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Årsmelding 2010 fra lokallagene 
 
 

LPS Rogaland   -  Årsmelding 2010  
 
Årsmøte Ble avholdt på Ryfylke DPS den 9. mars 2010 på Ryfylke DPS Randaberg 

Antall 
medlemmer 
 

202 medlemmer i Rogaland LPS 
2040 i alt i landet 
LPS Rogaland er LPS’s neststørste lokallag  

Styret 
 

Leder: Peter Hee Anderesn 
Nestleder: Kristin Hatløy 
Sekretær: Robert Jørgensen 
Kasserer: Elin Andersen 
Styremedlem: Sissel Haugvallstad 
Varamedlemmer: Odd Myklebust – Carina Paulsen 
Valgkomite: Åse Christiansen – Stig Bjønnes 
Revisor Margrethe Lindseth 
Alle er valgt for 1 år om gangen og er dermed på valg i henhold til vedtektene 
Styret har hatt samme sammensetning i valgperioden. 

Styremøter Der er avholdt 9 styremøter i 2010 
Aktiviteter 
 

LPS Rogaland sto for Landskonferansen i Stavanger 2010 og al aktivitet i styret er 
gått med å forberede dette. 
Landskonferansen med tittelen ”Samhandling på kryss og tvers” ble avviklet på 
Stavanger Forum den 2-4. juni. PsykOpp var vår konferansearrangør. Der var 85 
deltakere fra hele landet – dessverre ikke så mange fra vårt eget fylke. Alt i alt ga 
konferansen et underskud på litt over 80.000,- kr som vi heldigvis har fått dekket av 
helsedirektoratet. 
 
LPS Rogaland  hadde stand på Schizofrenidagene på Stavanger Forum 3-5. 
November 2010. Ved hjelp av informasjonsmateriale skaper oppmerksomhet om 
Sykepleie, LPS & NSF og inviterer til dialog med konferansedeltakere. 
 
Alle styremedlemmer har deltatt på Landskonferansen og årsmøtet i Stavanger i juni 
måned 
 
Lokalleder har deltatt på gruppelederkonferansen i Østfold i mars 
Der ble avholdt en fagkveld med støtte fra Novartis, Bristol Meyer Squibb og 
Janssen-Cilaq den 25. november med fokus på ”Bruk av psykofarmaka relatert til 
psykiatrisk sykepleie”. Der var i alt 20 deltakere.  

Samarbeid 
med andre 

LPS Rogaland deltar i lokal fagforum som består av øvrige faggrupper innen NSF 
Rogaland 

Stipend 
 

1 styremedlemmer har søkt og fått stipend til deltakelse på landskonferanse og 
gruppelederkonferanse. Der er gitt lokalstipend til et medlem utenom dette. 

 
Lokalgruppen i Rogaland,  V/ Peter Hee Andersen 

Trysil Knutsgate 53,  4021 Stavanger 

Mail. Lps.rogaland@lyse.net 
 



Norsk Sykepleieforbund,  
Landsgruppa for psykiatrisk sykepleiere 

 
 

 

Årsmelding for 2010 

2

 
 

 

ÅRSMELDING FOR NSF LPS Hedmark 2010 

  

1. Antall medlemmer 

67 medlemmer om listene er à jour. 

2. Avholdt årsmøte: 

17.02.2011, Hamar 

 3. Oversikt over det nye styret 
 
Følgende personer er styremedlemmer; Bjørg Skjøtskift, Berit Telle og Bente Martinsen. Erik 
Vatne er varamedlem. Det er ikke spesifiserte verv, styret konstitueres etter hvert. 
 
4. Lokalgruppens aktiviteter, antall avholdte styremøter, medlemsmøter 
og evt. kurs/seminar,  

6 styremøter i 2010, det ene som medlemsmøte m fagtema. 

5.  Kort beskrivelse av tema på medlemsmøtene. 

Faglig forsvarlig sykepleie v fylkesleder i NSF. 

 6.  Annet lokalgruppen har arbeidet med og er opptatt av. 

Lokallaget har hatt utfordringer ift drift av styret, dette har vært begrenset av 
styremedlemmenes kapasitet. Det har også vært vanskelig å engasjere medlemmene på 
medlemsmøter og ift seminar. 

V årsmøtet anbefales at styret flyttes fra Hamar og legges under nord-østerdalen m lavt 
aktivitetsnivå slik at lokalgruppa opprettholdes. Videre drift planlegges etterhvert 

  

Mvh Tone Vaadal, tidl sekretær LPS Hedmark 
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Årsmelding 2010, for lokal fagleg gruppe for psykiatriske 
sjukepleiarar i Sogn og Fjordane 
 
Pr. 31.12. 2010 hadde lokalgruppa i Sogn og Fjordane 35 medlemmar 
 
Styret 2010: 
 
Leiar: Liv Stokkenes Jacobsen, Helse Førde, Nordfjord psykiatrisenter, Nordfjordeid 
Nestleiar:  Nina Kollstrøm, Helse Førde, Psykiatrisk  Klinikk, Førde 
Kasserar  Lillian Sætre, Helse Førde, Psykiatrisk klinikk, Førde 
Styremedlemmer: 
Astrid Stenhaug, Førde kommune, Førde 
Per Helge Nytrøen, Helse Førde, Psykiatrisk Klinikk, Førde 
Vara: 
1.Sigrid Melsnes Veum, Luster kommune 
2 Pamela Thune, Helse Førde, Tronvik 
 
Liv Stokkenes Jacobsen har vore Bivrost kontakt. Har annonsert møter og aktivitetar i bladet. 
Bruker også NSF Sogn og Fjordane si internettside for annonsering. 
Det har ikkje blitt oppretta nytt Fagleg råd i NSF Sogn og Fjordane dette året heller. Ingen vil 
ta på seg leiarvervet 

 
Lokalgruppa har hatt slik aktivitet: 
 
04.02.10:       styremøte, Førde 
 
04.02.10:       årsmøte, Førde. Fagleg tema på årsmøtet var informasjon om Ambulant team, 
                      Nordfjord psykiatrisenter., ved einingsleiar May Kristin Sæther 
 
04.11.10:       styremøte, Førde.  
 
Styremøte i mars og medlemsmøte i Sogndal blei begge avlyste.  
Verving av nye medlemmer har ikkje vore vellukka. Dette er særs bekymringsfullt. 
 
 
 
 
 
 
Førde, 8.februar 2011 
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NSF  Sogn og Fjordane Lokalgruppe for psykiatriske sjukepleiarar 

 
 
REKNESKAP    2010 
 
 
Inntekter: 
Medlemskontingent pr. 31/12 – 09   kr.   2 850,- 
Renter                                              kr.         52,- 
                                        Tilsaman           kr.   2 902,- 
 
 
 
 

Utgifter: 
Reiseutg. til styremedl.                                                 kr.   1 653,- 
Utg. i samband med årsmøte                                       kr.      478,- 
Utg. i samband med medl.møte                                   kr.      134,- 
Betalte gebyr                                                                kr.        20,-   
                                                              Til saman        kr.   2 285,-       
 
 
Overskot pr.31.12.10             kr.  617,- 
 
 
Behaldning  pr.31.12.09         kr.  31 472,- 
 
Overskot      pr.31.12.10         kr.       617,-      
 
Behaldning pr.31.12.10          kr. 32 089,- 
 
 
Førde   07.02.11 
 
Liv S.Jacobsen                                             Lillian Sætre 
leiar                                                              kasserar    



Norsk Sykepleieforbund,  
Landsgruppa for psykiatrisk sykepleiere 

 
 

 

Årsmelding for 2010 

5

 

                        ÅRSMELDING FOR NSF LPS HORDALAND 2010 
 

1. Lokalgruppas navn: 

Bergen og Hordaland Kreds av psykiatriske sykepleiere tilsluttet Norsk SykepleierForbund 

2. Antall medlemmer: 

Pr. 1.januar 2011 174 medlemmer 

3. Avholdt årsmøte: 15. mars. 

4. Oversikt over det nye styret med adresse ‐ telefonnummer arb./privat – mobil ‐ mail. 

Leder: Laila Heggernes Forsberg Ny Paradis 60. 5231 Paradis. Tlf :40293883 
      Ambulante tjenester, Psykisk Helsevern for Barn og Unge , Helse Bergen 
      laila.heggernes.forsberg@helse‐bergen.no  jobb mobil: 97437033 
Nestleder: Thomas Nag, Jægerbakken 43, 5042 Bergen. Tlf: 97768535 
        Lokal sikkerhets‐ og beredskapspost, Helse Bergen 
        Tnag84@hotmail.com 
Kasserer: Tor Christian Bjelland Kalferveien 22, 5018 Bergen tlf:99472785       
     okey_1983@hotmail.com 

Pam 2 Sandviken Sykehus, Sandvikesleitet 1 5025 Bergen 
Sekretær: Bjarne Aannevik, Christinegaard 7, 5037 Bergen, tlf 55 951684 / 99582259 
aabertel@frisurf.no  

Kringsjåveien Bosenter, Håsteinsgaten 9, 5163 Laksevåg 55349340 
bjarne.aannevik@bergen.kommune.no  

Styremedlemmer:   
                                   Fredrik Hiis Berg  

C1, Bjørgvin D.P.S., Tertnesveien 37, 5113 Tertnes. Tlf.nr. 55957111 / 
41475758 

fredrik.bergh@helse‐bergen.no    
 

Bivrostkontakt: Thomas Nag 
Varamedlem: Alle er faste medlemmer i styret 

Kontakt brukerorganisasjonene: Bjarne Aannevik  

Valgkomité:   
Linda Hevrøy, Nilsavegen 27, 5200 Os tlf 56302559 / 97156989 

                           Stiftelsen Bergensklinikkene linda.hevroey@bergensklinikkene.no 
 
Askevold Kjersti, Fagernes 17, 5043 Bergen, tlf 55 258828 / 913 00928 
                 C1, Bjørgvin D.P.S., Tertnesveien 37, 5113 Tertnes. Tlf.nr. 55957111. 

akjr@helse‐bergen.no 
 

Revisor: Astrid Berg Midtun, Bøneslien 111, 5155 Bønes, tlf 55122915  
Fjell og Årstad DPS, seksjon Knappentunet, Allmennpsykiatrisk enhet,   
Knappenveien 23 D, 5151 Straumsgrend,  
Tlf: 55529047 / 55529036 Fax: 55529001  
astrid.berg.midtun@helse-bergen.no    
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5. Lokalgruppens aktiviteter, antall avholdte styremøter, medlemsmøter og evt. 
kurs/seminar,  

 Styret har hatt regelmessige møter med ca 8 ukers intervaller. Vi har brukt våren til å 
bli kjent med hverandre da vi har fått to nye styremedlemmer og nestleder gikk inn i 
ledervervet. Har derfor ikke fått til så mange medlemsmøter som ønskelig dette året. 

 Interesseområder;  
Fredrik Hiis Berg  
 

 Thomas Nag 
Akutt psykiatri 

Thor Christian Bjelland 
Akutt psykiatri 

 
 

Laila H Forsberg  
Barn og unge  

Bjarne Aannevik  
Brukerorganisasjonene  

 
6. Kort beskrivelse av tema på medlemsmøtene. 
 
14.06: Planlagt medlemsmøte gikk ut grunnet sykdom hos foredragsholder. 
05.10: Medlemsmøte /refleksjonskafe` med Arne Klyve. Det ble mange gode refleksjoner 
rundt tema ” Sinte unge menn” der han tok utgangspunkt i boken med samme tittel. Ha satte 
søkelyset på kunnskapssamfunnets bakside. På taperne, de sinte taperne 
7.12: Medlesmøte/ Refleksjonskafe, der Torhild Jørgensen presenterte den nye 
rusmedisinske avdelingen. Vi fikk mye nyttig informasjon og refleksjoner rundt visjoner, 
utfordringer og tverrsektorell samhandling 
 
7. Annet lokalgruppen har arbeidet med og er opptatt av. 

 Vi har i år hatt to medlemsmøter /refleksjonskafe` på Det akademiske kvarter. Vi har 
som mål å få i gang slik kafe`en gang pr mnd og vi har laget en avtale med Kvarteret 
om bruk av lokaler 

 Vi har opprettet en facebook side der informasjon til medlemmer også legges ut der. 
 Videre har leder sendt ut informasjon til alle medlemmer, med oppfordring om å få 

mailadresse slik at videre kontrakt med medlemmer skjer via mail, facebook  NSF / 
LPS sine nettsider ,-  for å unngå økonomiske utgifter med post. 

 Representant for NSF LPS Hordaland har deltatt på de fleste av NSF sine Lokale 
Fagforums samlinger 

 Styret delte ut et stipend kr 3000,-  
 Leder deltok på Lokalgruppelederkonferanse i Tønsberg 19-21 mars 
 Leder, nestleder og styremedlem deltok på LPS sin landskonferanse i Stavanger 2- 4 

juni. 
 Grunnet stort arbeidspress, studier mange helt nye styremedlemmer i styret, har det 

ikke vært så høy aktivitet utenom det å arrangere medlemsmøtene.  
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Årsberetning 2010  
Landsgruppen av Psykiatriske Sykepleiere Sør-Trøndelag  

 

Laget hadde ved årsskifte 107 medlemmer, en nedgang på fire medlemmer fra 2010 

Årsmøtet ble avholdt 10.2.2011 

Det nye styret består av 

Leder: Janne Næss Konstad, jannekonstad@hotmail.com, tlf: 95 15 01 10 

 

Styremedlemer:  

Heidi H. Wolden, Heidi.henriksen.wolden@stolav.no , tlf: 90 15 62 25 

Doris Brauten, brauten.doris@gmail.com , tlf: 95 86 11 31 

Marit Rø, marit.roe@stolav.no , tlf: 95 90 56 99 

Gretha Helen Evensen, gretha.helen.evensen@stolav.no , tlf: 92 28 63 43 

Marit Høiaas, marit.hoiaas@trondheim.kommune .no, tlf: 91 67 21 31 

Bivrostkontakt: 

 

Fordelingen av vervene (utover ledervervet) blir fordelt på styremøte 8.3.2011. 
 

Det har vært avholdt 8 styremøter i perioden. Faglig fokus på disse har vært tema som har 
handlet om engasjement og rekruttering av medlemmer, utdanningsmuligheter for 
sykepleiere med psykiatri som fag samt faggruppens og psykiatriske sykepleieres identitet. 
Videre har arbeid med pasient‐ og pårørendeundervisning, samarbeid mellom akutt‐
/spesialposter, DPS og kommune, og kognitiv miljøterapi vært tema. 

Styret har jobbet med å rekruttere medlemmer både til gruppen som helhet og til styret i 
Sør‐Trøndelag spesielt, samt å styrke arbeidet med å arrangere fagdager. 

Det har blitt gjennomført ett medlemsmøte i perioden, den 9.12.2010. Tema var 
nettverksbygging, og idémyldring til hva medlemmene ønsker å bruke faggruppen til. 

Én representant deltok på lokalgruppelederkonferansen i Tønsberg, og to representanter 
deltok på landskonferansen i Stavanger. 
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  ÅRSMELDING FOR NSF - LPS Telemark 2010 

 

1. Lokalgruppas navn: Lokalgruppe av psykiatriske sykepleiere i Telemark 
 

2. Antall medlemmer: 84 

 

3. Avholdt årsmøte: 11.03.10 

 

4. Oversikt over styret i 2010 

Leder:  Gitte A. Slåtta 

Nestleder:  Vegard Moen 

Kasserer:  Sara Sandberg  
Sekretær:  Inger Sissel Løberg 
Styremedlemmer: AnneMa Heldal, Anne W. Hørte, Marit Elnan Lorentzen 
Varamedlem: Ingen 
 
Valgkomité:  Hilde M Kristoffersen, Aud Berge Waskaas 
Revisor:  Hege Bø  
Bivrostkontakt: AnneMa Heldal, Anne W. Hørte 
 
Eventuelt: 
Kontaktperson til videreutdanningen ved høyskolen: Leder  
Kontakt brukerorganisasjonene: LEVE – AnneMa Heldal 
 
5. Lokalgruppens aktiviteter, antall avholdte styremøter, medlemsmøter og evt. 
kurs/seminar,  
Styremøter: Det er avholdt 5 styremøter i 2010 
Medlemsmøter: 1 medlemsmøte våren 2010 i Bø, planlagte medlemsmøte i nov. ble avlyst, 
da det har vært minimal interesse for deltagelse fra medlemmene. 
Seminaret 2010 ble også avlyst, da det var for få påmeldte på det. Foreleser var planlagt å 
være Magne Kleven, som arbeider i feltet rus og psykiatri. 
 
6. Kort beskrivelse av tema på medlemsmøtene. 
Medlemsmøte i Bø hadde som tema; ”Motiverende intervju” med Gitte A. Slåtta.  
 
7. Annet lokalgruppen har arbeidet med og er opptatt av. 
Leder; Gitte A. Slåtta, har vært på lokalleder konferanse i Tønsberg fra 19-21.mars. 
Leder; Gitte A. Slåtta og styremedlem; AnneMa Heldal var på GF i Stavanger i juni 2010. 
 
Det har vært en del frustrasjon i styret fordi det har vært liten deltagelse og interesse fra 
medlemmene på de tiltakene som er satt i gang.  Det har heller ikke vært mulig å få 
tilbakemeldinger fra medlemmene om hva de ønsker styret skal sette fokus på. Det ble i 
september/oktober sendt ett brev til alle medlemmene om hva de ønsker med LPS gruppa 
videre.  Det kom 5 svar tilbake på denne forespørselen. Dette ble tolket som så liten 
interesse at LPS -styret bestemte seg for å legge ned aktiviteten for en periode i første 
omgang.  
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ÅRSMELDING FOR LPS VEST-AGDER 2010 
 
1. Lokalgruppas navn: Landsgruppa av psykiatriske sykepleiere i Vest-Agder 
 
2. Antall medlemmer: Vi hadde 8 nye medlemmer i 2010  
Pr 31.12.2010 hadde vi 114 medlemmer- 
Stabilt ,men økende medlemstall fra 2009. 
 
3. Avholdt årsmøte: 15. februar 2010 på Arkivet 
 
4. Oversikt over styret med epost-adresse og telefonnummer. 
Leder:    Bodil Bakkan Nielsen 
    bodb@online.no 
    kanesletta 7,4550 Farsund 
    mobil 41687687/privat 38390496   
Nestleder:   Eva Dolva 
    edo@fmva.no  
    Tlf: 41253209 
Kasserer:   Grete Birkenes Skjebstad 
    Grete.birkenes.skjebstad@sshf.no  
    Tlf: 41487955 
Sekretær:    Anne Berg Thorup 
    Anne.berg.thorup@farsund.kommune.no  
    Tlf: 90506394 
Styremedlem:  Anne Nordsletten 
                          Anne.nordsletten@sshf.no 
                          Tlf: 97951958 
Styremedlem:  Hanne Therese Berntsen 
 Varamedl.:       Ricard Siebert 
                           Ricard.siebert@sshf.no 
                           Tlf: 90696433   
Varamedl.:    Synnøve Fossmark 
                           Synnove.fossmark@farsund.kommune.no  
                           Tlf: 97533871 
 
Bivrostkontakt: Bodil Bakkan Nielsen 
Kontaktperson til videreutdanningen ved UIA: Anne Nordsletten 
Kontaktperson for lokalt fagforum: Eva Dolva/Bodil Bakkan Nielsen 
Kontakt brukerorganisasjonene:Hanne Therese Berntsen 
Valgkomite: Anne Lise Rutledal Eriksen og  Anne Thorup 
Revisor: Gerd Hjønnevåg, sekretær NSF-kontoret i VA 
 
5. Lokalgruppens aktiviteter 
  
KURS: Det var planlagt samarbeid med UiA om dagsseminar med Kari Martinsen og Grethe 
Dåvøy  med tema SKAM 22. november 2010.Dette ble avlyst på grunn av sykdom til 
foreleser.Nytt seminar er satt opp til 29 september 2011 
 
6. Medlemssamlinger 

 Årsmøtet  ble holdt på arkivet  med faglig innlegg ved Ellen Ånestad Moen som 
informerte om ulike tiltak innen NAV for mennesker med psykiske lidelser som trenger 
bistand til å komme seg ut i arbeidslivet. 
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 Sommermøtet :ble holdt 2.juni i Mandal med John Kåre Vederhus fra ARA 
 Julemøtet : Fagmøte /julemøte ble holdt 7 desember med TEMA nasjonalt 

temanettverk om brukerkunnskap med seniorrådgiver Tove Johnsen fra UiA/ 
Fylkesmannen. Det ble tatt en liten egenandel på kr 150 kr som dekket utgifter til 
julemiddag, frukt/kaffe og gaver til utlodning og foreleser. 

 
7. Lokalgruppestyrets virksomhet  
 
Bodil Bakkan Nielsen gikk inn i styret september 2010 etter flere runder med landsstyrets 
leder og NSF i og med at Bodil ikke sto på lista av nominerte til årsmøtet. Men dette ble 
ordnet i løpet av våren/høsten 2010. 

 Styremøter:2 våren og 2 høsten. 
 Landskonferanse og årsmøte: Anne Berg Thorup I Stavanger 2-4 juni 
 Lokallagslederkonferanse: Årets samling for lokalgruppeledere foregikk i Tønsberg  

19-21 mars.  Anne deltok. 
 Samarbeid med LPS sentralt: Landsstyret sender ut  informasjon på mail om deres 

virksomhet, aktuelle kurs/konferanser og diverse høringsuttalelser. Det avholders 
minst 4 styremøter årlig.  

 Tradisjonen med 2 halvdagsseminarer og årsmøtet videreføres, og skal være gratis 
for medlemmer (bindende påmelding og betale for mat hvis man ikke møter). Betalte 
egenandel på julemøtet. 

 Heldagsseminar arrangeres fortrinnsvis hvert 2. år 
 Stipender skal fortrinnsvis innvilges til styremedlemmer som ønsker å delta på 

konferanse i LPS regi.(inntil kr.8000,- årlig) 
 Bodil Bakkan Nielsen er Vest-Agders kontakt i landsstyret, og ber alltid om en 

oppdatering fra lokalgruppa før deres styremøter. Hun passer også på at vi får sendt 
noen ord til Bivrost.  

 Lokalt fagforum: Jofrid Vigre Braadland er leder av lokalt fagforum i Vest-Agder, og 
hun sitter også i fylkesstyret for NSF. Margareth Bjørtvedt deltok på møte 27.01. LPS 
var først ute med innlegg om faggruppene i Reflex. 

 Styret :LPS Vest-Agder skal registreres i Brønnøysundregistret. I denne forbindelse 
må registrert ha vår stiftelsesdato.Dette har vi ikke og vi gjør en Re etablering av LPS 
laget 7 desember 2010.Nordea Bank krever denne stadfestingen samt vedtakene for 
LPS for å godkjenne oss i banken. 
 

 Stipender: Styret har mottatt 2 søknader om stipend i løpet av 2010 – til sammen er 
kr.4.000,- utbetalt. 2 medlemmer ble innvilget kr.2000,- hver. 

 Samarbeid med Aust-Agder LPS: Det har lenge vært et ønske å få til noe sammen 
med lokalgruppa i Aust-Agder. I år har vi ikke  arrangert noe sammen .Men hadde et 
skikkelig løft sammen i fjor. 

 
8. Handlingsplan for lokalgruppa i Vest-Agder 2011, Valg på nytt lokalgruppestyre 
Ricard Siebert, Synnøve Fossmark og Anne Nordsletten går ut av styret ellers fortsetter de 
andre. 
Nominasjonskomiteen har følgende kandidater: 
Mari Line Eiken: Ansatt i Kristiansand kommune 
Årsmøtet gir lokalgruppestyret myndighet til konstituere seg selv. 
Det nye styret må komme sammen og fordele verv og oppgaver – inkludert ledervervet: 
Første styremøte 25. januar 2011. 
Den nye lederen skal etter planen delta på følgende; 

 Lokalgruppelederkonferanse i  Trondheim 1 -3 april 
 Landskonferanse og årsmøte i Buskerud i mai 2011 



Norsk Sykepleieforbund,  
Landsgruppa for psykiatrisk sykepleiere 

 
 

 

Årsmelding for 2010 

12

ÅRSBERETNING LPS Møre & Romsdal 2010 
 

1. Lokalgruppas navn: Møre & Romsdal 

2. Antall medlemmer: 98 

3. Avholdt årsmøte: 04.05.10 

4. Styret 

Leder: Henning Nedberg, henning.nedberg@helsenr.no  93636396 

Nestleder: Solvåg Anne Synnøve, Anne.Synnove.Solvag@molde.kommune.no  986 
12703               

Kasserer: Vegard Skrede, vegard.skrede@Molde.kommune.no, 95104660 

Sekretær: Heidi Gudbrandsen, heidi.gudbrandsen@rus-midt.no  

Styremedlemmer: Heidi Karlsen heidi.karlsen@alesund.kommune.no 

Varamedlemmer: Anna B Haas, anna.britt.hass@helsner.no, 92819154.  

Bivrostkontakt: Henning Nedberg 

Kontaktperson til videreutdanningen ved høyskolen: Heidi Karlsen 

Valgstyre: Tone Voje og Kari Nerland 

5. Aktiviteter: Det er blitt avholdt 5 styremøter.  

Årsmøtet ble avholdt 4. mai på Knausen ifm. dagskonferansen.  

Knausenseminaret 4. mai: ”Organiseringen av det psykisk helsearbeidet – et 
paradoks? Bidrar desentraliseringen av psykiatrien til økt anerkjennelse og 
innlemmelse i det dagligdagse sosiale livet i kommunen”? Nina Foss, sykepleier og 
sosialantropolog og Arve Almvik, psykiatrisk sykepleier. Ca 70 deltakere og 25000,- i 
overskudd.  
 
3 styremedlemmer deltok på Lokalgruppekonferansen og årsmøte i Stavanger, det var 
Heidi Karlsen, Vegard Skrede og Henning Nedberg. Leder i LPS Møre & Romsdal deltok 
på lokalgruppelederkonferansen i Tønsberg. 

 
 
Molde 14.03.11 

Henning Nedberg, leder 
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Årsberetning 2010 Buskerud 

 
 

Lokalgruppens navn: LPS Buskerud 

Antall medlemmer : 150 

Avholdt årsmøte: 8.februar 2011 

Oversikt over styret: 

Leder: Torfrid Johansen 

Nestleder: Hege Rognerud 

Kasserer: Espen Gade Rollag 

Sekretær: Elin Gjemse 

Styremedlem: Tone Tviberg 

  

Lokalgruppens aktiviteter med mer:  

* Vi har avholdt 12 styremøter. 

* 8.februar arrangerte vi en fagkveld med tema « Korttids dynamisk 
intensiv terapi, en mulighet til varig endring ?» ved Anne Reil 

* I juni arrangerte vi sommertreff  med pizza og sosialt samvær. 

* I september arrangerte vi et fagseminar med temaet « hjelp i tide «,» 
nullstille for å omstille « 

Det var ca. 60 deltagere    

 

* Handlingsplan for 2011 

Landskonferansen 2011!!!!!! 

 

 

 

Sekretær Elin Gjemse 



Norsk Sykepleieforbund,  
Landsgruppa for psykiatrisk sykepleiere 

 
 

 

Årsmelding for 2010 

14

 

ÅRSBERETNING 2010, Lokalgruppen av psykiatriske sykepleiere i 

Nordland, Årsmøte 16. februar 2011 

 

Antall medlemmer pr 01.01.11: 123 

Styret har bestått av: 

 Leder: Marte Bugge 

 Nestleder: Marit Larsen 

 Kasserer: Gro-Anita Ytterstad 

 Sekretær: Lesley-Ann Smith 

 Bivrostkontakt: Rita Hove 

 Styremedlem: Trine Nyjordet 

 Styremedlem: Jan Walter Sivertsen 

Valgkomité: Kurt Lyngved og Karl-Ivan Pedersen 

Lokalgruppens aktivitet: 

 

Seminar om samhandlingsreformens intensjoner og konsekvenser i Salten, 12. mai: 

Lokalgruppen tok initiativ og inviterte mange andre fagorganisasjoner og interesseforeninger til et 

samarbeid for å lage seminar om den kommende samhandlingsreformen. Nordlandssykehuset, 

Legeforeningen, Mental Helse, Kirkens Bymisjon/Batteriet og LPS ble stående som arrangører for et 

vellykket seminar i Bystyresalen med ca 45 deltakere fra mange ulike arbeidssteder i tillegg til 

brukerrepresentanter. Vi startet dagen med innlegg fra fastlege, politisk forankring i forhold til 

bakgrunn og intensjon, Mental Helses forventninger til reformen, spesialisthelsetjenestens 

forventninger og kommunale utfordringer og forventninger. Deretter jobbet vi gruppevis med ulike 

problemstillinger. Seminaret resulterte i et sammendrag som blant annet er publisert i BIVROST. 

 

Øke engasjement blant medlemmer: 

Alle aktiviteter, referat og informasjon sendes ut pr mail til alle medlemmer i Nordland – foruten de vi 

ikke har mailadresse til. På Mo ble det forsøkt å arrangere medlemsmøte. Det kom 2 medlemmer – 

slik det er gjort erfaringer med ulike steder tidligere. Det ser ut for at interessante fagarrangement er 

det eneste som kan mobilisere og engasjere medlemmene – men selv der er konkurransen stor siden 

det er mange som arrangerer kurs og fagseminar. Til tross for dette har Nordland fortsatt 123 

medlemmer i LPS. 

 

Verdensdagen for psykisk helse:  

I anledning Verdensdagen for psykisk helse deltok LPS med stand i Glasshuset i Bodø. 

Månedlige treff på Kafka:  
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Det ble etablert et treffpunkt for sykepleiere og psykiatriske sykepleiere på Kafka i 2008, den første 

torsdagen hver måned med vekslende oppmøte. Grunnet oppmøtestatistikk er dette tiltaket avviklet i 

2010. 

Søke økonomisk støtte fra LPS/NSF i forhold til økte kostnader Nordlandsgruppen har i forbindelse 

med geografiske avstander:  

Lokalgruppas leder presenterte denne problemstillingen da lokalgruppelederne var samlet i mars. 

Nordland har såpass god økonomi at dette ikke vil bli vurdert. Vi må derfor være flinke til å skaffe 

inntekter og holde utgiftssiden nede på et minimum. 

 

Fagdag for medlemmer og andre i 2011: 

Styret har arbeidet en del med ny fagdag i februar 2011 på Mo. Tema er valgt på bakgrunn av drap 

begått av psykiatrisk pasient på Mo i forbindelse med en tvangsinnleggelse. Fagmiljøet ønsket fokus 

på risikovurderinger for kommunehelsetjenesten. Vi har hentet inn forelesere fra kompetansesenteret 

Brøset og håper på bred oppslutning om dagen! Det er først og fremst styremedlemmene på Mo som 

har jobbet med dette arrangementet. 

Styret har avholdt 4 styremøter i 2010, i tillegg til årsmøte. Vi fra Bodø hadde mye møtevirksomhet i 

forbindelse med Samhandlingsreform-seminaret. 

Styret har i år hatt to styremedlemmer fra Mo i Rana og et fra Lofoten. Vi bor og arbeider i et langstrakt 

fylke og impulser fra medlemmer utenfor Bodø er et viktig supplement for at lokalgruppen skal være 

for alle medlemmer i fylket. Dette er en av grunnene til at styret i hovedsak har avholdt heldags 

styremøter i 2010. I saker som har vært særlig relatert lokalt til Bodø, har det vært avholdt kortere 

arbeidsmøter .  

 

Det har ikke vært søkt stipend fra medlemmene av LPS Nordland i 2010. 

Forslag til Handlingsplan 2011: 

 Jobbe aktivt for å få nye medlemmer, samt øke engasjement i eksisterende medlemsmasse. 

 Være synlige og aktive i samfunnsdebatten. 

 Planlegge og gjennomføre fagdag. 

 Delta aktivt i Verdensdagen for psykisk helse. 

 Styret skal være pådriver for å utvikle samarbeid med andre faggrupper og 

brukerorganisasjoner innen feltet 

 Psykiatriske sykepleieres funksjon og egenart 

 Opptrappingsplanen er slutt – styret må ha fokus på konsekvenser for pasienter, pårørende 

og ansatte 

Evt. andre punkter vil bli tilført etter at nytt styre har hatt første styremøte etter årsmøtet. 

 

For styret i LPS Nordland 

Marte Bugge, leder 
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       ÅRSMELDING FOR NSF/LPS  OPPLAND 2010 
 
 

1. NSF/LPS OPPLAND 
2. 75 MEDLEMMER 
3. REINSVOLL, 3 MARS 2010 
4. STYRET 
 
Leder: Jørgen Due, Peer Gyntsvei 10, 2619 Lillehammer, Tlf: A;91860209/94851093  
Mail:privat:  joe-du@online.no, arbeid: jorgen.due@lillehammer.kommune.no 
Nestleder: Jane Maccarty, Tlf.61158146/ 91757695,adr. Chr.Sindingegt. 2, 2819 Gjøvik 
Mail: jane.maccarty@sykehuset-innlandet.no 
Styremedlem/kasserer: Helene Bodin, Mail:helene.jordet.bodin@sykehuset-innlandet.no 
Adr: Reidar Brøggers veg 8, 2614 Lillehammer ,Tlf: 61059225/97751111     
Styremdlem: Marjan Frankenberg, Kløverenga 50, 2611 Lillehammer,tlf. jobb, 
61059220/92081812,mail:marjan.frankenberg@sykehuset-innlandet.no 
Bivrostkontakt: Marjan Frankenberg 
Kontakt til videreutdanningen ved høyskolen/sekretær: Anne-Kari Sterud 
Adr:Nordahl Griegs veg 16, 2819 Gjøvik, tlf.95033749 Mail:Anne.kari.sterud 
   
Kontakt brukerorganisasjonene: Jørgen Due 
Valgkomite: Styret 
Revisor. 
 
5. Lokalgruppa har avholdt 3 styremøter og 2 medlemsmøter 

 
Nestleder deltok på lokalgruppelederkonferanse i Tønsberg.  
En inspirerende og flott tur med godt faglig innhold.  

        Leder og kasserer deltok på nordisk konferanse i Helsingfors. En flott opplevelse 
       med et bra faglig program. Leder deltok ved landskonferansen i Stavanger, 2-4 juni. 

 Vi hadde årsmøte/medlemsmøte på Reinsvoll 3 mars 2010, tema var foruten vanlige 
årsmøte saker drøftelser/planlegging av aktiviter våren og høsten 2010.   

 En del medlemmer deltok i seminar  med Ingvard Wilhelmsen, tema  var  ”SJEF I 
EGET LIV”  Spennende tema med mulighet for refleksjon og vilje til endring.                                        
Vi har hatt samarbeid/møter med Mental Helse og LPP  

            Handlingsplanen sier  at vi skal jobbe for å være en aktiv og synlig  lokal- 
            gruppe av LPS, arrangere 3 medlemsmøter inkludert årsmøte, delta med 3  
            representanter ved Nordisk konferanse i september 2010. 

 
Vi er fornøyd med resultatet men vi i styret er opptatt at våre medlemmer skal få noe 
igjen for medlemskapet. Vi har derfor jobbet med å finne tema som er nyttige. Vi har 

            knyttet dette opp mot å søke/tilby stipend. 
 

Lillehammer, 1. Mars 2011. 
 

            Jørgen Due 
            Leder NSF/LPS Oppland 
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ÅRSBERETNING FOR LPS LOKALGRUPPE FOR TROMS, 2010 
 
1. Lokalgruppas navn: LPS lokalgruppe for Troms 

2. Antall medlemmer: 83 – en reduksjon på 6 medlem  

3. Avholdt årsmøte: 1.3.2010 

4. Oversikt over valgt styre, valgkomite og revisorer for 2010: 
 

Leder: Åshild Fause  

Nestleder: Karina Sebergsen 

Kasserer: Gunnar Berg Hanssen  

Sekretær: Tore Ødegård 

Styremedlemmer: Heidi Beate Høie, Britt K. Johansen og Siv Inger Rørnes 

Bivrostkontakt: Morten Leivseth 

Valgkomité: Morten Leivseth og Liv Holm 

Revisor: Astri Haga og Torgunn Andreassen 

 

5. Lokalgruppens aktiviteter: Det er avhold 9 styremøter og 2 medlems-/fagmøte i 2010.  
   

6. Medlemsmøter:  

 14.6.2010: Fagmøte med Walter Schønfelder, presenterte sitt doktorgradsarbeid med 
temaet Mellom linjene i psykisk helsevern og psykisk helsearbeid. Om samarbeid 
mellom organisasjoner og profesjoner. Pizza i etterkant. 

 4.10.2010: Fagmøte med Arne Solheim (avd.leder Miljøarbeidertjenesten), Brita 
Odland Kvamme (Spesialpsykiatrisk klinikk UNN) og Kurt Lyngved (nyvalgt leder i 
LPS NSF) med temaet Utfordringer innentjenestetilbud til mennesker med rus- og 
psykiske helseproblemer ...med fokus på sykepleierens ansvar.  



Norsk Sykepleieforbund,  
Landsgruppa for psykiatrisk sykepleiere 

 
 

 

Årsmelding for 2010 

18

 
 

7. Handlingsplan 2010 – (kommentarer i kursiv): 

 Fortsette å arbeide for faglig engasjement i hele fylket.  
 Arrangere et medlemsmøte/fagmøte pr. halvår.  

o Arrangeres i vårsemester i Tromsø.  
o Tema: Samhandlingsreformen, hvordan NSF arbeider med denne. 
o Arrangeres i Harstad, Målselv eller Finnsnes høsten 2010. 
o Det ble arrangert to medlemsmøter i 2010, men begge i Tromsø. Ett av 

medlemsmøtene hadde samhandling som tema.  
 Verve 30 nye medlemmer, samt beholde medlemmer. 

o I tilknytning til denne målsetningen ble det på årsmøtet enighet om å 
etablere vervepremie til de som verver medlemmer. Dette i form av dekket 
deltakeravgift ved Landskonferanse, satt til kr 6000.- ved 5 vervede 
medlemmer eller flere. 

o Styret har diskutert medlemsverving og det ble laget en vervingsplakat. 
Dette ble avventet pga av vedtak i landstyret om vervingskampanje fra 
sentralt hold. 

o Medlemstallet er redusert med 6 medlemmer i 2010. Ordning med 
vervepremier er vedtatt, men ikke etablert. 

 Ha styremøte annen hver måned. 
o Det er avholdt 9 styremøter i 2010. 
o 18.1, 25.1, 1.3, 12.4, 31.5, 14.6, 6.9, 4.10 og 15.11.  

 Representant fra styret deltar på NFS/LPS sin Landskonferanse i Stavanger 
i 2010.  
o Morten Leivseth deltok på vegne av Troms LPS og ble valgt inn i Landsstyret 

for LPS. 
 En representant fra styret deltar på lokalgruppelederkonferansen i Tønsberg 

i mars. 
o Karina Sebergsen deltok 

 Arbeide videre med å styrke økonomien til lokallaget: 
o et fagmøte kan utvides til et dagsseminar med muligheter for inntekst 
o Ikke realisert med deltakeravgift/inntekt 

 Fortsette samarbeid med NSF sitt fylkeskontor i Troms.  
o Lokalt fagforum. 

 Ingen aktivitet i 2010. 
o Ha et innlegg i fylkesbladet ”Øyeblikket”. 

 Innlegg i 2010. 
 Opprettelse av stipendordning. 2 stipend av kr 2000.-, med søknadsfrist 

1.april 
o Opprettet gjennom vedtak i styret, ikke annonsert. 

 Styret arbeider for å lage Dagsseminar for nyansatte sykepleiere. I 
forbindelse med dette utarbeide program for et slikt seminar. 

o Dette seminaret realiseres 2011 
 Styret arbeider med å lage prosjektsøknad for å styrke økonomien i 

lokallaget. Søknadsfrist er 15.april. 
o Det er søkt om og innvilget kroner 30.000,- fra NSF til dagsseminar for 

nyansatte sykepleiere 
 Styret arbeider for å arrangere medlemsmote før jul 2010, et julemøte 

eventuelt lagt i adventstiden. 
o Medlemsmøtet høsten 2010 ble avholdt 4.oktober. 
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 ÅRSMELDING FOR NSF LPS AUST AGDER 2010 
  
1. LPS Aust Agder. 
  
2.  Pr. 31.12.2010 hadde vi 62 medlemmer i lokalgruppen. 
 
3.  Årsmøte i 2010 hadde vi 09.02.10, med 3 fremmøtte 
 
4. I 2010 ble det ikke skiftet ut noen fra styret, men det kom til to nye medlemmer på våren Tone Bryn 
Damsgård og Kirsti Romtveit Ljøstad.  
Leder og sekretær: Eli Jorid Sveipe Kasserer: Dora Elisabeth Lien Olsen  
Styremedlemmer: Aslaug Braatane og Solveig De Presno Espeland 
08.04.10 ble Tone Bryn Damsgård valgt til nestleder og Kirsti Romtveit Ljøstad sekretær, 
  
5. Lokalgruppens aktiviteter: 
I 2010 ble landsledekonferansen avholdt i Stavanger, " Samhandling på kryss og tvers" der  leder Eli 
Jorid Sveipe, kasserer Dora Elisabeth Lien Olsen, nestleder Tone Bryn Damsgård og sekretær Kirsti 
Romtveit Ljøstad, medlemmer frå styret i LPS deltok. Frå onsdag 02. juni til og med fredag 04.06. 
 
Vi hadde sommeravslutning på Blaaskjæl, Bjellandstrand torsdag 16.06.10, med tema: Uttrykksterapi 
som behandlingsform, ved  psykiatrisk sykepleier Kirsti Aursland  og psykiatrisk 
sykepleier/uttrykksterapeut  Gunn Elise Wilson.   
 
Vi har arbeidet med å få oppdatert alle meiladresser, slik at vi kan få sendt ut all aktuell informasjon 
via nett, i tillegg til innkallinger som gjelder styre og medlemsmøter.. 
 
I 2010 hadde vi styremøter, på følgende dager;  
19.01. 10.03, 08.04, 26.08, 28.09, 24.10 og 10.11.10 
 
Leder i LPS Eli Jorid Sveipe deltok på gruppelederkonferansen i  Tønsberg 19.-21.mars 2010. 
 
Eli Jorid Sveipe er også leder i Lokalt fagforum og har deltatt på møter 03.02, 28.04, 13.12. 
Lokalt fagforum arrangerte fagkafe 16.03, fagdag 21.10, og fagpolitisk forum 30.09.10 
 
Eli Jorid Sveipe og Dora Elisabeth Lien Olsen er med i Forum for Psykisk helse, Rus og Avhengighet, 
og har deltatt på  møter: 05.01, 16.02, 26.05 og 07.09.  
Forum for Psykisk helse, Rus og avhengighet har stått for flere arrangementer, 13.04 på biblioteket i 
Arendal, med tema: ”Unge uføre”. Verdensdagen  09.10, HEART, 11.10. ”En pille for alt som er ille” 
og 13.10 et arrangement med tema ”Fattigdom” 
 
Leder Eli Jorid Sveipe har deltatt  i fylkesstyre møter 28.01, 08.04, 11.11.  
Hun deltok også ved HTV-FS konferanse i Oslo 06.05-07.05.10 
 
6. Vi har hatt ett medlemsmøte 16.06.10, sommeravslutningen, der tema var kunst og uttrykksterapi. 
 
7. Vi har arbeidet med mailadresser til alle våre medlemmer, denne listen er nå ajourført. 
Vi har hatt engasjement i forhold til å finne aktuelle tema til medlemsmøter.  
Året 2010 har vært preget av mange planer, men det har vært tungt å få realisert dem.  
  
Sekretær Kirsti R Ljøstad  
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ÅRSMELDING 2010 

 

1. Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere, Oslo. 
 

2. Antall medlemmer 210 

 

3. Avholdt årsmøte 07.03.2011 

 

4. Oversikt over det nye styret 
    (med adresse - telefonnummer arb./privat – mobil – mail) 

Leder: 
Liv Bech Johannessen, Steinspranget 50D, 1156 Oslo 
lijo@lds.no Tlf: Jobb 24074713 / 98 20 75 31 
 
Nestleder: 
Ellen Wego (Går ut av styret den 07.03) 
 
Kasserer:  
Marianne Kalin, Eikstubben 2, Fetsund. 
marianne.kalin@ahus.no/marianne@pridelands.no 
Tlf: Privat 63 88 44 00, mob: 41684295 arb: 67057700 
 
Sekretær: 
Pelle Slagsvold, Noreveien 43a, 0379 Oslo 
pelle.slagsvold@skbo.no 
Mob: 91712933 
 
Styremedlemmer: 
 Nina Gjerde, Konventveien 60, 0275 Oslo 
nina.gjerde@diakonsyk.no/nina.gjerde@c2i.net 
Tlf: Privat 22525074 mob: 99719388 arb: 22494950 
 
Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøtet, da med nye 
medlemmmer inne. 
 
Valgkomité: Birgit Østrem og Trine Holt Skråmm 
Revisor: BDO Noraudit Oslo DA 
Bivrostkontakt: Liv Bech Johannessen og Ellen Wego 
 
Eventuelt: 
Kontaktperson til videreutdanningen ved høyskolen:  Birgit Østrem 
Kontakt brukerorganisasjonene: Nina Gjerde og Liv Bech Johannessen 
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5. Lokalgruppens aktiviteter, antall avholdte styremøter, medlemsmøter og 
evt. kurs/seminar. 
 
Antall styremøter: 6 
Antall medlemsmøter: 2 
Sommerfest avholdt som tradisjonen er i juni, i år med kjempeoppslutning. 
Sangkoret Sangria sto for underholdningen, og vi hadde Nina Århus Smedby 
som gjest i lag med nestlederen i NSF. 

 
6. Kort beskrivelse av tema på medlemsmøtene. 

 
Medlemsmøte i samarbeid med LPP Oslo/PIO-senteret hvor vi hadde hver vår 
presentasjon av organisasjonene, og samarbeidet videre fremover. 
 
Medlemsmøte hvor Foreningen for Fangers Pårørende (FFP) hadde foredrag. 
FFP ble etablert i 1992 og ansatte har fagkompetanse innen barnevern, 
pedagogikk, familieterapi og krimonologi. Organisasjonen har hovedkontor i 
Oslo, men gir råd og støtte til pårørende over hele landet. 

 
 

7. Annet lokalgruppen har arbeidet med og er opptatt av. 
 

Arrangementene har hatt faglig oppdatering som en målsetting samt 
nettverksbygging og sosial kontakt. Foredragene har vært bra, men på siste 
medlemsmøte var det skuffende med få fremmøte.  
Vi sender også invitasjon til Akershus sine medlemmer, og på det første 
medlemsmøte kom noen derfra. 
 
Nestleder i styret Ellen Wego har vært leder av Lokalt Fagforum i Oslo. Hun 
trekker seg fra dette vervet nå i vår. Leder og nestleder har deltatt på alle 
møtene til lokalt fagforum. 
 
Leder og sekretær deltok på NSFs studentenes fagdag, sto på stand og 
snakket med studentene om hvordan det er å jobbe som psykiatrisk 
sykepleier. Gledelig  overrasket over at det faktisk var mange som kunne 
tenke seg denne spesialiteten. 
 
Deltakelse fra styret på schizofrenidagene i Stavanger, og på 
landskonferansen/generalforsamling. 
 
Leder og avtroppende leder deltok på LPS landsgruppekonferanse i 
Tønsberg. 
 
Deltakelse i 1.mai frokost, og tog under NSF sin parole. 
 
Vi har vervekampanje i styret, og resultatet er ikke det beste. Vi har fått vervet 
noen, men det er faktisk mange som syns det er ”mye” å betale for å være 
medlem i LPS. Dette året er det blitt tretten færre medlemmer i Oslo. 
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Antallet som har vært i styret dette året har vært færre enn tidligere, noe som 
igjen påvirker aktiviteten og deltakelsen i ulike fora. 
 
Vi har hatt utsendelsene til medlemmene gjennom NSFs trykkeri og 
medlemsservice, og er takknemlig for å kunne effektivisere dette på denne 
måten. 
Fortsatt har vi jobben med å få et mailregister. 
 
Handlingsplanen som vi hadde for 2010 kan vi på enkelte punkter videreføre: 
Være synlige og villige samarbeidspartnere med mål å tydeliggjøre vår 
fagprofil både for NSF, brukerorganisasjoner og helsemyndigheter. 
Fortsette samarbeidet som vi har startet med brukerorganisasjonene. 
Tilgjengelighet på nettsider og mailregister. 
Utdanningsforløp/klinisk speialist/master. 
 
Økonomisk er vi i balanse. 
 

 
 

Oslo 01.februar 2011. 
 
 
Liv Bech Johannessen              Ellen Wego              Marianne Kalin 
Sign.                                          Sign.                        Sign. 
 
 
Nina Gjerde        Pelle Slagsvold 
Sign.                   Sign. 

 


