
NSF MØTEREFERAT 
 
 

 

Emne: Fylkesstyret NSF Rogaland 
 

Møtetidspunkt: 07.09.2021 
 

Møtested: Hotel Victoria 

Referent: Marita Hilleren  

 
Møtedeltakere:  
 
Fylkesstyremedlemmer:  
Aud Hølland Riise (leder),   
Siri Rugland Ree (nestleder) 
Bjørg G. Foldøy 
Marit Hay 
Monica E. E. Olsen 
Nina Budal 
Signe Helen Sjursen 
Monika B. Knutsen Dybdahl (1.vara) 
Eli S. Groeggen (studentrepr) 
Jakob Hummelsund Grung (studentrepr.) 
Allaug U. Oksum (faggrupperepr) 
Inger Brit T. Bakkalia (faggrupperepr)  
Elisabeth Granly Knudsen (2. vara) 
Susanne Borre (3. vara) 
 
Forfall: Gunn Elin Rossland, Monica Sunde 
 
Andre:  
Marita Hilleren, adm leder 
Lise Gederø, Faggruppen for kreftsykepleiere 
 
Distribuert til: Alle fylkesstyremedlemmer og varamedlemmer, samt ansatte ved kontoret.  
  

   

Sak  Kommentarer Vedtak 

28/21 Godkjenning av innkalling og saksliste  Godkjent 

29/21 

Godkjenning av referat fra 20 mai. Inger Brit B 
hadde meldt 
forfall 
Elisabeth K var 
tilstede 

Godkjent 

31/21 

Status handlingsplan 2021 og ny handlingsplan 
2022                                        
Gjennomgang av forbundsstyret sitt utkast til drøfting. 
Gjennomgang av status årets handlingsplan, hva 
ønsker vi å ha med videre? 
Kamp1 

- Ledersatsing: nettverk/konferanser 
- Politisk:  

Holde det varmt/ha debatt 2.hvert år? Møte 
med Rogalandsbenken? Møter med 
departementet? Legge paneldebatt til en HTV-
konferanse? 

- Nettverkene: Fulgt veldig godt opp.  
- Få oversikt over bruk av tittelen fagansvarlig 

sykepleier->ikke gjort. 

Vedlegg i 
saksliste 

Drøfting 



- Fokus på at sykepleier må være ledere ifht 
faglig forsvarlighet, ikke andre yrkesgrupper.  

- Obs på hva som lyses etter 
Kamp2: 

- Har ikke sendt ut spørreus. ang 
spesialutdanning, hva skal til? 

- Ikke publisert artikkel om fordel med 
heltidsstillinger 

- Ikke kartlagt IA bedrifter/IA arbeid 
- God oversikt over lønn 
- Kompetanseplaner, vært tema på 

nettverksmøtene. 
- Yrkesskade, hatt foredrag m/ rådgiver Stina 
- Bemanningsnorm 
- Helsefremmende arb.tidsordninger 

Kamp 3 Økt kvalitet i spl utdanningen 
- Fortsette med det som ligger i nåværende plan 
- Veilederprisen: Status?  

Kamp 4 Ett lag 
Utvikle godt samarbeid mellom administrativ og politisk 
linje 
Godt samarbeid mellom fylkeskontorene og 
hovedkontoret 

- Faggruppene; integrering i resten av 
organisasjonen 

Nye innspill:  
- Kampanjer i sosiale medier ang 

lønnsforhandlinger 
- Hvordan få medlemmene engasjert? F. eks 

stille på medlemsmøter? 

 
Lise Gederø, Faggruppen for kreftsykepleiere:  

- Informasjon om utdanningen og hvordan de 
arbeider 

 Orientering 

30/21 

Tildeling av midler til prosjekt: «Ei hand på skuldra»        
Etiske refleksjonsgrupper 
Søknad om tilskuddsmidler                                        

Se vedlegg i 
saksliste NSF Rogaland 

støtter 
prosjektet med 
kr.15 000,- 
 

32/21 

Status Budsjett v/Marita Hilleren 
Gjennomgang. Underforbruk på alle poster pga lav 
aktivitet og mye digitale møter. Totalt underforbruk ca. 2 
mill.  

 Orientering 

33/21 

Kursmidler til medlemmer-øke budsjett   
Øke lokal kurs- og konferansepott, slik at flest mulig kan 
reise på Sykepleiekongressen.  
Obs at vi må følge de vedtektsfestede kriteriene for 
søknad om midler. Blir sendt ut sammen med info.  

 Vedtak:  

 

Orienteringssaker: 

• Stortingsvalg 2021 Nasjonens anatomi 

- Informasjon om pågående kampanje 

• DIKU (direktoratet for internasjonalisering og 

høgare utdanning) fleksible utdanningstilbud) 

Midler til UIS om fleksibel og distriktsvennlig 

bachelor i sykepleie. 

• Resultat av frivillig nemnd i Spekter 

• Fylkesstyremøte i oktober  

• Bransjeprogram IA 

  



• Planlagt og faktisk bemanning 

 
 

 
Eventuelt:  

- Veilederprisen: Lyses ut sammen med de andre 
prisene.  

  

    

 


