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Sak 1 Godkjenning av møteinnkalling 

Vedtak Møteinnkalling godkjennes. 

 

Sak 2 Godkjenning av saksliste/kjøreplan 

Vedtak Saksliste/kjøreplan godkjennes. 

 

Sak 3 Godkjenning av protokoll 

Vedtak Protokoll fra fylkesstyremøtet 08.06.21 godkjennes. 

 

Sak 27/2021 DELTAKELSE FYLKESASJONSKOMITEEN FOR TV-
AKSJONEN 2021 

Fylkesstyremøte:  08.06.21 

Tid:    10.00-15.00  

Sted:                     Microsoft Teams  

Protokoll 



Vedtak Fylkesstyret utnevner Rannveig Prins Andøl som fylkesstyrets 
representant i fylkesaksjonskomiteen for TV-aksjonen 2021. NSF 
Trøndelag skal bidra til å spre kunnskap om TV-aksjonens mål og 
oppfordre medlemmer til deltakelse i TV-aksjonen. 
 

 

Sak 26/2021 SYKEPLEIERPRISEN NSF TRØNDELAG 2021 

Vedtak a) Fylkesstyret vedtar følgende priser for 2021: 
Årets sykepleier 
Årets sykepleierleder 
Årets praksissted 
 
b) Fylkesstyret vedtar følgende kriterier for prisene: 
Årets sykepleierleder: Prisen gis til én eller en gruppe av 
sykepleierledere som inspirerer, motiverer og er kulturbærere av 
faget sykepleie. 
 
Årets sykepleier: Prisen gis til én eller en gruppe av sykepleiere 
som har vært med på å utvikle eller profilere sykepleierfaget på 
en positiv måte. 
 
Årets praksissted: Har en god kultur for å motta, utvikle og ivareta 
fremtidens sykepleiere. 
 
For å være kandidat til en av prisene må man være medlem av 
Norsk Sykepleierforbund og ha sitt virke i Trøndelag fylke. Det 
samme gjelder for forslagstiller(e). Kandidaten(e) må ha opptrådt i 
tråd med Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. Årets 
praksissted må foreslås av en/flere sykepleierstudenter og må 
ligge i Trøndelag. Man kan ikke foreslå seg selv. 
 
c) Fylkesstyret vedtar følgende forslagsskjema: 
Se vedlegg 
 
d) AU får i oppgave å gå igjennom forslagene som kommer inn 
for å foreta en referansesjekk før de oversendes til juryen. 
Rådgiverne skal gjøres kjent med innkomne kandidater, og gi 
innspill hvis det er særlige hensyn å ta. Forslag som ikke er i tråd 
med kriteriene holdes tilbake. Juryen får da fullmakt fra 
fylkesstyret til å oppnevne vinnere av prisene. Juryen leverer en 
skriftlig begrunnelse til fylkeskontoret. 
 
e) Jury for sykepleierprisene i Trøndelag består av 5 
representanter – vi ber om at det tas hensyn til geografisk 
fordeling i fylket. Det settes opp en rullering slik at 
representantene sitter to år, og kontinuitet ivaretas. To 
representanter velges for to år av gangen, slik at halve komiteen 
byttes ut hvert annet år. Studentrepresentant velges for den 
perioden vedkommende er student. Det er ønskelig at 
jurymedlemmene representerer ulike deler av NSFs 
medlemsmasse, altså representasjon fra utdanning, kommune, 
sykehus og studentene. Representanten fra fylkesstyret er leder 
for juryen. Fylkesstyret vedtar å forespørre følgende personer 
(frist 11/6 for å melde inn kandidater): 
 
1. Hilde Anita Larssen (fra fylkesstyret) - Leder 
2. Mette Røsbjørgen, Lisbeth Angen, Ingrid Strøm (sykehus 
nord/sør) 
3. Ola Brattås (utdanning sør) – er med fra tidligere 
4. Isak Strugstad (kommune nord) – er med fra tidligere 



5. Ellinor Elvrum Evensen (student sør) 
 
 
f) Fylkesstyret vedtar følgende pris: 
Prisvinnere mottar diplom, blomster og et kunstnerisk arbeid av 
en kunstner fra Trøndelag med verdi inntil 10 000,- per pris. 
 
 Prisen planlegges utdelt på julemedlemsmøte 22.11.21. 
 Frist for å levere inn forslagsskjema: 04.10.21. 
 

 

Sak 28/2021 INNSPILL TIL FORBUNDSLEDELSEN RELATERT TIL 
DEBATTNOTAT NR.1 FRA UNIO OM DEN NORSKE 
MODELLEN FOR LØNNSDANNELSE FRA NSF TRØNDELAG 

Vedtak Se eget notat. Fylkesledelsen utarbeider ut fra dette et 
høringssvar, som sendes inn i morgen. Sendes ut til 
gjennomlesning med frist for tilbakemelding innen i morgen, 
09/06.21, kl.14. 

 

Sak 25/2021 SYKEPLEIERKONGRESSEN 2021, DELTAKELSE FRA NSF 
TRØNDELAG 

Vedtak  
Fylkesstyrets medlemmer og fylkesledelsen: Alle fylkesstyrets 
medlemmer får dekt deltakelse på Sykepleierkongressen 
 
Tillitsvalgte og faggruppeledere: Hele potten brukes til 
Sykepleierkongressen. Trekking blant de som har meldt seg 
innen en frist. Prioritere fysisk deltakelse, men også mulig å søke 
om digitalt. (10 digitalt, 24 fysisk). 
 
Ansatte på fylkeskontoret: Dekkes for 8 stk 
 
Øvrige medlemmer: Kan søke om NSF sentralt om støtte, 
reklamere for dette på sosiale medier. 
 
Ledermedlemmer: Søke om støtte sentralt + trekkes ti stk som får 
dekt deltakelse. 

 

Sak 29/2021 ICN KONGRESSEN OG DELTAKELSE NSF TRØNDELAG 

Vedtak Fylkesstyret vedtar at NSF Trøndelag dekker deltakelse på ICN 
kongressen for fylkesstyret ved påmelding innen 09.06.21, 
dersom noen ønsker å delta. Hver enkelt, som vil og kan, må selv 
ta ansvar for å melde seg på selv. Utlegg refunderes gjennom 
Visma. 

 
 Orienteringssaker 

 Helseplattformen kommune  
 

Studentenes hjørne  

 
Faggruppenes hjørne 
 
Tariffkonferanser 
 
Tall planlagt vs. faktisk bemanning 
 
Strategisk medlemsarbeid og fylkesanalyse 
 



Teamsinnføring 
 
Eventuelt 
 
 

 

 


