
 

 

Årsrapport for LaH NSF 2017  
 

Faggruppens formål er: 
 

- Skape møteplass for fag‐ og kunnskapsutvikling  

- Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet  

- Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings‐ og erfaringsbasert kunnskap  

- Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet  

- Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag‐ og helsepolitiske prioriteringer  

- Bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet for sitt fagområde 

 

2017 har vært preget av stor aktivitet i LaH NSF. En langsiktig strategi for sentrale og lokale deler av organisasjonen har gitt resultat i form av økt synlighet og 
tydelighet i faglige og helsepolitiske spørsmål. Media etterspør helsesøstre på faglige spørsmål hver uke. 

 
Mediesaker LaH NSF 2017  

 

 
 

I følge medieovervåkningen er det 238 treff på LaH NSF i media 
2017 
For hele oversikten, trykk på pdf under og hele dokumentet 
kommer opp. 

 

 

 
 
 

http://web.retriever-info.com/services/webdocument?documentId=00254620160610245662148&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/webdocument?documentId=00254620160531245212602&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/webdocument?documentId=00617920160526245007686&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayPDF?documentId=02017220160616996100649d20c114b8a65ee390ef0c3b&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayPDF?documentId=020002201603132707992&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayPDF?documentId=020002201603132707949&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/webdocument?documentId=00819720160413243088999&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayPDF?documentId=0200192016041545004&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/webdocument?documentId=00251320160510244285146&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/webdocument?documentId=00246220160525244941787&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/webdocument?documentId=00272120160526244983438&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/webdocument?documentId=00272920160621246104150&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/webdocument?documentId=00254620160629246432970&serviceId=2
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 Møter utenom faste grupper og utvalg (under) 2017 

NSF: 

• Workshop – rekruttering av menn til sykepleieryrket 

• Samarbeidsmøte faggrupper barn-unge-kvinnehelse 

• Møte om e- helse 

• Møte om Blankholmutvalget 

• Samarbeid om «Mitt yrke film» 

• Daglige formelle og uformelle møter med NSF 
 

Likestillings- og diskrimineringsombudet  
2 møter 
 
Barneombudet  
2 møter + Grefsenerklæringen 
 
Helsedirektoratet:  

• Tema Helsesøsterkongressen 2017 

• Nasjonal strategi for innvandrerhelse 

• Møte om Snapchat og digital formidling (også ung.no og e- helsedir.) 

• Arbeidsseminar om utredning av videre- og etterutdanninger for sykepleiere. 

• Møte om retningslinjer for hørsel. 

• Møte om retningslinjer for veiing og måling 
 
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, Barnelegeforeningen og NAFKAM 
http://www.nnh.no/aktuelt/mote-om-behandling-av-barn/ 
 
Sex og samfunn: Skamløsdagen ved Agnes Giertsen 
Foreningen FRI: Kristin Waldum-Grevbo 
 
Gjensidigestiftelsen Kristin Waldum-Grevbo +Camilla Rørtveit  
 

FHI: Møte om å samarbeide med kommunene på områder som omfattes av instituttets 
samfunnsoppdrag; å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt 
folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester. 
 

 Høringer  2017 
Her er et utvalg av de høringene LaH NSF har gitt innspill på i 2017: 

http://barneombudet.no/2017/04/24/barneombudet-samler-landets-helsetopper/
https://uit.no/om/enhet/forsiden?p_dimension_id=88112
http://www.nnh.no/aktuelt/mote-om-behandling-av-barn/
https://www.nsf.no/horinger/artikkelliste/410093
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Barns deltakelse i forskning 
Kommunalt pasientregister 
Kompetansebehov i barnevernet 
Likestilt foreldreskap 
Ny barnevernlov 
Ny forskrift for helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
Obligatorisk helsekontroll 
Offentlig støtte til barnefamiliene 
Skolemåltidet 
Statsbudsjettet 2018 
Tannhelse 
Helseundersøkelser av adopterte 
Helsedatautvalget 
Elektronisk meldingsutveksling 
Seksualundervisning i lærerplanverket 
Du kan lese de fleste ved å trykke på linken i overskriften 
 

 

Foredrag/innlegg holdt av leder 2017 
• HiOA. Åpning Helsesøsterutdanningen Kjeller jan  

• Helsesøsterutdanningen i Tromsø mars 

• Høgskolen Diakonova- samfunnsaktør februar og november 

• Høyskolen i Bergen helsesøsterutdanningen juni 

• Lokal fagdag Bodø febr. 

• Lokal fagdag Hedmark febr. 

• Lokal fagdag Buskerud mars. 

• Lokal fagdag Sør- Trøndelag – avlyst  

• Oppstartsmøte foreldrestøttestrategi – innlegg på vegne av NSF – avlyst, skriftlig innspill sendt. 

• Høyskolen innlandet november Helsesøster som samfunnsaktør 

• Arbeid med retningslinjer for veiing og måling- Hdir. 

• Fagdag om likeverdige helsetjenester – H.dir. 

LaH har vært representert i følgende råd, utvalg og faglige grupper 2017 
1. Forum for Barnekonvensjonen v/ leder – kontinuerlig 
2. Nettverk for enslige, mindreårige asylsøkere v/nestleder Anne Kjersti Myhrene Steffenak- kontinuerlig 
3. Sentralt Fagforum NSF v/ leder Kristin Waldum-Grevbo - kontinuerlig 
4. Arbeidsgruppe for Foreldreveiledningsprogrammet, Bufdir v/leder Kristin Waldum-Grevbo - kontinuerlig 
5. Faglig Forum for helsesøstre som arbeider med smittevern v/ Mone Tsahai Kildal - kontinuerlig 
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6. Norsk Tannverns kontaktutvalg v/Elisabeth Ihlebæk (ny 2017) – kontinuerlig 
7. Nettsiden www.ung.no, Bufdir v/ Anne Bentzrød – kontinuerlig 
8. Nettverk for bedre seksualundervisning v/ Camilla Rørtveit fra 1. mai 2016 - kontinuerlig 
9. Referansegruppe vaksinekommunikasjon FHI, kontinuerlig. Nye deltakere fra 2017, Cecilie Ruud Dangmann, Hedmark 

Mone Tsahai Kildal, Oslo, Grünerløkka, Kirsti Inderberg, Oslo, Ullern, Tove Solvang Rian, Nord- Trøndelag, Hilde Skjenken Jensen, Nordland, Roger 
Henriksen, Nordland, Birgit Iversen, Troms, Ann Helsen Strandabø, Sogn og Fjordane, Mona Strand Jenssen, Vestfold, Anne Mette Dalby, Østfold 

10. Tuberkulosekomiteen Folkehelseinstituttet v/ Mone Kildal(ny fra nov 2017) og Hilde Toresen (fortsetter) - kontinuerlig 
11. Arbeidsgruppe faglige retningslinjer for skolehelsetjenesten og HFU, H.dir. v/ Agens Gjertsen, Greta Jentoft, og Kristin Waldum-Grevbo lanseres 2017 
12. Arbeidsgruppe faglige retningslinjer for helsestasjon H.dir. Torill Økland, Ingjerd Hvatum, Merete Waage Hanssen-Bauer, Kjerstin Møllebakken 

lanseres 2017 
13. Arbeidsgruppe revidering av Syn, hørsel og språk H.dir – Elisabeth Skollevold. Lanseres 2017 
14. Forebygge brystkreft. Eli Gløtberget fra 2015 
15. Arbeidsgruppe HPV- gutter FHI Hege Segler, Bærum fra 2015 
16. Kompetanseformidling overvekt. Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, seksjon for barn og unge, Sykehuset i Vestfold, Hia og Nasjonalt senter 

for mat, helse og fysisk aktivitet, Gudbjørg Øen, Kari Glavin, Sølvi Helseth, fra 2015. 
17. Barn som pårørende, Randi Haugskott fra 2015 
18. Referansegruppe tannhelse- barnefattigdom- Hodyr v/Anne Baklund fra 2016 
19. Referansegruppe Badir. Foreldreveileder på nett. v/ Marit Westlye og Liv Torun Brenna fra 2016 
20. Referansegruppe Selvskading Forandringsfabrikken fra 2016 Eva Harriet Rødkviset 
21. Referansegruppe FHI – rubellavaksinen 2016 v/? 
22. Referansegruppe snus-slutt blant gravide. hier. 2016 v/? 
23. Referansegruppe Buder samarbeid mellom familievernet og kommunale tjenester vår 2016 v/ Marianne Nesbø – Anita Johnsen, Bodø 

Marianne Nesbø, Sandnes Cecilie Johnsen Frostrøk, Lørenskog 
24. Arbeidsgruppe for fagdag om kroppspress samarbeid med Norske kvinners sanitetsforening. Randi Stokke Johnsen høst 2016. 
25. Referansegruppe skolematprosjektet Mary-Line Mikalsen fra høst 2016. 
26. Arbeidsgruppe Faglig råd psykisk helsevern Forandringsfabrikken høst 2016 Anne Kjersti Steffenak 
27. Nasjonalt nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter fra des. 2016 Agnes Giertsen  
28. Arbeidsgruppe Partnerskap mot mobbing, nedsatt av Regjeringen LaH NSF med fra des, 2016 Lisbeth Kvarme 
29. Ledergruppe Partnerskap mot mobbing, nedsatt av Regjeringen Leder av LaH NSF. 
30. Samarbeid med Anti doping Norge om kursrekke, Randi Stokke Johnsen høst 2016. 
31. Samarbeid med Skårderud mfl kroppspress og post it geriljaen, Randi Stokke Johnsen 2017. 
32. Arbeidsgruppe skolehelse.no v/leder Kristin Waldum-Grevbo 2017 
33. Referansegruppe «Et lag rundt eleven» NIFU v/ leder Kristin Waldum-Grevbo 2017 
34. Referansegruppe veiledere – Kom UT -elektronisk samhandling, v/leder Kristin Waldum-Grevbo 2017 
35. Nasjonalt fagråd for Nurse family partnership i Norge v/leder Kristin Waldum-Grevbo fra 2016 
36. Arbeidsgruppe «Ressursutnyttelse i faggruppene (SF) v/leder Kristi Waldum-Grevbo fra 2016 
37. Ressursgruppe for prosjektet: «Styrket oppfølging ungdom og rus» Avdeling for psykolososiale tjenester, Helseetaten Oslo, v/Camilla Rørtveit. 
38. Rådgivende faggruppe for kartlegging av seksualitetsundervisning i grunnskolen, Helsedirektoratet v/Camilla Rørtveit. 2017 
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39. Referansegruppe: Informasjonsmateriell som skal bidra til økt kunnskap om barn og unge som vokser opp i lukkede eller ytterliggående religiøse 
miljøer i Norge, Hjelpekilden, Røde kors, Lone Kjær 2017 

40. Standard Norges nasjonale komite som skal jobbe med en standard for «Krav til pasient- og brukerinvolvering». Leder av LaH NSF 2017. 
41. Bufdir: arbeidsgruppe: Voldsforebyggende opplæring i barnehage og skole, Elin Halleland LaH NSF Oslo. 2017 
42. Workshop Bufdir og Redd barna Voldsforebyggende opplæring i barnehage og skole Elin Halleland LaH NSF Oslo. 2017 
43. Helsedirektoratet referansegruppe NM i skolemat, Linda Bergfjord. 
44. FHI referansegruppe vaksinering av premature. 
45. Samarbeid med Bufdir foreldrehverdag.no 

 
 

 

Korrespondanse med offentlige myndigheter 
 
Her kan du lese hva vi har spurt om og hva vi har fått til svar. 
 

Prosjekt/egne utvalg: 
 

1. LaH NSFs Utdanningsutvalg: Nytt 2015: Leder Anne Kjersti Myrene Steffenak 
2. LaH NSFs Ledelsesutvalg – starter opp 2018: Leder Lise Gøranson 
3. Rapport fra utdanningsutvalget - Prosjekt SF i 2016 – ferdig sommeren 2017 
4. Brukerinfo – sette ned gruppe når retningslinjer og forskrift foreligger høsten 2017 
5. Ledelse – samarbeid med NSF om lederkonferanse mm. 
6. Samarbeid med faggruppen for psykisk helse og rus om undervisningsopplegg knyttet til filmen http://idasdagbok.no/  
7. Utrede tittel – Prosjekt NSF i 2017 
8. Prosjekt for å forebygge, avverge og avdekke vold mot små barn – fiansiert av Frimurerlogen. 
9. Dig- in Samarbeid med Sanitetskvinnene om hybelungdom, May- Elin Holand og Camille Rørtvei 

 

  

Generell informasjon 
 

Kongress, tidsskrift og fagdager 

Helsesøsterkongressen er den største kongressen som arrangeres av en faggruppe i NSF. 

Å arrangere kongress, lokale fagdager og utgi tidsskrift er løpende aktiviteter som krever store ressurser. Dette er LaHs viktigste medlemstilbud som har høy 

prioritet. Generalforsamling (GF) og debattforum avholdes nå vekselvis annethvert år.  

 

https://www.nsf.no/vis-artikkel/3173033/264661/Korrespondanse-med-offentlige-myndigheter
https://www.nsf.no/vis-artikkel/2262969/1212797/Utdanningsutvalget-2016-bestaar-av
https://www.nsf.no/vis-artikkel/2262969/1212797/Utdanningsutvalget-2016-bestaar-av
https://www.nsf.no/vis-artikkel/2986579/264666/Utarbeide-en-nasjonal-oversikt-over-behov-for-helsesostre-og-innhold-i-utdanningen
https://www.nsf.no/vis-artikkel/2985342/264666/Utarbeidelse-av-informasjonsmateriell-om-rettigheter-for-brukere-av-helsestasjon--og-skolehelsetjene
http://idasdagbok.no/
https://www.nsf.no/vis-artikkel/2985257/264666/Utrede-ny-helsesostertittel
https://www.nsf.no/vis-artikkel/3306650/264666/Utlysning-av-prosjektmidler:-
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Økonomi 

LaH NSF har en solid økonomi. Medlemsmassen øker stadig har passert 3600 medlemmer 

Lokale faggrupper og styret utreder hvordan vi best kan utnytte LaH NSFs samlede midler, slik at vi på en best mulig måte kan oppfylle vårt formål. 

Økonomi og regnskap presenteres på GF. 

 

Staben i LaH NSF 

Vi har nå over to års erfaring med å ha en ekstra medarbeider ansatt. Stillingen som har fått tittelen administrasjonsrådgiver er fortsatt besatt av Ellen Kathrine 

Larsen. Denne stillingen er viktig for å kunne håndtere den store organisasjonen vi er blitt og alle de driftsmessige oppgavene følger med. 

Leders tid frigjøres i mye større grad til å drive politisk arbeid, jobbe med mediesaker og innlegg og til å legge strategier for videre arbeid.  

Administrasjonsarbeider har vært helt og delvis sykemeldt siden 4. januar og jobber pr. 30.juni 2017 60% stilling. Fra september ble nestleder frikjøpt i 20 % 

stilling, blant annet for å drifte Utdanningsutvalget. 

 

Lokale grupper 

LaH sentralt har arrangert 2 årlige møter for lokalgruppeledere og ett for lokale kasserere. 

NSF tilbyr faggruppene bruk av webløsningen «Kursrommet» til å administrere påmelding og innkreving av deltakeravgift/utstilleravgift, samt oversikt over 

kostnader og totalbudsjettet for kurset/konferansen. Alle lokale faggrupper har fått opplæring og benytter kursrommet til lokale fagdager. 

Fra 2017 tilbyr vi etterutdanningstilbudet «Helsesøster som samfunnsaktør for alle lokalgruppeledere. 

 

Samarbeid med helsesøsterutdanningene 

LaH NSF og helsesøsterutdanningene har de siste årene etablert et fast årlig samarbeidsmøte. Det er viktig for å kunne debattere og samarbeide om 

utdanningspolitiske spørsmål, bidra til å utvikle helsesøsterutdanningen og etablere relevante etterutdanningstilbud for helsesøstre. 

 

Politisk arbeid 

LaH NSF har bidratt til å sette helsestasjons- og skolehelsetjenesten på den politiske agendaen. Samtlige parti har satsing på tjenesten i sine partiprogram i 

større eller mindre grad. Alle har fått innspill til sine partiprogram fra LaH NSF                                                                                                                      


