet hvordan økonomi og sporbarhet i 
økonomi skal håndteres for å sikre etablert 
bærekraft i den ”nye klinikken”. Våre gamle 
overenskomster skulle følge oss, og vi ble 
lovet å beholde tillitsvalgt- og verneom-
budsstruktur vi hadde som eget foretak, 
vi skulle altså få beholde vår medbestem-
melsesstruktur.

I styremøte 21. mars 2011 fattet styret i 
PiV vedtak om å anbefale sammenslåing 
med SiV, som en virksomhetsoverdragelse. 
Arbeidet med fusjonen ble igangsatt, og 
dato for virkning ble satt till 01.01.2012.

Hvor står vi da i dag, to 
Måneder etter saMMenslåing?

Ute på gulvet, i enhetene, nær pasientene, 
har jeg ikke hørt uttrykt følelse av endring. 

1. januar 2012 opphørte Helseforetaket psykiatrien i Vestfold å eksistere etter 
noe mer enn 10 års selvstendig eksistens som det eneste egne helseforetaket i 
norge for psykiatri.

torgeir Bøe, hovedtillits-
valgt i siv, klinikk kPr
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Enhetslederne har de samme avdelings-
sjefer. Avdelingssjefene har nå ikke en 
direktør som sin leder, men en klinikksjef, 
som har en direktør over seg. Vi har altså 
fått ett ledd til i ledelsesstrukturen. Kan 
dette hos oss føre til en følelse av lengre 
vei til ledelsen?
”Gamle” Vestfoldklinikken heter ikke lenger 
det, men ”Avdeling for rusbehandling”. Vi 
har altså fått noen nye forkortelser. KPR 
(Klinikk psykisk helse og rusbehandling) 
og ARB. 

Det betyr at jeg ikke lenger er foretakstil-
litsvalgt, men inngår i et team av 3 hoved-
tillitsvalgte og en foretakstillitsvalgt, med 
100 % frikjøp. Her skal jeg representere og 
ivareta de samme medlemmene som før 
etableringen av ett foretak.

For øvrig i den nye klinikken, har vi våre 
tillitsvalgtordninger i behold. GAT er foran-
dret, og langt mer komplisert.

At vi er en del av et større system har gitt 
en stor fordel. Våre byggeplaner har fått 
hjelp. SiV har et solid prosjektkontor med 
ressurser å spille på. Det kan også virke 
som, om enn tilfeldig, fusjonen har satt 
fart i planene om å få bygd 7. byggetrinn. 
Dette har ikke vært omtalt mye i media 
enda, men 22. februar var det en artikkel i 
Tønsbergs Blad om byggeplanene og hva 
som står i veien. Det er to ting. Fredning av 
den gamle overlegeboligen og behovet 
for å bygge nytt psykiatribygg. Begge disse 
står i veien for ”fotavtrykket” til den nye 
fløyen. Hvis det skal bygges, må det byg-
ges nytt akuttbygg først.

NSFs jubileumskaffe til salgs 
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. og fås kjøpt ved henvendelse 
til fylkeskontoret i Vestfold på telefon 33 33 18 42. 
Kanskje vi også klarer å male den for deg… :)

”LØP OG KJØP”!

NYtt Fra HtV-områdENE

JoHnny nevland 
- HtV i larVik kommune

kristin Bonden 
- HtV i sVelVik kommune

nina skarsHolt 
- HtV i andebu kommune

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”.

Jeg har vært hovedtillitsvalgt siden 
1998. Sammen med meg har jeg 5 
plasstillitsvalgte. 
De største sakene som engasjerer oss pr. 
dato er: 
Samhandlingsreformen: Hvordan skal vi 
sammen få dette til å fungere best mulig 
for våre brukere?
Turnus: implementering av det nye 
elektroniske turnusprogrammet GAT. Få 
til en bra rammeavtale i bunnen og gode 
protokoller til de ulike turnusene. Viktig 
at vi får til en god rutine når det gjelder 
godkjenningen av turnusene.
Nedbemanning: Her følger vi veldig nøye 
med om dette rammer våre medlemmer, 
men også om det vil gå utover 
kompetansesammensetningen ved de 
enkelte arbeidsstedene.
NSFs 100 års jubileum: Markering av 
at NSF er 100 år + Den internasjonale 
sykepleierdagen 12. mai i Larvik kommune.
Rekruttering: Direkte kontakt med 
sykepleiere som ikke er medlemmer 
og fortelle om NSF – vår styrke og våre 
medlemsfordeler.

Jeg ble valgt til HTV i Svelvik kommune 
i juni-10. Før det var  jeg plasstillitsvalgt 
for familietjenesten.  Jeg jobber som 
helsesøster. I Svelvik har HTV for NSF 
frikjøpt 1,5 dag pr. mnd. Vi er til sammen 
3 tillitsvalgte, 1 i hjemmetjenesten, 1 på 
sykehjemmet og undertegnede som er 
HTV og plasstillitsvalgt for familietjenesten.
Svelvik kommune er for tiden i en 
omorganiseringsprosess. Dette har det 
gått mye tid til høst, og er fremdeles 
ikke ferdigstilt. NSF er repre-sentert i 
styringsgruppen og i arbeidsgrupper og 
det er vi fornøyd med. Det er spennende 
og utfordrende å være med i slike 
prosesser.

Jeg er opptatt av at vi skal få et godt 
samarbeid rundt turnus. For tiden jobber 
vi med å evaluere rammeplaner for turnus. 
Det jobbes  med bemanningsplaner i 
hjemmetjenesten og på sykehjemmet. 
Her gjør de plasstillitsvalgte en flott jobb. 
Vi, som mange andre, ønsker oss en 
høyere grunnbemanning når det gjelder 
sykepleiere. 

Andre ting som opptar meg er rett til 100 
% stilling, 3.hver helg prinsippet og gode 
lønns og arbeidsvilkår.

Jeg har vært hovedtillitsvalgt i to år. I 
tillegg til meg har vi en plasstillitsvalgt på 
familiesenteret. Jeg er spesielt opptatt av 
kompetanse, NSFs politikk, bemanning 
og lovverk. Jeg arbeider også aktivt 
opp mot arbeidsgiver og mot politikere 
og rådmannsnivå for å videreformidle 
kunnskap og for å være med på å påvirke 
politisk.

For tiden er jeg særlig engasjert i og jobber 
med samhandlingsreformen i Andebu 
kommune. Jeg arbeider også kontinuerlig 
med turnusavtaler og lov og avtaleverk for 
å sikre medlemmenes rettigheter.

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

nsf Vestfold etablerte sin egen 
facebook-side rett før landsmøtet i 
2011. det er nå ca 78 som ”liker” siden 
vår. “lik” oss ved å skrive norsk syke-
pleierforbund – Vestfold i søkefeltet 
øverst på facebook-siden din. da blir 
du oppdatert på informasjon fra nsf 
Vestfolds fylkeskontor som vi mener 
våre medlemmer i Vestfold kan ha 
nytte av å være kjent med. det kan 
være sykepleierelaterte medieinnslag 
eller informasjon om et medlemsmøte. 
eller link til informasjon på vår egen 
nettside www.sykepleierforbundet.no/
vestfold. Vi tar også gjerne imot innspill 
og kommentarer til siden vår!
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solveig r. roBerts 
- HtV i sande kommune

kari Merete saltvik
- HtV Ved siV, klinikk kirurgi

lise nordaHl 
- HtV Ved siV, klinikk medisin

Jeg jobber som sykepleier på 
rehabiliteringsavdeling ved Sandetun, der 
jeg begynte i oktober etter å ha jobbet i 
hjemmetjenesten i Sande siden 2006.

I mars 2007 begynte jeg som TV og 
overtok som HTV i november 2008. I tillegg 
til meg, har vi en plasstillitsvalg med ansvar 
for sykehjemmet i kommunen.

For tiden er jeg mest opptatt av og 
arbeider med kompetanseheving for 
sykepleierne i kommunen. Dette for 
å tydeliggjøre sykepleierens rolle og 
samhandlingsreformens konsekvenser 
for Sande kommune. Jeg jobber også 
med turnusavtaler og med å etablere 
medbestemmelse på alle nivå.

I tillegg til å delta på ulike 
besluttningsarenaer, sitter jeg også i 
kommunens AMU (arbeidsmiljøutvalg) og 
er leder her i denne perioden.

Jeg er i dag hovedtillitsvalgt ved Sykehuset 
i Vestfold i 100 % stilling. Etter at psykiatrien 
kom inn i SIVHF fra nyttår, er vi nå nærmere 
1500 NSF medlemmer. Jeg kom inn i vervet 
i 2010. Før den tid var jeg plasstillitsvalgt ved 
intensivavdelingen samme sted.
Jeg ble utdannet sykepleier i 1984, og tok 
siden videreutdanning i intensivsykepleie i 
1988. Jeg har jobbet som intensiv sykepleier 
i over 20 år ved sykehus i Oslo, og i Tønsberg 
siden 1999.
Jeg brenner for gode arbeidsforhold som 
gjør oss i stand til å jobbe i 100 % stillinger 
fram til pensjonsalder. Jeg vil jobbe for et 
inkluderende arbeidsliv som gir mulighet 
for å jobbe også når helsen svikter. Vi må 
jobbe for å ivareta og rekruttere høy kom-
petanse. Kompetanse og ubekvem arbeids-
tid må premieres lønnsmessig. Skal vi klare 
å ivareta pasientenes framtidige behov for 
helsetjenester må vi skape arbeidsplasser 
som rekruttere og beholder kompetente 
sykepleiere. Her har vi en stor jobb å gjøre. 
Jeg ønsker å bidra i det arbeidet.
I januar startet jeg opp på tilrettelagt 
studium for tillitsvalgt i Bergen.  Jeg håper 
gjennom studiet å bli en enda bedre 
bidragsyter i NSF sitt viktige arbeid.

Jeg har vært plasstillitsvalgt for dialyse 
avdelingen og hotellposten siden 
august 2009 og synes det har vært 
spennende og utfordrende. Vervet som 
hovedtillitsvalgt på heltid ved medisinsk 
klinikk, ser jeg på som en ny utfordring 
og en unik mulighet til å tilegne meg 
ytterligere kunnskap om NSFs politikk og 
arbeid i fremtiden. Det vil være viktig for 
meg å forstå og medbringe NSF politikk 
inn i mine arbeidsoppgaver. Samtidig 
ønsker jeg å jobbe for medlemmers 
rettigheter, medbestemmelse og 
påvirkning. Dessuten vil jeg ikke fravike 
kravet om fagligforsvarlighet i en tid hvor 
omorganiseringer og arbeidstidsordninger 
gjerne vil mykes opp i forhold til AML. 
Kompetanse på rett plass til rett tid er en 
viktig kampsak, kvalitet i pasientarbeidet. 
Kompetanseheving skal gi lønnsheving. 
Jobbe for faste og fulle stillinger til de som 
ønsker det. Jeg ønsker å være til støtte og 
inspirasjon for medlemmene og gleder 
meg til å ta fatt i oppgaver og utfordringer.

Ny hovedtillitsvalgt på Sykehuset i Vestfold
Foretakstillisvalgt og hovedtillitsvalgt ved Sykehuset i Vestfold (SiV), har over lang tid hatt stor arbeidsbelastning. Sammenlignet med 
andre foretak med samme antall medlemmer har NSF ved SiV hatt færre antall frikjøpte. Etter forhandlinger med arbeidsgiver fikk NSF 
tildelt ytterligere en tillitsvalgtsressurs med 100 % frikjøp i tillegg til de eksisterende tre stillingene  de hadde (to fra SiV og en fra PiV).
14. februar ble det avholdt valg blant flere kandidater og med stor valgdeltakelse fra medlemmene.
Lise Nordahl ble valgt og vil ha hovedansvar for Klinikk medisin. NSF Vestfold gratulerer henne med vervet! Et verv hun innehar frem til 
1. mars 2013. Da står alle hovedtillitsvalgte i NSFpå valg igjen.
Les Lises presentasjon av seg selv på denne siden.

Studentenes 
hjorne

Norsk Sykepleierforbund Vestfold deltok på 

Fokus:karriere 2012 – 
karrieredagen på Høgskolen i Vestfold

blant nærmere 70 bedrifter kunne nsf-standen skimtes fra god avstand på 
fokus: karriere som fant sted 14. februar 2012. med flotte bannere, nye farger 
og ny logo preget vi flere kvadratmeter med vegg og gulv på Høgskolen.

AV: KAROLINE RUDLANG

Blant nærmere 70 bedrifter kunne 
NSF-standen skimtes fra god avstand 
på Fokus:Karriere som fant sted 14. 

februar 2012. Med flotte bannere, nye farger 
og ny logo preget vi flere kvadratmeter 
med vegg og gulv på Høgskolen.

Fokus:Karriere, eller karrieredagen som den 
blir kalt på folkemunne, er en årlig begi-
venhet på Høgskolen i Vestfold. Aktuelle 
bedrifter, firmaer, kommuner, aktører og 
tjenester får denne dagen mulighet til å 
markesføre seg og sitt, og det fantes noe 
for enhver studieretning gruppert på ulike 
områder i skolens første etasje. NSF ble plas-

morten, lisbeth og karoline morten, lisbeth og tone på standen

tone og lisbeth svarer på spørsmål
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sert mellom Sykehuset i Vestfold og Norsk 
Folkehjelp. 

Målet for dagen fra Sykepleierforbundets side 
var å svare på spørsmål fra medlemmer som 
tok turen innom standen (både ferdigut-
dannede sykepleiere og studenter), dele ut 
give-aways i form av nøkkelbånd, penner og 
mer smakelige artikler som sjokolade, samt å 
verve nye medlemmer. På standen var det i 
tillegg loddtrekning, og vinnermedlemmene 
fikk med seg flotte NSF-artikler som para-
plyer, håndklær, termokopper og søsterur!

I tidsrommet mellom kl 9 og 15 denne dagen 
merket vi stor pågang fra medlemmer som 
var begeistret for vår deltakelse. Flere kom for 
å slå av en prat og si hei, mens andre hadde 
konkrete spørsmål. Det var fint for fylkes-
kontoret å kunne vise sitt ansikt utad; med 
Lisbeth (fylkesleder) og Morten (rådgiver) til 
stede. Tone (foretakstillitsvalgt ved Sykehuset 
i Vestfold), og Karoline (studentrepresentant 
ved Høgskolen i Vestfold) var også med. 

Kun et fåtall sykepleierstudenter ved HiVe har 
valg å ikke melde seg inn de siste årene.

Norsk Sykepleierforbund Vestfold ser på 
Fokus: Karriere som en fin mulighet til å møte 
medlemmer gjennom lokal deltakelse, og da 
spesielt studentmedlemmene som finnes på 
høgskolen. Takk for oss for i år – vi kommer 
gjerne tilbake på Fokus: Karriere neste år!
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Mitt siste år på bachelor i sykepleie ved 
Høgskolen i Vestfold går mot slutten, 
som igjen betyr at vervet jeg har som 

studentrepresentant/fylkesrepresentant vil trenge 
en erstatter i skoleåret som kommer! Dette er et 
verv jeg med tungt hjerte forlater, og med glede 
anbefaler for interesserte.

Å være fylkesrepresentant har vært en opplevelse, 
og jeg sitter igjen med et mangfold av erfaringer 
som er nyttig å ha med seg i sykepleierhverdagen. 
Innblikk i, og arbeid med politikken i Norsk 
Sykepleierforbund bidrar til god og viktig 
kunnskap om helsepolitiske føringer i Norge. 

I året som har gått har to store 
fylkesrepresentantsamlinger i NSF Student funnet 
sted – en på Geilo i høst og en i Oslo i våres. 
Her møtes fylkesrepresentanter fra hele landet, 
sammen med studentstyret (som har kontor i 
Oslo), for å diskutere og drøfte viktige saker for 
studentmedlemmene. Disse sakene vil igjen 
fylkesrepresentanten/studentrepresentanten 
kunne ta videre ”hjem” til det lokale fylkesstyret i 
NSF, fordi man her sitter som medlem med både 
tale, forslags- og stemmerett!  Jeg har selv vært 
med på flere fylkesstyremøter på fylkeskontoret 
i Vestfold. Man får gjennom studentvervet møte 
og samarbeide med mennesker i ulik alder, med 
ulik erfaring og ulik kunnskap – fellesnevneren er 
at alle disse flotte menneskene er sykepleiere og 
engasjert i Sykepleierforbundet.

Alle studenter: I studentkalenderen dere mottar 
fra NSF Student står datoen 30. mars markert 
som siste frist for å melde seg som delegat 
til NSF students årsmøte. Jeg oppfordrer alle 
som er interessert til å melde seg, enten som 

årsmøtedelegat (vi har 3 plasser i Vestfold), 
fylkesrepresentant eller vara! Nærmere informasjon 
finnes i neste avsnitt. Et engasjement i NSF student 
er som nevnt en gylden anledning til å møte og 
jobbe med dyktige og engasjerte mennesker 
innenfor helsepolitikken. Ønsker du å være med, 
eller kjenner du noen på kullet ditt som du tror 
kunne passe i en slik rolle? Vær vennlig å ta kontakt. 

”Studentmedlemmene ved alle studiesteder velger 
delegater til NSF Students årsmøte som arrangeres 
i juni hvert år, dette er NSF Students øverste organ 
og her bestemmes det hvilke områder det til 
enhver til skal være en politikk på. Dette kommer 
til uttrykk gjennom studentpolitisk plattform, 
innsatsområder og de ulike vedtakene som blir 
gjort. På årsmøtet velges også studentstyret 
bestående av leder, nestleder og fem medlemmer. 
Alle studentmedlemmer kan stille til valg. 
Studentstyret har 4-6 møter hvert studieår, 
leder og nestleder er frikjøpt og jobber med 
studentpolitikk til daglig”. (www.nsfstudent.no) 

Det er også viktig å nevne at du selv velger hvor 
mye tid av studenthverdagen du ønsker å benytte 
i et slikt verv som studentrepresentant eller vara, 
dersom du blir valgt eller oppnevnt. Av erfaring lar 
det seg fint kombinere med skolehverdagen både 
i praksis- og forelesningsuker.

Ellers ønskes alle studentmedlemmer i Vestfold 
lykke til med innspurten frem mot sommeren! 

Karoline Rudlang
Hilsen

Karoline Rudlang
Fylkesrepresentant/studentrepresentant i NSF Vestfold

E-post: Karoline.Rudlang@student.hive.no

tone deler ut røde sjokoladehjerter

karoline verver et nytt nsf-medlem!
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NSF STUDENT
ÅRSMØTE 2012

Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere �ater. 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

bli 
mED!

Årsmøtet i NSF Student er Sykepleierforbundets øverste 
studentorgan. Er du medlem kan du stille til valg og være med 
på årets morsomste og viktigste helg for sykepleierstudenter i 
Norge. I tillegg til å møte sykepleierstudenter fra alle landets 32 
sykepleierutdanninger, vil du være med på å bestemme hvordan 
NSF skal jobbe for å styrke sykepleierstudenters interesser.
 

Fristen for å melde seg som kandidat er fredag 30. mars 2012
 
LES MER OG MELD DEG SOM KANDIAT:  www.nsfstudent.no

Flisa Trykkeri A
S

 - A
rt.nr.:1009

1064

Gratis fagdag for medlemmer 

fredag 11. mai 2012
I forbindelse med den internasjonale sykepleierdagen lørdag 12. mai, arrangerer NSF – Vestfold gratis fagdag for medlemmer dagen før – på 
fredag 11. mai!!  Dagen er også en del av Vestfolds feiring av Norsk Sykepleierforbunds 100-års jubileum. Vi kan love en flott dag, med foredrag 
av blant andre Einar Øverenget og Gro Ness.

Einar Øverenget har doktorgrad i filosofi og er en av Norges fremste forelesere innen temaer som anvendt etikk, verdibasert styring og selv-
forståelse i arbeidslivet. Mange vil kjenne ham igjen fra Ni-timen og God Morgen Norge.

Gro Ness er høgskolelektor  ved Høgskolen i Vestfold og vil fortelle fra sine prosjekt og studier.

Det vil også være utdeling av NSF-Vestfolds sykepleierpris og lederpris.

tid:  Fredag 11. Mai kl. 09.00 – 15.30
sted: sykeHuset i vestFold - tønsBerg, auditoriet

Alle medlemmer vil ved åpningen få utdelt et lodd ved inngangen med mulighet til å vinne en av to billetter til feiringen av NSFs 100-års dag i 
Operaen 24.september 2012!
Vinneren må være tilstede ved trekningen!

Nærmere informasjon og program vil bli lagt ut på NSF-Vestfolds hjemmeside og sendt til de ulike arbeidsstedene med elektronisk påmelding.
Antall plasser er begrenset til 180, så her gjelder det å være tidlig ute!

Hvem blir årets leder og 
årets sykepleier i 2012?
I forbindelse med den internasjonale sykepleierdagen 12.mai, deler 
NSF Vestfold hvert år ut årets lederpris og sykepleierpris. I år vil dette 
skje på NSFs fagdag i auditoriet på Sykehuset i Vestfold.

Vær med på å fremme kandidater til prisene. Dette er en flott muli-
ghet til å løfte frem ledere og sykepleiere som viser at ”sykepleiere 
gjør en forskjell” og som bidrar til å øke kvaliteten i faget.

Prisen Består av: 
•	 Diplom med juryens begrunnelse for tildelingen
•	 Dekning av kostnader ved seminar/konferanse eller
•	 Gavekort med verdi kr. 5000,- etter eget valg
•	 Gavekort med en verdi kr. 500,- tildeles en forslagsstiller

Send inn forslag på kandidater til NSF Vestfolds sykepleierpris og 
Lederpris med begrunnelse innen 30. mars 2012 til: 
Norsk sykepleierforbund Vestfold, Grev Wedelsgate 12, 3111 Tønsberg

Forslagsskjema finner du på de to neste sidene her i ”Medlems-
kontakten”, samt på vår hjemmeside: www.sykepleierforbundet.no/
vestfold, eller du kan kontakte fylkeskontoret.

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 kon-
takt med en av oss på kontoret for nærmere informasjon.
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Forslag på kandidat til 
lederpriSen 2012

Jeg / vi foreslår følgende kandidat til lederprisen 2012:

Navn 

Stilling 

Arbeidssted

Privat adresse

Privat telefon     mobiltlf. 

E-post

BEGRUNNELSE FOR FORSLAGET:

Utøver ledelse av høy kvalitet

Setter klare mål for sykepleietjenesten

Når gode pasientresultater i samarbeid med de ansatte

Stimulerer, tilrettelegger og utvikler et godt fagmiljø

Ivaretar hver enkelt ansatt

Skaper trivsel på arbeidsplassen

Opprettholder og videreutvikler høy etisk bevissthet og høy etisk standard blant kolleger og studenter

Hvilket område arbeider kandidaten innenfor?

Sted      Dato

Underskrift

Begrunnet Forslag sendes innen 30. Mars 2012 til:
Juryen for Lederprisen,
Norsk Sykepleierforbund Vestfold,  Grev Wedels gt. 12, 3111 Tønsberg. 

E-post: vestfold@sykepleierforbundet.no

Forslag på kandidat til 
SykepleierpriSen 2012
Jeg / vi foreslår følgende kandidat / kandidater til sykepleierprisen 2012:

Navn 

Stilling 

Arbeidssted

Privat adresse

Privat telefon     mobiltlf. 

E-post

BEGRUNNELSE FOR FORSLAGET:

Utøver sykepleie av høy kvalitet

Gir veiledning av høy kvalitet til studenter og/eller kolleger

Utmerker seg for å opprettholde og utvikle en sykepleietjeneste og et læringsmiljø av høy kvalitet

Utmerker seg som inspirator for kolleger, nyutdannede sykepleiere og sykepleierstudenter

Tar initiativ til og iverksatt nye tilbud til pasienter og pårørende innen sykepleie- og helsetjenesten

Opprettholder og videreutvikler en høy etisk bevissthet og høy etisk standard blant kolleger og studenter

Hvilket område arbeider kandidaten innenfor?

Sted      Dato

Underskrift

Begrunnet Forslag sendes innen 30. Mars 2012 til:
Juryen for Sykepleierprisen,
Norsk Sykepleierforbund Vestfold,  Grev Wedels gt. 12, 3111 Tønsberg. 

E-post: vestfold@sykepleierforbundet.no
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Norsk Sykepleierforbund i Vestfold og Norsk Sykepleierforbund 
i Telemark arrangerte arbeidstidskurs for tillitsvalgte fra 10.-12. 
januar i år. 19 engasjerte og lærevillige tillitsvalgte deltok på kur-
set, som er en del av tillitsvalgtsopplæringen i NSF. Opplæringen 
fokuserer på prosess og veien frem til en god avtale om turnus, 
basert på bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalene og 

Tariffavtaler/overenskomster. Deler av den ene dagen hadde vi 
også med oss representant fra GAT som svarte på spørsmål rundt 
utfordringer og problem-stillinger tillitsvalgte møter i arbeidet 
med turnusplanlegging og godkjenning.

Neste arbeidstidskurs er planlagt til oktober 2012.

arbeidstidskurs for tillitsvalgte 
10.-12. januar i Skien 

HtV i andebu kommune, nina skarsholtengasjerte kursdeltakere

Vi trenger enda flere musikanter 
Vi nærmer oss nå 10 korpsmusikanter – men er det nok…? 

Jeg er overbevist om at det er flere musikanter blant oss NSF-medlemmer her i Vestfold

NSF er nå inne i sitt hundrede år, og det blir flere jubileumsmarkeringer i år. Hvis vi musikanter i 
Vestfold klarer å stable et lite musikkorps på beina, så kanskje vi får lov til å vise oss 

frem på noen av dem!

Send ditt navn, instrument, adresse, e-post og mobiltelefon til  
Morten Falkenberg (sykepleier og trombonist) 
morten.falkenberg@sykepleierforbundet.no, mob.. 91755244

Tusen takk!!!

pENSjoNISt-Forum I VEStFold 
 

referat fra medlemsmøte 16. februar. 
 

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  
 

JEG ØNSKER Å FÅ INVITASJON TIL MØTER I NSF VESTFOLDS PENSJONISTFORUM  
 
Navn:____________________________________________________Medl.nr__________________  
 
Adresse:__________________________________________________________________________
 
Postnr.:___________________   Postadresse:_____________________________________________ 

Grete Karlsson ønsket de 29 fremmøtte medlemmene velkommen. 
Ekstra velkomne var psykolog spesialist Claes J. Hirsch og psykiatrisk 
sykepleier Kari Midttun Lie. 
 
Svanhild Toverud Olsen leste først ”Tidene forandrer seg”.   …Og det 
er sikkert at de gjør!! 
Deretter fikk Hirsch ordet, og han holdt et interessant og engasje-
rende foredrag om demens. 
•	 Alder er aller største risiko for demens. 
•	 Høyt BT, høyt kolesterol, diabetes, alkohol er risiko faktorer.  

(Livsstil). 
•	 Borrelia kan gi demens, AIDS gir ofte demens. 
•	 30-40 % av Parkinson pasienter får en demens lidelse. 
•	 Demens er en klinisk diagnose, ca. 60 % er Alzheimer. 
•	 Vanskelig å stille tidlig diagnose.( Pårørende, MR, CT.) 
•	 De første symptomene på demens er hukommelsessvikt og 

intellektuelle forandringer. 

•	 Forskjellige sykdomsprosesser ved tidlig eller sen debut av 
Alzheimer sykdom. 

•	 Demens er et paraply begrep. 
•	 Medikamenter kan muligens bremse sykdomsprosessen. Ingen 

kurative med. 
 
Under kaffen senere, orienterte psykiatrisk sykepleier Midttun Lie 
oss om Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Dette var også svært 
lærerikt og interessant. 

Medlemsmøtet ble avsluttet med utlodning med mange flotte 
gevinster, blant annet fra Norsk Sykepleierforbund – Vestfold. 
 
Neste møte i Pensjonistforum er planlagt til 14. april. Invitasjon  
kommer senere. Følg også med på NSF-Vestfolds hjemmesider. 
 
Referent Berit Elvenes
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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. 
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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

Studentmedlem

Karoline Rudlang Langgaten 27B, 
3080 Holmestrand

93648775 Karoline.rudlang@student.hive.no 

Studentvaramedlem

Per Stian Larsen Ollebakken 16B, 
3181 Horten

92442043 Ps_larsen@hotmail.com 

1.varamedlem

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

NSF FLU

Lungesykepleiere Margrete Klemmetsby Rektangelveien 2
3114 Tønsberg

93253262 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 i videre-
gående 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

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 33797535 91609112

Sandefjord Janne Nakken Egtvedt Helseseksjonen 91313172 95219779

Stokke Camilla Søvik Botne Hjemmetjenesten 33295554 90884970

Svelvik Kristin Fulsaas Bonden Svelvik helsestasjon 33780196 47759076

Tjøme

Tønsberg Lise Gulliksen PLO-sone 4 33354854 99464150

Videregående skoler Elin Rivrud Øvrum Sandefjord videregående skole 33488568 47315804

SpeKTer

Sykehuset i Vestfold HF Foretakstillitsvalgt 
Tone Woll Buer

SiV 33342153 90682441

Sykehuset i Vestfold HF Hovedtillitsvalgt KPR
Torgeir Bøe

SiV 33341943 93452303

Sykehuset i Vestfold HF Hovedtillitsvalgt Kirurgi
Kari Merete Saltvik

SiV 33342015 91145116

Sykehuset i Vestfold HF Hovedtillitsvalgt Medisin
Lise Nordahl

SiV 97796769

STATeN

Høgskolen i Vestfold Aud Jorunn Førsund HiVe 33031269 47253882



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

tydelig
Modig
stolt


