
Velkommen til ekstraordinær generalforsamling (GF) som landsstyret har kalt inn til.  GF åpnes 

klokken 12:00 24.08.2022 og avsluttes klokken 12:00 den 28.08.2022.   

GF gjennomføres digitalt over flere dager med votering over vedtektsfestet navn av faggruppen Norsk 

Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere, forkortet NSFLIS. Ved spørsmål eller 

kommentarer til landsstyret send det til NSFLIS@nsf.no 

 

 

SAK 1:  OPPNEVNING AV MØTELEDER 
  
 

 

Landsstyrets forslag til vedtak: «NSFLIS Generalforsamling 2022 godkjenner 
Morten Kristoffersen som møteleder Generalforsamlingen 2022».  

 
   
SAK 2:  REGISTRERING AV STEMMEBERETTIGEDE  

Fullverdige medlemmer av NSFLIS (vedtektene §3.1) som har betalt kontingent, har hver én 

stemme. Ved åpning av møtet skal det være registrert hvor mange som er stemmeberettiget 

ut ifra medlemslisten. Fullverdige medlemmer er medlemmer som har gjennomgått 

videreutdanning i intensivsykepleie, eller er under utdanning. Ved denne ekstraordinære 

generalforsamlingen (GF) er det kun stemmeberettigede medlemmer som blir gitt tilgang til 

møtet. Ytterligere registrering er derfor ikke aktuelt. 

 
 

SAK 3:  FORRETNINGSORDEN  
   

Landsstyretfremmer følgende forslag om forretningsorden for digital ekstraordinær 
generalforsamling: 
 
Denne forretningsordenen gjelder spesifikt for digitalt ekstraordinære generalforsamling 2022.  

Generalforsamlingen gjennomføres digitalt, medlemmene inviteres til å vedta eller forkaste forslag 

om vedtektsendring av paragraf 1.  

Generalforsamlingen gis mulighet til å stille landsstyret spørsmål rundt forslag til navneendring i 

perioden fra mottatt innkalling og saksliste frem til senest 24.08.2022 klokken 23.59. Spørsmål med 

svar vil bli lagt ut i Easymeet senest 25.08.2022.  

Votering: 

Votering foregår digitalt. 

Alle stemmeberettigede vil ha mulighet til å avgi sin stemme, og endre sin stemme i løsningen 

Easymeet frem til avslutning av Generalforsamlingen 28.08.2022 kl. 12:00.  

Møteleder: 

Det oppnevnes en møteleder for å bistå generalforsamlingen i å gjennomføre 



generalforsamlingen i henhold til forretningsorden.   

 

 

 
Vedtak fattes med simpelt flertall dersom vedtektene ikke bestemmer noe annet, jf. vedtektene. 

 

Forretningsorden vedtas med simpelt flertall av de avgitte stemmer.  

 
 

Landsstyrets forslag til vedtak: «NSFLIS Generalforsamling 2022 godkjenner landsstyrets 
forslag til forretningsorden».   
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Landsstyrets forslag til vedtak: «NSFLIS Generalforsamling 2022 godkjenner landsstyrets 
forslag til saksliste» 

 
SAK 5: OPPNEVNING AV TRE MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 
  

Landsstyrets forslag til vedtak: «NSFLIS Generalforsamling 2022 oppnevner:  

Stina Wilandsen - lokalgruppeleder NSFLIS Trøndelag 

Ann-Helen Kværne - lokalgruppeleder NSFLIS Vestfold og Telemark 

Paula M. E. Lykke - leder NSFLIS  

til å underskrive protokollen fra GF 2022»  

 



 
 
SAK 6: NAVNEENDRING  
 

Innledning:  
 
Gjennom pandemien har intensivsykepleie og intensivkapasitet vært hyppig omtalt og diskutert både i 
lokale, nasjonale medier og internasjonale medier.  
 
Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere, forkortet NSFLIS, har gjennom 
pandemiens to år blitt spurt om å komme med uttalelser og skriftlige høringssvar i flere sentrale 
tungtveiende helsepolitiske dokumenter så vel som uttalelser knyttet til daglige hendelser, 
utfordringer og problemer. 
  
Landsstyret erfarte utfordringer med å få gitt tydelig budskap til mottakerne ved bruk av forkortelsen 
NSFLIS ettersom det ikke er direkte knyttet til hverken faget eller yrket intensivsykepleie. Det er slik 
landsstyret ser det en uforståelig og umoderne forkortelse som krever en for lang forklaring. 
Forkortelsen er også utfordrende å bruke i media, sosiale medier. Det er kommer ikke, slik landsstyret 
ser det, tydelig nok frem at vi er knyttet til “moderorganisasjonen” Norsk Sykepleierforbund (NSF).  
Til sammenligning er Jordmorforbundet NSF og Anestesisykepleierne NSF som har en tydelig 
tilknytning til yrket/faget, og NSF gjennom navnevalg, utforming og bruk av logo.   
Det er viktig at navn og logo er nært knyttet til yrke og fag slik at det er tydelig hvem vi representerer 
og hvilke prinsipper vi står for.  
  
NSFLIS generalforsamlingen 2021 har vedtok:  
Innsatsområde 1: Sykepleiernes plass i utvikling av helse- og omsorgstjenestene  
Hovedmål: For å gi pasienter, pårørende og brukere gode, helhetlige og koordinerte helse- og 
omsorgstjenester, må finansiering, prioritering og organisering understøtte sykepleiere, 
spesialsykepleiere og jordmødre sin sentrale plass i tjenesteutviklingen. 
  
NSFLIS skal arbeide for: 
 • at NSFLIS skal være en tydelig og synlig fag- og samfunnspolitisk aktør.  
  
Norsk Sykepleierforbunds forbundsstyre vedtok på forbunsstyremøte i juni:  
Det nedsettes en arbeidsgruppe som sammen med ekstern leverandør utarbeider forslag til  
en enhetlig profilering. Arbeidet ferdigstilles og presenteres Forbundsstyret 1. kvartal 2023 på møte 
14.-15. juni. 
 
Landsstyret i NSFLIS mener at det tar for lang tid, og at det er nødvendig med navneendring for å vi 
skal opprettholde momentum og øke gjennomslagskraften for faggruppen.  
 
Dersom generalforsamlingen slutter seg til navneendring vil landsstyret foreta nødvendig tilpasning 
og justering av designelementer og logo, og presenteres på NOKIAS kongressen 2022. 
 

§ 15 Vedtektsendringer 
A. Kvalifisert flertall for vedtak: 
Endringer i NSFLIS’ vedtekter må vedtas med 2/3 flertall av tilstedeværende stemmeberettigete i 
generalforsamlingen. 
 
B. Forberedelse av vedtektsendringer: 
Forslag om vedtektsendringer må være faggruppens styre i hende senest 6 måneder 



før generalforsamlingen holdes. Alle forslag om vedtektsendringer forelegges NSFs 
generalsekretær til vurdering før forslagene behandles. Dersom vedtak fattes uten at 
slik forutgående vurdering er foretatt, effektueres vedtaket etter at generalsekretær 
har bekreftet samsvar med gjeldende modell for faggruppenes vedtekter og øvrige 
prinsipper nedfelt i NSFs vedtekter 
 
 
 
Landsstyret foreslår vedtektsendring fra:  

Nåværende: 

§ 1 Navn 

Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere, forkortet NSFLIS. 

Til 

§ 1 Navn 

Intensivsykepleierne NSF. 

 

 

Landsstyrets forslag til vedtak: «Navneendring fra Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av 
Intensivsykepleiere, forkortet NSFLIS til Intensivsykepleierne NSF». 

 
 
 
 


