Møteinnkalling
Innkalling til møte i:
Sted:
Dato/tid for møtet:
Til

DM: 1187289

Fylkesstyret NSF Møre og Romsdal
Teams
09.02.2021 kl 12.00-16.00
Fylkesleder Trine Bruseth Sevaldsen
Nestleder Gjermund Øysteinsson Moe
Fylkesstyremedlem Anette Lekve
Fylkesstyremedlem Marianne Nydal
Fylkesstyremedlem Tor Rune Aarø
Fylkesstyremedlem Marte Nygård
Fylkesstyremedlem Åse Vegsund
Fylkesstyremedlem Ann Cathrin Nyhammer
Fylkesstyremedlem Anja Bjørkavåg
1. varamedlem Eli Åse Gravdehaug
Faggrupperepresentant Gudrun Karlsen
Faggrupperepresentant Siw Andrea Todal
Studentrepresentant Margrete Aksnes
Studentrepresentant Anne Stine Flø
Øvrige varamedlemmer kalles inn ved frafall av faste medlemmer.

Saksliste:
03/2021
63/2020
04/2021
05/2021
06/2021

Godkjenning av innkalling og saksliste
AU-protokoll 15.01.21
Valg av vara-nestleder i Møre og Romsdal
Medlemsanalyse Møre og Romsdal
Sykepleiekongress
12.mai komité

Orienteringssaker:
Gjennomgang av budsjett 2020
Aktivitetsplan 2021
Frafall varamedlem i fylkesstyret
KS-oppgjøret 2020
Oppnevning av konserntillitsvalgt i Helse Midt-Norge
Mediestrategi og medieanalyse
SNR
Evaluering

Eventuellsaker meldes innen 04.02.2021 og frafall meldes snarest til trisev@nsf.no

Med vennlig hilsen
Fylkesleder Trine Sevaldsen
Nestleder Gjermund Ø. Moe

PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET
15.01.2021
Digitalt Teams-møte

Tilstede:

Fylkesleder:
Nestleder:
Fylkesstyremedlem:

Trine Bruseth Sevaldsen
Gjermund Øysteinsson Moe (referent)
Marianne Ina Nydal

Sak I

INNKOMNE SAKER

AU 01/2021

ENDRING KRITERIER FOR ÅRETS SYKEPLEIER OG
ÅRETS SYKEPLEIELEDER

Bakgrunn for saken:
Det er ønskelig å få inn Forbundsledelsen sitt uttrykk «Faget i front» inn i kriteriene.
Dette for å forankre det politiske inn i grunnlaget for å vinne prisen.
Her er dagens kriterier:
Kriterier – Årets sykepleier:
Prisen Årets sykepleier deles ut til et medlem av NSF Møre og Romsdal som:
•
•
•
•
•
•

gjør en ekstra innsats for å opprettholde og utvikle en sykepleietjeneste, og et godt
læringsmiljø av høy kvalitet.
utmerker seg som inspirator for kolleger, nyutdannede sykepleiere og sykepleierstudenter.
tar initiativ til, og iverksetter nye tilbud til pasienter og pårørende innen sykepleietjenesten.
opprettholder og videreutvikler en høy etisk bevissthet, og høy etisk standard blant
kolleger og studenter.
gir veiledning av høy kvalitet til studenter og kolleger.
er tydelig, modig og stolt

Kriterier - Årets sykepleieleder:
Prisen Årets sykepleieleder deles ut til medlem av NSF møre og Romsdal som i kraft av å være leder:
•
•
•
•
•
•

setter klare mål for sykepleiertjenesten
har fokus på pasientens behov, og oppnår gode pasientresultater i samarbeid med de
ansatte
stimulerer til, tilrettelegger for, og utvikler et godt fagmiljø
skaper et godt arbeidsmiljø i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte
opprettholder og videreutvikler høy faglig og etisk standard blant kolleger og studenter
er tydelig, modig og stolt

Forslag til vedtak:
Det tillegges et kulepunkt i kriteriene for både «Årets sykepleier» og «Årets sykepleieleder»:
«setter sykepleiefaget i front i sitt daglige arbeide.»

Vedtak AU-møte 15.01.21:
Det tillegges et kulepunkt i kriteriene for både «Årets sykepleier» og «Årets sykepleieleder»:
«setter sykepleiefaget i front i sitt daglige arbeide.»
Nye kriterier:

Kriterier – Årets sykepleier:
Prisen Årets sykepleier deles ut til et medlem av NSF Møre og Romsdal som:
•
•
•
•
•
•
•

setter sykepleiefaget i front i sitt daglige arbeide.
gjør en ekstra innsats for å opprettholde og utvikle en sykepleietjeneste, og et godt
læringsmiljø av høy kvalitet.
utmerker seg som inspirator for kolleger, nyutdannede sykepleiere og sykepleierstudenter.
tar initiativ til, og iverksetter nye tilbud til pasienter og pårørende innen sykepleietjenesten.
opprettholder og videreutvikler en høy etisk bevissthet, og høy etisk standard blant
kolleger og studenter.
gir veiledning av høy kvalitet til studenter og kolleger.
er tydelig, modig og stolt

Kriterier - Årets sykepleieleder:
Prisen Årets sykepleieleder deles ut til medlem av NSF møre og Romsdal som i kraft av å være leder:
•
•
•
•
•
•
•

setter sykepleiefaget i front i sitt daglige arbeide.
setter klare mål for sykepleiertjenesten
har fokus på pasientens behov, og oppnår gode pasientresultater i samarbeid med de
ansatte
stimulerer til, tilrettelegger for, og utvikler et godt fagmiljø
skaper et godt arbeidsmiljø i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte
opprettholder og videreutvikler høy faglig og etisk standard blant kolleger og studenter
er tydelig, modig og stolt

Molde, 15.01.2021
NORSK SYKEPLEIERFORBUND MØRE OG ROMSDAL

Trine Bruseth Sevaldsen
Fylkesleder Møre og Romsdal
(sign.)

Gjermund Øysteinsson Moe
Nestleder
(sign.)

Marianne Ina Nydal
Fylkesstyremedlem
(sign.)

Sak til Fylkesstyret

Nr: 63/2020

Saksbehandler:

Dato: 09.01.21
Dokumentnr DM:
1111111176361

Trine B. Sevaldsen

1176361

Valg av vara-nestleder § 4 B p. funksjonstid, nyvalg m.m

Bakgrunn for saken:
Ved frafall av fylkesledelsen av ulike årsaker, er det behov for å velge en av fylkesstyrets medlemmer
som vara nestleder.

Forslag til vedtak:

Med vennlig hilsen
Trine B. Sevaldsen

Sak til Fylkesstyret

Nr:

Saksbehandler:

Dato:
Dokumentnr DM:

Gjermund Øysteinsson Moe

04/2021
20.01.2021
1187292

MEDLEMSANALYSE MØRE OG ROMSDAL

Bakgrunn for saken:
Medlemsmassen er det viktigste for Norsk Sykepleierforbund. Som en robust organisasjon er det
stadig plass for flere medlemmer for videre utvikling av NSF. Det er sykepleiere i Møre og Romsdal og
resten av landet som ikke er medlemmer hos oss. Strategisk medlemsarbeid utføres av tillitsvalgte, for
å kartlegge dette. Fylkesstyret skal bruke dette i sitt videre strategiske arbeid. Tillitsvalgts apparatet
jobber kontinuerlig med å innhente opplysninger med bistand fra rådgiverne. I vedleggene som
presenteres i fylkesstyremøtet, vil det vises organisasjonsgraden i Møre og Romsdal – der det
framkommer handlingsrommet for å kunne rekruttere flere medlemmer.
Strategisk medlemsarbeid har en sentral rolle i NSF og betydningen med dette arbeidet må forankres i
fylkesstyret. Det er svært viktig at fylkesorganet i NSF holdes orientert og har et eierforhold til dette.

Forslag til vedtak:
Fylkesstyret ønsker å bli orientert om dette ved hvert fylkesstyremøte.

Med vennlig hilsen

Trine Bruseth Sevaldsen

Sak til Fylkesstyret

Nr:

Saksbehandler:

Dato:
Dokumentnr DM:

Gjermund Øysteinsson Moe

05/2021
20.01.2021
1187300

SYKEPLEIERKONGRESSEN 2021 – DELTAKELSE FRA NSF MØRE OG ROMSDAL

Historie:
Sykepleierkongress arrangeres av NSF hvert fjerde år. Kongressen er en av de viktigste
møteplassene for sykepleiere. NSF Møre og Romsdal har under flere kongresser hatt delegasjon som
inkluderer både fylkesstyret og hovedtillitsvalgte.
Bakgrunn for saken:
Sykepleierkongressen 2021 er utsatt fra 2020.
Fylkesstyret i NSF Møre og Romsdal budsjetterte penger til deltagelse på kongressen.
Det vil bli sendt ut informasjon når det åpnes for påmelding.
Forslag til vedtak:
Fylkesstyret vedtar å invitere fylkesstyrets medlemmer og hovedtillitsvalgte i Møre og Romsdal til å
delta på Sykepleierkongressen 2021. Dette inkluderer kongressavgift, opphold og reise.

Med vennlig hilsen

Trine Bruseth Sevaldsen

Informasjonsside om Sykepleierkongressen;
https://www.nsf.no/sykepleiefaget/sykepleierkongressen-2021

Sak til Fylkesstyret

Nr:

Saksbehandler:

Dato:
Dokumentnr DM:

Gjermund Øysteinsson Moe

06/2021
20.01.2021
1118733

12.MAI KOMITÉ

Bakgrunn for saken:
NSF Møre og Romsdal har i en flere år hatt arrangement for å markere
Den Internasjonale Sykepleierdagen.
Høsten 2021 er det Stortingsvalg. Et satsingsområde som er nedfelt i handlingsplan for Møre og
Romsdal er å komme i kontakt med politikere. Det å kunne gjennomføre møter med
stortingskandidater og andre fylkespolitikere er av stor interesse for å kunne påvirke partienes
helsepolitikk med NSF sin politikk. Det satses på å kunne arrangere en paneldebatt med
fylkespolitikere med henblikk på sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, sykepleiermangel og
sykepleiernes sentrale rolle i norsk helsevesen.
Det er derfor viktig at arbeidet planlegges og forankres både blant fylkeskontoret og fylkesstyret. Det
bør settes ned en komité for videre planlegging og arbeid bestående av medlemmer fra fylkesstyret og
bistand gis av rådgiverapparatet i fylket.

Forslag til vedtak:
Fylkesstyret vedtar å sette ned en komité for arrangementet som består av Trine Bruseth Sevaldsen,
xx og yy

Med vennlig hilsen

Trine Bruseth Sevaldsen

