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Emne: FS-møte NSF Vestland 
 
Møtetidspunkt: 4 og 5 mai 2021 
 

Møtested: Teams 

Referent: Marita Hilleren  

 
Møtedeltakere:  
Reidun Stavland,  
Karin Bell Trældal,  
Silje Marita Strand Skauge,  
Ingrid Øvretveit 
Linn-Therese Paus  
Camilla Hansen Michaelsen 
Per Anders Hornnes 
Kastriot Prenga  
Bente S. Leversen 
Annette Eri Norevik 
Toril Irene Olesrud Fjørtoft 
Karen-Anne Stordalen 
Berit Kolltveit  
Trond Eirik Bergflødt 
Marita Hilleren 
 
 
 
4 mai: Fremlegg av sykepleieetisk råd ved Terje Å. Olsen  
Møte med Vestlandsbenken (ved FL, NL, K.A Stordalen, B. S. Leversen og B. Vik).  
  

   
Sak Beskrivelse Kommentarer Vedtak 

 
 

Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

 Godkjent 

 
 
 

Godkjenning av referat 
fra forrige møte 

 Godkjent 

 
IV 
 

Orienteringer fra 
fylkesledelsen 

 
• Gjennomgang av ansvarsfordeling 

mellom fylkesleder og nettverksleder 
(vedlagt innkalling)  

• Gjennomgang av nettverksfordeling 
(vedlagt innkalling)  

• Informasjon om planlagt HTV-
konferanser i nettverkene mai/juni.   

• Nettverk faggrupper, skal ha møte 
20.5.21. Jobber for tettere kontakt og økt 
fokus, samt økt rekruttering.   

• Informasjon om fagpolitisk konferanse 
25.8.21. Fylkesstyret blir invitert. 
Program er under utarbeiding.   

Ingen 
vedtak 



 

 

• Neste fylkesstyremøte blir i Bergen/evt 
digitalt.  

• Tariffkonferansene i høst blir digitale i 
år.    

• Profileringsartikler til HTV/fylkesstyre, 
ledere m.m. Blir levert ut når vi kan ha 
fysiske samlinger igjen.   

• Faktisk og planlagt bemanning; en del 
data er begynt å komme inn  

• Innsamling av lønnsdata: Alle 
kommunene har ikke svart. De fleste 
som har svart gir minstelønn.   

• SoMe (Sosiale medier): Fokus på å bli 
bedre og mer aktive her. Nestleder har 
ansvar for dette. Fylkesstyret skal 
presenteres på Instagram. Innspill om 
evt Linkedin konto.   

• Ledersatsing: Kommer 
spørreundersøkelse fra NSF sentralt i 
mai.   

• Medlemsundersøkelsen: En del av de 
tingene vi scoret dårlig på, er tatt tak i.   

• Informasjon om økonomistatus ved 
administrativ leder Marita Hilleren. Stort 
underforbruk hittil i år pga covid og lav 
aktivitet.   

• 12.mai markering: Sentralt webinar og 
videohilsen Norge rundt, Vestland har 
planlagt innlegg og videohilsen.  

• Markering 24.9: Forbundsleder er invitert 
til Indre Sogn for å treffe HTV og 
medlemmer. Berit Kolltveit har laget 
opplegg, gjennomgang av hva som er 
tenkt. Bla a besøke legevaktspiloten i 
Balestrand, lunsj på Kvikne hotell, 
sjukeheimen i Leikanger.   

• Sykepleierkongressen 1-2 des.21. 
Fylkesstyremedlemmer får delta. Mer 
info kommer.   

• ICN konferanse: 2-4 nov 2021. 
gjennomføres i år som et digitalt 
arrangement.  

15-
2121 
 
 

Informasjon om status 
med arbeid om  
sykepleiepris  

 

Arbeidet er utsatt av diverse årsaker. Vi 
viderefører dagens ordning for 2021, evt 
endringer må vedtas og settes i verk fra neste 
år.   
Komite for pris 2021: Torill, Trond Eirik, Silje, 
Linn Therese.   
Utlysning av årets pris, komiteen får hjelp fra 
fylkeskontoret/rådgivere.   
 

Ingen 
vedtak 

16-
2021 
 
 

Opplæring av fylkesst
yret  
 

Utsatt  



 

 

 18-
2021 

Informasjon om status: 
Fane for NSF Vestland  

 

Forslag/bilde kommer etter 17.mai. 
Stiftelsesdatoer for begge tidligere fylker 
kommer på NSF sin nye fane, evt bølger/skyer 
på bakside.   
  
 

Ingen 
vedtak 

22-
2021 

Presentasjon fra 
Sykepleieetisk råd ved  
Terje Å. Olsen  

 Ingen 
vedtak 

V 

ÅPENT 
TEMA/AKTUELLE 
INNSPILL FRA 
FYLKESSTYRETS  
MEDLEMMER  

 

Nsf Student:  
Mye digital undervisning. Vanskelig å holde på 
motivasjonen for mange.   
 

Ingen 
vedtak 

 

Eventuelt Debattnotat.  
Se vedlegg. Kom dagen før fra NSF sentralt, 
kort varsel og lite tid til forberedelse 

Ingen 
vedtal 

 


