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Observasjoner

19

Svar status

Totalt

Observasjoner

19

Hvilke fylke representerer du?

Totalt

Denne tabellen fortsetter på neste side
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Ikke svart Avvist Ufullstendig Gjennomført

0 0
1

18

0

10

20

Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og
Romsdal

Nordland Trøndelag
nord

Oppland

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0

1



Fortsatt fra forrige side

Observasjoner

19

Hvilke fylke representerer du?

Totalt

Svar er oppført på sideÅpne svar | 13

Observasjoner

19

Antall medlemmer i lokalgruppen:

Totalt
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Oslo Rogaland Sogn og
Fjordane

Trøndelag sør Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0

1

19
Åpne svar



Observasjoner

19

Hvor mange styremøter har dere gjennomført face to face?

Totalt

Observasjoner

19

Hvor mange styremøter har dere hatt på skype/telefon?

Totalt

Side 1 | 5Drevet av Enalyzer | 12. mars 2019, 10:01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

1

2 2

4

3

4

2

1

0
0

1

2

3

4

0 1 2 3 4 5 6

16

0
1 1

0 0
1

0

5

10

15

20



Observasjoner

19

Årsmøte (kan sette flere kryss)

Totalt

Svar er oppført på sideÅpne svar | 13

Observasjoner

19

Antall deltagere på årsmøte:

Totalt
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Arrangert på en egen dag Arrangert i forbindelse med fagdag Arrangeres årlig Arrangeres hvert annet år

1

16

7
6

0

5

10

15

20

19
Åpne svar



Observasjoner

19

Hvor mange fagdager/fagkvelder har dere arrangert? (Inkluder den dere eventuelt hadde sammen med årsmøte)

Totalt

Svar er oppført på sideÅpne svar | 13

Observasjoner

19

Antall deltagere på fagdager/fagkvelds tilsammen?

Totalt
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1 2 3 4

8 8

3

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

19
Åpne svar



Svar er oppført på sideÅpne svar | 13

Observasjoner

19

Tema på fagdager:

Totalt

Observasjoner

19

Har lokalgruppen presentert " I trygge hender" på fagdag i 2018? Hvis -ja, beskriv.

Totalt
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19
Åpne svar

Nei Nei, men skal gjøre det i 2019 Ja

3

11

5

0

5

10

15



Svar er oppført på sideÅpne svar | 14

Observasjoner

19

Har lokalgruppen hatt spesielle satsningsområder i 2018?

Totalt

Observasjoner

19

Har lokalstyret jobbet politisk? Hvis -ja, beskriv.

Totalt

Side 1 | 9Drevet av Enalyzer | 12. mars 2019, 10:01

19
Åpne svar

Nei Ja

12

7

0

5

10

15



Observasjoner

19

Har lokalstyret hatt saker i media? Hvis -ja, beskriv

Totalt

Observasjoner

19

Har noen i styret hatt innlegg på høgskole eller et universitet? Hvis -ja, beskriv.

Totalt
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Nei Ja

7

12

0

5

10

15

Nei Ja

12

7

0

5

10

15



Observasjoner

19

Har lokalgruppen hatt samarbeid med NSFs fylkeskontor? Hvis -ja, beskriv.

Totalt

Svar er oppført på sideÅpne svar | 14

Observasjoner

19

Innspill og/eller kommentarer til sentralt styre

Totalt
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Nei Ja

5

14

0

5

10

15

19
Åpne svar
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ǺŇȚǺĿĿ MĚĐ ĿĚM MĚŘ  İ ĿǾĶǺĿĢŘŲPPĚŇ:

1. 8

2. 99

3. 167

4. 153

5. 145

6. 187

7. 115

8. Rundt 150

9. 8

10. 133

11. 205

12. 344

13. 191

14. 61

15. 287

16. 154

17. 95

18. 181

19. 413

ǺŇȚǺĿĿ ĐĚĿȚǺĢĚŘĚ PÅ ÅŘȘMØȚĚ:

1. Jeg har ikke tilgang til listen, men den skal ligge tilgjenglig for sentralstyre

2. 33

3. 28

4. 60

5. 45

6. 22

7. 17

8. 30

9. 30

10. 37

11. Skal ha årsmøte 7.februar 2019

12. 28

13. 72 stemmeberettige medlemmer

14. Ikke arrangert årsmøte i 2018

15. 42

16. 58

17. Vi hadde ikkje årsmøte i 2018

18. 68

19. 55

ǺŇȚǺĿĿ ĐĚĿȚǺĢĚŘĚ PÅ
FǺĢĐǺĢĚŘ/FǺĢĶVĚĿĐȘ ȚİĿȘǺMMĚŇ?

1. ca 40 påmeldte

2. 125

3. Fagdag våren 2018: 112 Fagdag høsten 2018: 85

4. 60 deltakere på fagdagen i februar 2018.

5. 85

6. 185

7. 42

8. 80

9. 80

10. Fagdag: 55 Fagkveld: 16

11. 80

12. 355

13. Ca 100

14. 28

15. 159

16. 262

17. 137

18. 68

19. 100

ȚĚMǺ PÅ FǺĢĐǺĢĚŘ :

1. I trygge hender og samtale om vold

2. den vanskelige samtalen

3. Tema høst 2018: Kjønnsidentitet. Forelesere: Anne Wæhre, barnelege/leder, og

Marthe Opsal psykolog, og styremedlemmer fra Harry Benjamin ressurssenter,

HBRS. Tema vår 2018: Samtalen om det vanskelige – med barn, ungdom og

foreldre. Psykologspesialist Haldor Øvreeide.

4. Allergi og atopisk eksem hos småbarn og oppfølging av det ved overlege Line

Katrine Lund, Sykehuset Innlandet Elverum. Prevensjon, SOI, seksuell trivsel ved

Tore Holte Follestad, Sex og Samfunn

5. Hadde ikke fagdager i 2018 på grunn av Helsesøsterkongress

6. Psykologisk førstehjelp ved Solveig Raknes I trygge hender (for ledere av

tjenesten) Seksualitet (ulike forelesere)

7. Møteledelse, Barn og skjermbruk, Overvekt på helsestasjonen - forebygging og

oppfølging, UngHUNT

8. Spiseforstyrrelser og klinisk psykologi ifb med tema v/ "Villa Sult" Kropp og

seksualitetens omfang v/ Studentsexolog Åsa Karlsen

9. Seksuell helse, tverrfaglig samarbeid, sosiale mediebruk hos fireldre

Åpne svar | 13Drevet av Enalyzer | 12. mars 2019, 10:01



10. Fagdag: Barn og unges seksuelle utvikling - med fokus på Nasjonal faglige

retningslinjer Fagkveld: Langtidsvirkende prevensjon og filmen "I trygge hender"

11. Nye retningslinjer, arrangert sammen med fylkesmannen i 2018

12. Æ e mæ - seksuell helse og grenser for egen kropp. Emosjonstrening med Frode

Thuen skolevegring- faglig innleggg på Årsmøte

13. RUS, Hvordan påvirkes barn av foreldrenes rus? Hvordan kan vi støtte

familiene?

14. Forskriften, Selvfølelse/ selvbilde, Barns seksualitet, informasjon og SANKS

kompetansesenter, Slettmeg.no, munnundersøkelser, informasjon fra fylkesmannen

15. Hjerteforeldre

16. Temaet på fagdagene var den 19. mars: - Kristian Holm, overlege ved Pediatrisk

avdeling, Sykehuset innlandet HF Lillehammer. Underviste i ulike temaer. - Wenche

Bjor Sæthre/Tove Lillejordet, helsesøstre i Nordre Land kommune. «Mestring i

mottak» 20. mars var temaene: - Beate Solberg, helsesøster i Gjøvik kommune la

frem funn fra masteroppgaven sin. Hun sa blant annet noe om farsrollen i

helsestasjonen. - Oddny Nordlund, helsesøster, Lillehammer videregående, avd. sør.

Presentasjon av masteroppgaven: «Helsefremmende faktorer i et oppvekstmiljø».

Handler om hvordan helsesøster kan bidra som en viktig samfunnsaktør. - Ida

Guttormsdottir Gansmo Uldal, helsesøster ved Namsos helsestasjon. Erfaringer fra

å være helsesøster på sosiale medier. - Adélie Dorsevil, rådgiver helsedirektoratet.

Avdeling barn- og ungdomshelse. Divisjon folkehelse. Hvordan bruke sosiale medier

på en forsvarlig måte. - Nye retningslinjer. Høstens fagdag: - Faggruppeleder i

Oppland, Ive Staune-Mittet leger frem begrunnelsen for å skifte tittel fra helsesøster

til helsesykepleier. - Jordmor Berit Fougner, Lillehammer kommune: «Mummy

makeover», hvem trenger det? - Helsesøster Kristin Marie Sæther, Gran kommune

«Et påkoblet foreldreskap» En kvalitativ studie om foreldres erfaringer med

foreldreveiledningskurset COS_P. - Styret i LaH Oppland legger frem prosjektet: «I

trygge hender» - "Sex, porno og følelser", ved Caroline Omberg.

17. Jus for helsesøstre v. Bente Ohnstad Foreldreskap når barn er psykisk syke v.

Bente Hasle Tverrfagleg fagdag for helsesjukepleiarar, jordmødre og

helsestasjonslegar, i samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane:

Implementering av nye retningslinjer og retningslinjer for spedbarnsernæring v.

Helsedirektoratet Samarbeid mellom jordmødre/helsesjukepleiarar

18. Hvordan hjelpe barn og ungdom å mestre sorg og kriser?

19. Barn og unges seksualitet - hvordan gi alderstilpasset undervisning/informasjon i

følge nye nasjonale retningslinjer. Seminar over to dager med årsmøte 12-13.3.18

ĦǺŘ ĿǾĶǺĿĢŘŲPPĚŇ ĦǺȚȚ ȘPĚȘİĚĿ ĿĚ
ȘǺȚȘŇİŇĢȘǾMŘÅĐĚŘ  İ 2018?

Tabellfiltre: Tabellfiltre

1. To dagers fagseminar i februar, og vi planlegger fagdag på høsten. Utover det er

det lite tid til å skrive i media blandt annet, men det er det vi ønsker å fokusere på i

2019. Synliggjøre helsesøsters arbeid og kompetanse.

2. nei

3. Være samfunnsaktør ved å bruke media, og har oppfordret medlemmene til dette.

4. Ikke et spesielt satsningsområde. Men - har jobbet med å utforme

arbeidsbeskrivelser for de forskjellige styrevervene og arbeidsoppgaver som kan

ligge til hvert enkelt styreverv, med tanke på at det skal være lett å ta over for

nye. Har oppdatert litt på lokalgruppesida vår. Skal få inn mer der det kommende

året. Sida har da blitt litt mer levende.

5. Helsesøsterkongress 2018

6. Følger våre vedtekter lokalt Opprette nettverk for ledere i fylket

7. Undervisning ved sykepleierutdanningen ved Nord Universitet Levanger. I trygge

hender.

8. Økning av studieplasser for helsesykepleiere, 10 i Alta og 10 i Harstad

9. Stand på Arendalsuken i samarbeid med NSF

10. Hatt fokus på nye retningslinjer. Skape faglig engasjement. Gjennomføre fagdag

og fagkveld.

11. Nei

12. Vi har satset mye på å ha høy kvalitet på fagdagene , profilering i media, Bredt

faglig fokus.Vi har også søkt kongress.

13. Jobbe aktivt for å gjøre tjenesten vår mer synlig i media.

14. Ett område. Øke utdanningskapasiteten i Nord Norge. Det har vi klart!

15. Forkurs påmeldte nye rettningslinjene

16. Mer i media, samt hvordan hjelpe hverandre fremover med prosedyrer og

undervisningsopplegg

17. Arrangere fagdagar

18. 1. Organisering og ledelse av Helsesøstertjenesten 1. Organisering og ledelse av

helsesykepleier tjenesten 2. Helsesykepleier bemanning tilpasses normtall og nye

retningslinjer 3. Vold, overgrep og psykisk helse for barn og unge 4. Oversikt over

helsetilstand til barn og unge 5. Helsesykepleier kongress Bodø 2019

19. Nei

İŇŇȘPİĿĿ ǾĢ/ĚĿ ĿĚŘ ĶǾMMĚŇȚǺŘĚŘ ȚİĿ
ȘĚŇȚŘǺĿȚ ȘȚỲŘĚ

1. - Det er krevende å være i 100% stilling å ikke ha avsatt tid til LaH arbeid og det

bør belyses at jobben er viktig for faggruppen. Jobben som lokalstyrene utfører

burde egentlig vært forankret i en liten stillingsgrad i bydelen og frikjøpt tid. -

Styrets sammenssetning av helsesykpleiere (fra skole/helsestasjon) bør nedfelles i

vedtekter for å sikre at alles interesser og kompetanse ivaretas i styrets arbeid

2. Er veldig fornøyd med sentralt styre. Har vært dyktige på å sette vår profesjon

på dagsorden.

3. Takknemlig for jobben som gjøres sentralt

4. På det nivået vi har lagt oss på i styret når det gjelder arbeidsmengde, så går

mye tid til å tenke ut og planlegge fagdag. Det har vært et styre som har jobbet

godt sammen om det.

5. Takker for flotte år som lokalleder , utrolig inspirerende å møte helsesykepleiere

fra hele landet. Håper sentralstyret fortsetter med å dekke kostnadene ved

lokalleder samlingene slik at alle får delta.

6. - Vi er veldig fornøyd med sentralstyre LaH og jobben dere gjør for faggruppa. -

Vi vet at LaH som faggruppe skal ikke jobbe med arbeidsforhold og lignende. For

flere medlemmer oppleves det vanskelig i flere kommuner å bli hørt som faggruppe

i tillitsvalgt-systemet. Dette påvirker flere faktorer i arbeidsforhold/fag. Mange føler

seg alene. Innspill: Er det noe støtte å få fra LaH? Kan LaH gi innspill til NSF ift

tillitsvalg-system som ikke fungere? - Regnskapet er ikke enkelt å følge med på,

oppleves uoversiktlig og lite brukervennlig. Det er vanskelig å finne ut hvor

beløpene konkret hører hjemme ift utgiftsposter. - Kursrom påmelding: det er ønske

om å kunne redigere inne på kursrom når for eksempel medlemmer legger inn feil I

dag kan vi bare slette påmeldingen. Bør kunne redigere istedenfor, dette ville være

mer brukervennlig. - Flott at div kommer digitalt, som rapport/svar. - Papirutgaven

av tidsskriftet er savnet. - Medlemmer betaler NSF mye i kontingent (ikke LaH)

som gjør at man lurer på om det er mer man kan forvente/kreve av NSF ift

økonomi/tidsskrift etc. Hvor går pengene?
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7. Vi opplever at dere er en god støtte for oss i lokalgruppa, og dere gjør en veldig

god jobb for alle. Gratulerer med vel gjennomført tittelendring!!

8. Vi ønsker oss et kompetansesenter! Dette er noe vi savner innenfor vårt fagfelt.

9. Ingen kommentar

10. Ingen øvrig kommentar

11. ER stolt og glad helsesjukepleier og vi skal ha tittelendring som innledning på

årsmøtet for å skape positiv blest og innstilling! Takk for jobben dere gjer, imponert

og stolt over å være en del av lah nsf

12. Ønsker en erfaringsutveksling- oppskrift på hvordan en bruker kursrom i

styrene. Dere jobber godt og vi i lokalstyrene heier på dere ! Tusen takk for den

gode jobben dere gjør !

13. Føler jeg fremdeles har for lite innsikt i hvordan styret egentlig jobber mellom

styremøtene, hvordan man fordeler oppgaver osv mellom seg. Skulle ønske meg

mer kontakt utenom de to Fylkesledersamlingene med styret. Men har ikke tenkt ut

en klar plan om hvordan.

14. Det er svært utfordrende å få nsf fylkeskontor i Finnmark i dialog. Må gjøre

gjentatte henvendelser før vi får svar. Mottar ingen informasjon fra nsf fylke om

hva de jobber med. Har blitt invitert og deltatt på en fagdag felles for nsf Finnmark.

Vi var da den eneste faggruppen som var representert.

15. Synes at sentraltstyret gjør en veldig bra jobb. Hadde ønsket litt mer «kursing» i

å drive lokalt styrearbeid for hele styret lokalt.

16. Mye frustrasjon over økonomisystemet...

17. Vi ønskjer at sentralt styre jobbar vidare med forpliktande normtal. Til tross for

statlege overføringar er det mange av våre kommuner som har lav helsesjukepleiar-

bemanning; og det blir ein "vond sirkel", sidan det er vanskeleg å få ekstra tilskudd

når ein ikkje prioriterer tenesta i utgangspunktet. Stort behov for kompetansesenter

for helsesjukepleiarar; små helsestasjonar/skulehelsetenester slit med å prioritere

fagutvikling/lage gode undervisningsopplegg osv. Mykje godt arbeid som burde vore

delt til andre ! Ønskjer ein ressursbank for undervisningsopplegg og lignende

18. 2018 har vært et spesielt år for styret Nordland pga dobbelrollen med å

arrangere fagdager 2018 og så gå godt i gang med planlegging av helsesykepleier

kongressen, da hele styret også er kongresskommite. Dermed har vi hatt mindre

kapasitet til å jobbe aktivt utad med aviskronikker, og samarbeide med NSF lokalt

19. Vi har god erfaring med 8 medlemmer av styret som innkalles hver gang. Vi gjør

ikke forskjell på styremedlem og vara og da har vi mulighet for gjennomføring

selvom noen ikke kan i en travel hverdag
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