
Molde 01.09.22 

FYLKESSTYREMØTE 09.09.2022 

 

SAKSLISTE 

SAK 27/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

SAK 28/2022 Oppnevning av nytt medlem i komite for sykepleierprisene 

SAK 29/2022 Deltagelse Utdanningsmessen 2023 

SAK 30/2022 Høring i forbindelse med revisjon av prinsipprogrammet og innsatsområder 

SAK 31/2022 Søknad om tilleggsbevilgning fra HTV Sula kommune 

 

Eventuellsaker: 

 
Orienteringssaker: 

 

- Sentral nom. kom ved Anita Magerholm informerer  

- Nye rutiner Solidaritetsbevis 

- Vedtak forbundsstyret om gjennomføring av neste fylkesstyre-valg 

- Høstens arrangementer 

- Presentasjon av nye studentrepresentanter 

- Faggrupperepresentanter orienterer 
- Studentrepresentant orienterer 

- Evaluering av styremøte 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sak til Fylkesstyret  

 

Nr: 28/2022      

 

 

   

 Dato: 20.08.2022 
Saksbehandler: Trine Bruseth Sevaldsen Dokumentnr DM: 1275398 

 

 

 

 

OPPNEVNING AV NYTT MEDLEM TIL KOMITE FOR SYLKEPLEIERPRISENE 

 

 

 
 
 
Bakgrunn for saken: 
 

Sak 41/2021 Årets sykepleier og årets sykepleierleder 
Vedtak: Fylkesstyret vedtar at en fortsetter utdelingen av prisene årlig. Lederprisen deles ut på 
kommende lederkonferanse og sykepleierprisen deles ut på en fagkveld i første halvdel av året.  
Følgende FS-representanter foreslås til komite som se på revidering av kriterier for tildeling, behandle 
innkomne forslag og beslutte tildeling av priser.  
- Trine Sevaldsen  

- Tor Rune Aarø  

- Ann Cathrin Nyhammer  
 
Ettersom Tor Rune Aarø har tredd ut av styret, må det oppnevnes et nytt medlem i komite for 
sykepleieprisene. 
 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fylkesstyret foreslår Anette Lekve som nytt medlem. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Trine Bruseth Sevaldsen 



Sak til Fylkesstyret  

 

Nr: 29/2022   

 

 

   

 Dato: 20.08.2022 
Saksbehandler: Trine Bruseth Sevaldsen Dokumentnr DM: 1275399 

 

 

UTDANNINGSMESSEN 2023 ÅLESUND 

 
Bakgrunn for saken: 
 

NSF Møre og Romsdal er invitert til å delta på utdanningsmessen Utdanning & Karriere i Ålesund 
2023. Messen arrangeres i Fagerlihallen 30. januar, og besøkes av elever fra både VGS og 
ungdomsskoler i hele regionen.  
 

NSF Trøndelag og NSF Oslo og Viken er alt påmeldt sine lokale messer.  
  

Intensjonen med messen er å snakke med ungdommene om karrieremulighetene og rekruttere flere til 
vårt yrke. Les mer om utdanningsmessen her 
  
NSF Møre og Romsdal har deltatt på messen flere år tidligere, sist digitalt med svært lite besøk. 

Kommende messe er første fysiske arrangement siden corona-pandemien inntraff. 

 

Erfaringer fra tidligere messer er at vår stand er godt besøkt, men at det har vært utfordringer med å få 

dekket opp personell til å stå på stand. Tidligere har ansatte, faggruppemedlemmer, HTV, studenter 

og styremedlemmer måtte bidratt på stand.  

 

Som fagforening er vi forankret i fag- interesse og samfunnspolitiske områder.  Et spørsmål som 

fylkesstyret må ta stilling til, er om det er NSF Møre og Romsdal sin oppgave er å rekruttere til 

sykepleiestudiet? 

Anslagsvis vil messen koste mellom 40000 – 50000 kroner. Dette inkluderer reisekostnader, 

overnatting, stand, standutstyr m.m. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fylkesstyret beslutter at NSF Møre og Romsdal ikke deltar på utdanningsmessen 2023. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Trine Bruseth Sevaldsen  

https://urldefense.com/v3/__https:/www.tautdanning.no/utstiller/Alesund/__;!!D0DNrdqc9vI3iPobnbQ!Eb2CVvPTDp_7eEvrPaPZVxAT6HN8AHx4-fzFm5tuTbn5AXW9dD4JP02MiHIShd5fEe0mBkQ11Ev5345g$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.tautdanning.no/utstiller/Alesund/__;!!D0DNrdqc9vI3iPobnbQ!Eb2CVvPTDp_7eEvrPaPZVxAT6HN8AHx4-fzFm5tuTbn5AXW9dD4JP02MiHIShd5fEe0mBkQ11Ev5345g$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.tautdanning.no/utstiller/om-utdanningsmessene-2/__;!!D0DNrdqc9vI3iPobnbQ!Eb2CVvPTDp_7eEvrPaPZVxAT6HN8AHx4-fzFm5tuTbn5AXW9dD4JP02MiHIShd5fEe0mBkQ11J3p42Hr$


 

 

Sak til Fylkesstyret  

 

Nr:  31/2022     

 

 

   

 Dato: 20.08.2022 
Saksbehandler: Trine Bruseth Sevaldsen/ Dokumentnr DM: 1275405 

 

Høring på revisjon av prinsipprogrammet og innsatsområder 

 
Bakgrunn for saken: 

Dere inviteres med dette til å delta i en høring på forslag til revisjon av prinsipprogrammet og 

innsatsområder for Norsk Sykepleierforbund. 

 

 

Revisjonen har sin opprinnelse i Landsmøtesak 8/2019: Revisjon av prinsipprogrammet, 

vedtakspunkt 3 som lød: 

«NSF nedsetter en gruppe bestående av deltagere fra forbundsstyre, faggrupper og 

fylkeskontor som ser prinsipprogram og innsatsområder i sammenheng, samt 

reviderer med tanke på gjentagelser, konkretisering og tydeliggjøring. Nytt utkast 

foreligger i god tid før neste landsmøte.»  

 

Forbundsstyret opprettet en arbeidsgruppe og iverksatte revisjonsarbeidet gjennom FS-sak 21/2021: 

Oppfølging av LM-sak 8/2019 – etablering av gruppe. Arbeidsgruppens forståelse av oppdraget og 

forslag til revisjon av prinsipprogram og innsatsområder ble behandlet i FS-sak 9/2022: Oppfølging av 

LM-sak 8/2019 – forslag til revisjon av prinsipprogrammet og innsatsområder, vedlagt. Saken 

beskriver arbeidsgruppens sammensetning, oppdragets omfang, måten oppdraget er løst på og 

forslag til omstrukturering av innsatsområder.   

 

Styret har bedt om at forslaget til revisjon blir sendt på høring til faggruppeledere og fylkesledere, og 

at det med bakgrunn i høringsrunden skal utarbeides en ny styresak som skal være grunnlag for en 

Landsmøtesak i 2023. Arbeidet skal ha en framdrift som gjør at saken kan behandles på fylkesmøtene 

våren 2023. 

 

 

Forslag til revisjon 

Forslaget til revisjon av prinsipprogram og innsatsområder med begrunnelse følger av dokumentet 

«Forslag til omstrukturering av innsatsområder som ledd i oppfølging av Landsmøtesak 8/2019» som 

er vedlagt. Dette viser opprinnelige innsatsområder, forslag til nye, og med 



kommentarer/forklaringer til endringer som er gjort. «Forslag til reviderte innsatsområder» og «NSFs 

innsatsområder perioden 2020-2024» er også vedlagt slik at høringsinstansene kan vurdere de to i 

sammenheng.  

 

Oppdragets omfang 

I tråd med landsmøtets vedtak er det gjennomført en revisjon av prinsipprogram og innsatsområder 

med tanke på gjentakelser, konkretiseringer og tydeliggjøring. Arbeidsgruppen 

 

har ikke sett det nødvendig å ta opp sammenhenger mellom alle nivåene i styrende dokumenter, 

antall nivå, revisjon av formålsparagrafen mv. for å oppfylle bestillingen fra landsmøtet. Gruppen 

mener med andre ord at revisjonsarbeidet i denne omgang ikke bør utvides utover den eksplisitte 

ordlyden i vedtakspunkt 3 fra landsmøtesak 8/2019. Arbeidsgruppen anbefaler imidlertid at det i en 

senere landsmøteperiode bør gjennomføres et mer omfattende revisjonsarbeid av alle elementer i 

målstyringshierarkiet.   

 

Arbeidsgruppen har først og fremst rettet revisjonsarbeidet mot innsatsområdene fordi behovet for 

opprydding og omstrukturering er større her enn i prinsipprogrammet. Prinsipprogrammet ble 

revidert i forrige landsmøteperiode og det ble da gjennomført et grundig arbeid som gjør at behovet 

for ytterligere konkretiseringer og tydeliggjøringer ikke er til stede på samme måte nå.   

 

Omstrukturering av innholdet i innsatsområdene 

Arbeidet med revisjonen av innsatsområder og prinsipprogram har vært tredelt, og er grundig 

beskrevet i ovennevnte FS-sak 9/2022. Høringsinstansene får i det følgende en kortversjon av 

revisjonsarbeidet:  

 

1. Det er vurdert hvorvidt innholdet i kulepunktene etter «NSF skal arbeide for:» tilsa at de var 

plassert under riktig innsatsområde med tilhørende hovedmål.  

Arbeidsgruppen mener innholdet i noen av kulepunktene ikke passet i det innsatsområdet 

hvor disse var plassert, og disse punktene er derfor foreslått flyttet dit arbeidsgruppen 

mener de hører hjemme.  

 

Gruppen ser heller ingen grunn til at samme politiske innhold skal stå flere steder i ulike 

deler av innsatsområdene og foreslår derfor å slå sammen eller fjerne punkter der dette 

fører til dublering av innholdet. 

 

For å forenkle lesingen av innsatsområdene er kulepunktene kategorisert i forhold til hvilke 

temaer punktene omhandler og deretter sortert under de forskjellige temaene. 

Kulepunktene har derfor fått endret rekkefølge og er i forslaget nummerert for å gjøre det 

lettere å henvise til riktig punkt, både i skriftlige sammenhenger og i debatter. Rekkefølgen 

har ingen ting med prioriteringer å gjøre. 

 



2. I den andre delen av revisjonsarbeidet var det først og fremst fokus på sammenhengen 

mellom innsatsområder og prinsipprogram. Det ble vurdert om noe innhold i innsatsområder 

var av mer politisk art, alternativt sier det samme som, og på samme nivå som 

prinsipprogrammet, og om slike punkter skulle foreslås innarbeidet i eller flyttet til 

prinsipprogrammet. Det ble også vurdert om det er formuleringer under innsatsområder 

som vi ikke har overbygning for i prinsipprogrammet. Arbeidsgruppen har vurdert at en 

grundig behandling av disse spørsmålene vil være å gå utover revisjonen som er bestilt og 

som dreier seg om konkretiseringer og tydeliggjøringer. 

 

Arbeidsgruppen har imidlertid foreslått å endre rekkefølge på temaene i prinsipprogrammet 

og innsatsområder slik at temaer med samme innhold kommer i samme rekkefølge i 

respektive styringsdokumenter. Denne ryddingen gjør det lettere å se sammenhenger 

mellom prinsipprogrammet og innsatsområder. Forslaget innebærer ikke en endring av 

innhold eller vekting av viktighet.  

Forslag til endret rekkefølge vises i tabellen på neste side som er satt sammen for å illustrere 

poenget med forslaget: Politikkområder i prinsipprogrammet og innsatsområder som hører 

sammen har samme rekkefølge i respektive styrende dokumenter. 

 

 

NR. PRINSIPPROGRAMMET NR. INNSATSOMRÅDER 

1. Helsetjenesten og samfunnet. 1. Sykepleiernes plass i utviklingen av helse- og 

omsorgstjenesten. 

2. Sykepleietjenesten. 2. Organisering og ledelse av sykepleietjenesten. 

3. Utdanning, fagutvikling og forskning. 3. Sykepleierutdanning og forskning. 

4. Lønns- og arbeidsvilkår.  4. Lønns- og arbeidsvilkår. 

5. Internasjonal deltakelse og 

solidaritet. 

  

6. Et likestilt og inkluderende samfunn 

og arbeidsliv.  

  

  5. Medlemmer og organisasjon. 

 

 

3. Den siste delen av revisjonsarbeidet inneholder forslag til språklige endringer som skal 

konkretisere og tydeliggjøre innholdet. Det ble lagt til grunn at det ikke skulle gjøres språklige 

endringer som endret meningsinnholdet eller påvirket politikken. Premissene for 

revisjonsarbeidet var videre at:  

- Det skal ikke stå to setninger i ett punkt. 

- Det skal ikke være gjentakelser. 

- Teksten skal være klarspråklig med korrekt, klar og brukertilpasset kommunikasjon.  

I vedlegget «Forslag til omstrukturering av innsatsområder som ledd i oppfølging av 

landsmøtesak 8/2019» er forslagene til språklige justeringer lagt inn og begrunnet.  

 
 

Høringen omhandler vedtatt politikk, og høringssvar som endrer meningsinnholdet eller påvirker 

politikken kan derfor ikke tas til følge.   

 



Fylkesstyret skal avgi høringssvar om følgende: 

 

• Er oppdraget er løst i tråd med landsmøtets vedtakspunkt 3 i LM-sak 8/2019? 

• Er den foreslåtte omstruktureringen av innholdet i innsatsområdene:  

o  hensiktsmessig og har bidratt til konkretisering og tydeliggjøring av innholdet  

o gjør det lettere å finne fram til og få en helhetlig oversikt over innsatsområdene 

• Andre eller generelle innspill til høringsdokumentet.  

 

Vennlig hilsen  

Kai Øivind Brenden 

2. nestleder forbundsstyret NSF 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Fylkesstyret i Møre og Romsdal stiller seg bak foreslåtte omstruktureringer. Fylkesstyret i Møre og 

Romsdal mener omstruktureringen har gjort dokumentet mer konkret og tydeligere. Fylkesstyret i 

Møre og Romsdal mener omstruktureringen gjør dokumentet mer oversiktlig og enklere å finne fram. 

 

Fylkesstyret vil rose arbeidet arbeidsgruppen hittil har utført.  

Med vennlig hilsen 

 

Trine Bruseth Sevaldsen 

  

  

Vedlegg 

• FS-sak 9/2022: Oppfølging av LM-sak 8/2019 – forslag til revisjon av prinsipprogrammet og 

innsatsområder  

• Forslag til omstrukturering av innsatsområder som ledd i oppfølging av landsmøtesak 

8/2019. 

• Forslag til reviderte innsatsområder. 

• NSFs innsatsområder perioden 2020-2024. 

 

 



 

 

Sak til Fylkesstyret  

 

Nr:    31/2022   

 

 

   

 Dato: 28.08.2022 
Saksbehandler: Trine Bruseth Sevaldsen Dokumentnr DM: 1276321 

 

SØKNAD OM EKSTRABEVILGNING I FORBINDELSE MED HTV-BUDSJETT 

 

Bakgrunn for saken: 

Fylkesleder har mottatt følgende søknad om ekstrabevilgning fra Sula HTV-område. 

 

«Vi har dette året hatt bra med aktivitet i vårt HTV område. Vi har gjennomført mye av det vi satte 

oss som mål i vår handlingsplan for 2022. 

Høy medlemsaktivitet, aktive TV og styre. Henviser til handlingsplanen og vårt budsjett frem til .d.d. 

Vi har nå brukt opp vårt budsjett, men har flere planer. 

Vi har en plasstillitsvalgt som dessverre sluttet Elisabeth Engholm, har sittet i 6 år i vervet og gjort en 

veldig bra jobb. Ønsker derfor å kunne gi henne en fin avskjedsgave ca 500,- 

Vi har også en siste hedersnål som vi vil dele ut ca 250.-(blomster) 

Videre hadde vi et ønske å få til et siste medlemsmøte med faglig innhold på slutten av året i des. Har 

en ferdig utdannet sårsykepleier i egne rekker som vil undervise. Vi ønsker å kombinere dette med en 

julelunsj for de som kommer.ca 2000,- Bruker å komme ca 30 på våre møter. 

Vi har også kjøpt inn fra fordelsbutikken utloddingsgevinster som vi vil lodde ut for de fremmøtte. 

Gjorde dette til sommeren med stor suksess.  

I tillegg ønsker vi å få ha noen styremøter til før året er omme. 500,- 

 

Vi i NSF Sula ber derfor om en ekstrabevilgning på 3250,- for å kunne»  

Mvh 

Åse Vegsund NSF  

 

Forslag til vedtak: 

Fylkesstyret innvilger søknad. 

 

Med vennlig hilsen 

Trine Bruseth Sevaldsen 



 


