
 

 
 
          15.juni 2021 
 
 

 
Valg av nytt sentralstyre i LaH NSF for perioden 2021-2023 
 
 
På generalforsamlingen på helsesykepleierkongressen i Ålesund, 15.september 
2021, skal det velges kandidater til sentralstyre.  
 
Alle nåværende sentralstyremedlemmer er på valg. Kari Mygland Michaelsen tar ikke 
gjenvalg. Resterende kandidater i sentralstyre 2019-2021 tar gjenvalg. Det er 1 ny 
kandidat. Leder ble valgt i 2019, og sitter i 4 år.   
 
Medlemmer som deltar på generalforsamling vil kunne stemme på sine kandidater.   
  
 
Valgkomiteen presenterer følgende kandidater, i alfabetisk rekkefølge, for perioden 
2021-2023:  
 
 

• Bjørnsen, Hanne Nissen  

• Dervo, Tone  

• Kvalbein, Rita 

• Nypan, Merete  

• Rørtveit, Camilla 

• Staune, Ive Kristin 

• Vollan, Anne Mette Røilid 

 
Se videre presentasjon under.  
 
 
 
 
Mvh nominasjonskomiteen 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Navn: Hanne Nissen Bjørnsen  
 
Alder: 38 
Adresse: Vegmesterstien 7A, 7022 Trondheim 
 
 
Hvor lenge har du arbeidet som helsesykepleier?  
Utdannet for 6 år siden. Har kombinert forskning på skolehelsetjenesten med å jobbe 
som helsesykepleier, først 20 % i helsestasjon, så 40 % i videregående skole. Nå 
jobber jeg som strategisk rådgiver helse i kommunedirektørens fagstab i Trondheim 
kommune, fagområde oppvekst og utdanning. Samt en bistilling 20 % som 
1.amanuenis ved helsesykepleieutdanningen NTNU Trondheim.  
 
Tidligere arbeidssteder :  
Trondheim kommune og NTNU 
 
Tillitsverv:  
Styremedlem sentralstyre LaH NSF.  
 
Nevn kort noen arbeidsoppgaver du mener landsgruppa bør jobbe med: 
Fremme helsesykepleie som profesjon og fag med høy kvalitet på det vi gjør. 
Oppdaterte og likeverdige utdanninger av helsesykepleiere. Bygge godt samarbeid 
mellom utdanningsinstitusjonene, LaH og praksis for å utdanne kompetente 
helsesykepleiere for fremtidens helsetjenester.  
Synliggjøre helsesykepleiers kompetanse i folkehelsearbeid, med spesielt fokus på 
universelt helsefremmende arbeid i skolen for å utjevne sosial ulikhet i helse.  
 
 
Beskriv kort hva ditt bidrag til LaHNSFs arbeid kan være:  
Sterk faglig med fokus på folkehelse og utdanning, kan argumentere godt og fremme 
helsesykepleie som fagprofesjon.  
God til å tilegne meg kunnskap og ta avgjørelser ut i fra beste tilgjengelige kunnskap. 
Kombinert stilling mellom kommune og universitet gir meg unik innsikt der jeg kan se 
saker fra ulikt ståsted, og fungere som brobygger mellom utdanning og praksis. 
Engasjert, nøyaktig, strategisk, strukturert og arbeidsglad.  
 



 

 

 

 
 

 
 
Navn: Tone Dervo 
 
Alder: 51 
Adresse: Øvre Tollevikvei 17, 9511 Alta 
 
 
 
Hvor lenge har du arbeidet som helsesykepleier? 19 år 
 
Tidligere arbeidssteder:  
Jeg har vært ansatt i Alta kommune fra 1995, og startet da som sykepleier i 
geriatrien. Har siden 2002 jobbet i helsestasjons og skolehelsetjenesten. De første 
årene i helsestasjon 0-5, i skolehelsetjenesten, på helsestasjon for ungdom og 
vaksinekontor. Har fra 2006 vært leder av tjenesten. 
 
Tillitsverv: Jeg har vært styremedlem og leder av lokalgruppa i Finnmark fra 2009 
frem til 2019. Jeg ble da valgt inn i sentralstyret til LaH NSF. Her har jeg vært aktiv i 
lederutvalget og jeg har også hatt ansvaret for tema smittevern i forbindelse med 
utarbeidelse av nasjonale smittevernveiledere og den nasjonale 
koronavaksinasjonsveilederen som LaHs representant.  
 
Nevn kort noen arbeidsoppgaver du mener landsgruppa bør jobbe med: 
 
Jobbe for at et nasjonalt kompetansesenter for helsestasjons, skolehelse og 
helsestasjon for ungdom blir etablert. Dette vil sikre kvalitet, kompetanse og 
fagutvikling. 
 
Være pådriver for at utdanningskapasiteten økes, da vi om få år vil mangle svært 
mange helsesykepleiere. 
 
Vi skal ivareta og fremme barn og unges behov for gode og tilgjengelige tjenester, og 
fremme dette på de arenaene vi deltar på. 
 
Beskriv kort hva ditt bidrag til LaH NSFs arbeid kan være:  
 
Jeg kan bidra med mitt engasjement, min kompetanse og erfaring fra mange år i 
tjenesten, også innenfor ledelse av tjenesten. Jeg ønsker å være en støtte for vår 
leder Ann Karin, som er svært aktiv og til stede på vegne av faget samt barn og unge 
og deres oppvekst vilkår. Jeg ønsker å bidra til å øke det lokale engasjementet. Jeg 
har også god kjennskap til vår tjeneste og utfordringsbildet i Finnmark og 
representerer dette fylket inn i LaH. 
 



 

 

 
 

 
 

Navn: Rita Kvalbein 
 
 
Alder : 49 
Adresse: Boremarkveien, 4032 Stavanger 
 
 
Hvor lenge har du arbeidet som helsesykepleier? 14 år 
 
 
Tidligere arbeidssteder:  
Eigersund kommune, Helsesykepleier 
Eigersund kommune flyktningehelsesykepleier 
Eigersund kommune, leder for helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmor tjenesten. 
Stavanger kommune, leder for helsestasjon og skolehelsetjenesten 
Stavanger kommune, leder for 2 helsestasjoner 
 
 
Tillitsverv:  
Har sittet i lokalstyret i Rogaland i 5 år 
Tillitsvalgt NSF 2 år 
Sitter i sentralstyret LaH 2. året nå 
 
 
Nevn kort noen arbeidsoppgaver du mener landsgruppa bør jobbe med: 
 

• Kunnskaps og kompetansesenter 

• Helsesykepleierutdanningen, hvordan få flere utdannede helsesykepleiere 

• Noe mer fokus på helsestasjon 

• Bevare vår viktige rolle i samfunnet 

• Ledelse 

• Lønn 

• Riktig kompetanse i helsesykepleierstillingene, andre yrkesgrupper kan ikke gjøre 
jobben vår 

 
 
Beskriv kort hva ditt bidrag til LaH NSFs arbeid kan være:  
 
Jeg er engasjert. Har lang ledererfaring. Har jobbet i liten kommune og stor 
kommune, ser forskjellen på utfordringer de kan ha. 
Per i dag den eneste i sentralstyret som jobber på helsestasjon. Er utrolig glad i yrket 
vårt og ønsker å fremme dette. Faget i fokus. I sentralstyret får jeg være med å 
påvirke og forhåpentligvis gjøre noe positivt for landets helsesykepleiere! Ønsker 
virkelig å fortsette i sentralstyret og få jobbet mye bredere enn det vi gjør nå i 
pandemien. 



 

 

 

 
 
 

Navn: Merete Nypan 
 
Alder: 58 år 
Adresse: Gitta Jønssonsvei 13 A, 9012 Tromsø 
 
Hvor lenge har du arbeidet som helsesykepleier? 17 år  
 
 
Tidligere arbeidssteder: Universitetssykehuset i Nord-Norge, Mellomveien Bo- og 
Rehabiliteringssenter, Trondheim kommune, Tromsø kommune 
 
Tillitsverv:  
 
Organisasjon:                                                Verv:                                   Fra/til: 
Landsgruppen av Helsesykepleiere, NSF    2 vara   09.2019-        
Landsgruppen av Helsesykepleiere, Troms    Styremedlem                      02.2016-09.2019 
Landsgruppen av Helsesykepleiere, Troms    Lokal redaktør     
for tidsskrift Helsesøstre 3/2017                                                                 2017      
Landsgruppen av Helsesykepleiere, Troms    Leder av lokal 
komite, Helsesøsterkongressen 2013 i Tromsø                                          2011-2013 
Landsgruppen av Helsesykepleiere, Troms     Nestleder                           02.2009-02.2012 

 
 
Nevn kort noen arbeidsoppgaver du mener landsgruppa bør jobbe med: 
 

• Fortsatt arbeide med målsettingen om å få etablert et Utviklings- og 
kompetansesenter for helsestasjons- og skolehelsetjenesten  

• Fortsatt arbeide for en spesialistgodkjenning for helsesykepleier 

• Fortsatt bidra til en styrking- og en synliggjøring av tjenestens helsefremmende og 
forebyggende arbeidsområder knyttet til barn og unge og deres foresatte 

• Fortsatt fokus på samarbeid med helsesykepleierutdanningene hvor aktuelle tema 
kan være kapasitet i utdanning, masterløp og rekruttering av mannlige søkere  

• Fortsatt bidra til en styrket kontakt mellom medlemmer, lokallag og sentralstyre til det 
beste for målgruppen barn og unge 

• Fortsatt bidra til faglig fokus og fokus på helsesykepleiers arbeidsforhold 

 
Beskriv kort hva ditt bidrag til LaH NSFs arbeid kan være:  
 

• Jeg er en engasjert helsesykepleier som er opptatt av vårt fag og ansvarsområde 

• Jeg er ansvarsfull og jeg har stor arbeidskapasitet 

• Jeg har erfaring fra lokalgruppearbeid gjennom ulike perioder 

• Jeg bidrar til at det sentrale styret i LaH får en landsdekkende representasjon 

 
 
 
 



 

 

 

 
  
  
  

Navn: Camilla Rørtveit   
 
Alder : 43  
Adresse: Damlihaugen 8, 0275 Oslo  
  
Hvor lenge har du arbeidet som 
helsesykepleier? 2010  
  

Tidligere arbeidssteder :   
  
2002 – 2007: OUS Ullevål sykehus, gastrokirurgisk avdeling  
2007 – 2012: OUS Ullevål sykehus, akuttmottak  
2010 – 2012: Bydel Grünerløkka, avdelingshelsesøster på Helsestasjon 
for LHBT ungdom (i dag helsestasjon for kjønn og seksualitet – HKS)  
2011 – 2020: Bydel Ullern, skolehelsesykepleier i videregående skole og HFU (har 
også jobbet på ungdomsskole i samme bydel)  
2020 – dd.: Bydel St.Hanshaugen,Teamleder skolehelsetjenesten ungdom, vgs. og 
HFU  
2010 – dd: ung.no som svarer på helsespørsmål  
  
Tillitsverv:   
  
2017 – dd: LaH sentralstyre, styremedlem  
2016 – 2017: LaH Oslo lokalgruppe, 1.varamedlem   
2015 – 2020: plasstillitsvalgt for helsestasjon og skolehelsetjenesten i bydel Ullern  
Sitter som helsesykepleierrepresentant i flere ulike ressursgrupper bla. 
seksualitetsundervisning i skolen, unge og rus, SRHR osv.   
  

Nevn kort noen arbeidsoppgaver du mener landsgruppa bør jobbe med:  
  

Synliggjøre helsesykepleiers kompetanse – Helsesykepleiere har en enorm 
kompetanse på mange felt. Vi er en naturlig samarbeidspartner i nesten alle 
sammenhenger hva gjelder barn og unge. Problematisk er det at ikke “alle” vet hva 
helsesykepleier er, hva vi kan og på hvilken måte vi jobber – hvilken ressurs vi er. Vi 
må ha fokus på å synliggjøre helsesykepleiers kompetanse til alt og alle –   
  

Utarbeidelse av nye normtall - med masse nye oppgaver inn i retningslinjene til 
helsesykepleier er det avgjørende at normtallene også oppjusteres. Det er samtidig 
viktig at man husker på at “et menneske ikke bare er et menneske”, altså det må 
være muligheter for å justere opp helsesykepleierstillingen dersom det er særlig 
utfordrende forhold, for eksempel dersom det er mange mottaksklasser på en skole 
som krever ekstra tid.   
  



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HFU og normtall HFU - Jeg tenker det også er avgjørende å få opprettet HFU i alle 
kommuner. Disse må bemannes med egne stillinger tilknyttet HFU, slik at det ikke 
går på bekostning av helsestasjon og skolehelsetjenesten. Det bør vel derfor 
utarbeides normtall for HFU.   
  

Utdanningen av helsesykepleiere - Vi vet at det mangler mange helsesykepleiere i 
dag, og vi vet det vil bli større mangler i fremtiden. Det er også få helsesykepleiere 
med mastergrad og doktorgrad som er nødvendig å ha for å kunne utdanne nye 
helsesykepleiere. Vi må få til større opptak på studiene, utdanne flere, og oppmuntre 
til at flere tar høyere utdanning  
  

Kompetanseheving og kvalitetssikring av tjenesten - kompetansesenter: Det er 
besluttet i NSF lansdstyre at det skal jobbes for opprettelse av et kunnskap- og 
kompetansesenter for helsesykepleiere. Dette går ikke av seg selv. LaH NSF jobber 
videre for dette, og det ønsker jeg å bidra med.    
  

Beskriv kort hva ditt bidrag til LaHNSFs arbeid kan være:   
  
Jeg brenner særlig for ungdomshelse og kjenner dette feltet godt. Her kan jeg være 
en ressurs. Jeg har også et stort nettverk, stor arbeidskapasitet og nå etter hvert fire 
års fartstid i sentralstyret som jeg tenker kommer godt med i sentralstyret.   
  
  

 



 

 
 

 

 

Navn: Ive Kristin Staune    
 
Alder: 48 
Adresse: Langsethvegen 45 B, 2614 Lillehammer 
 
Hvor lenge har du arbeidet som helsesykepleier? 17 år 
 
 
Tidligere arbeidssteder:  
2011 - d.d.: Helsesykepleier i Lillehammer kommune. Erfaring fra 
skolehelsetjenesten og helsestasjon. De siste syv årene har jeg vært leder for 
skolehelsetjenesten og HFU i 40 % stilling, og utøvende helsesykepleier i 
skolehelsetjenesten i 60 % stilling. 
2009 - 2011: Helsesykepleier Øyer kommune. Arbeidsområdene var på asylmottak, 
skolehelsetjeneste og helsestasjon. 
2004 – 2009: Helsesykepleier Gjøvik kommune. Arbeidsområdene var helsestasjon, 
skolehelsetjeneste og migrasjonshelse. 
 
Tillitsverv: 
2019 – d.d.:  Nestleder i Lah sentralt 
2011 – 2019: Faggruppeleder LaH Oppland 
2016 – 2019: Faggrupperepresentant i Fylkesstyret til NSF Oppland  
2009 – 2011: Styremedlem LaH Oppland 
2011 – 2018: Plasstillitsvalgt for NSF ved Lillehammer helsestasjon 
2010 – 2011: Plasstillitsvalgt for NSF ved Øyer Helsestasjon  

• Leder for Helsesøsterkongressen på Lillehammer i 2016. 

 
Nevn kort noen arbeidsoppgaver du mener landsgruppa bør jobbe med: 
Gjennom de årene jeg har vært engasjert i LaH har samfunnsaktørrollen blitt 
tydeligere og tydeligere. Jeg tenker at dette er en rolle landsgruppen hele tiden må 
holde i, og få flere til å bidra inn i. Vi må være pådrivere for at flere helsesykepleiere 
ute i distriktene tar denne rollen lokalt. Å være premissleverandør for barn, unge og 
deres foresatte er en viktig oppgave vi helsesykepleiere har.  
 
For to år siden gikk jeg til valg på at jeg ville være med å påvirke til at vi får et 
Nasjonalt kompetansesenter for helsesykepleiere slik at kvaliteten på tjenesten ute i 
kommunene blir god, og likeverdig uavhengig av hvor du bor. Jeg mener fortsatt at 
dette er et stort behov. Det ser jeg både på det vi får inn av forespørsler til styret og i 
min jobb som leder. Jeg skulle nok ønske vi hadde kommet lengre i dette arbeidet, 
men vi er i gang til tross for at coronaen har gitt ekstra utfordringer. Et nasjonalt 
kompetansesenter tror jeg også vil gjøre at rollen vår ble tydeligere overfor 
samarbeispartnere. 
 
Det er også viktig at LaH er pådrivere for å få flere studieplasser, og motiverer 
helsesykepleiere i praksisfeltet til å ta imot flere studenter. Jeg tenker derfor at LaH 
har en viktig jobb i det å ha tett og god kommunikasjon med utanningsinstitusjonene.  



 

 
 
 

 
 

 
Sintef rapporten vi fikk utarbeidet ved årsskifte understreker betydningen av å ha 
dette fokuset fremover. 
 
Tverrfaglig samarbeid er et område som må utvikles videre. Dialog mellom de som 
arbeider med barn, unge og deres familier er avgjørende. Hvordan få satt samarbeid 
mellom ulike faggrupper i ett bedre system, og unngå at det blir profesjonskamp. 
Samt det å få de Barneansvarlige i spesialisthelsetjenesten og i kommunene til å se 
betydningen av den rollen de har.     
 
Arbeidet for at de lokale faggruppene får den tilretteleggingen de trenger er det også 
viktig at det sentrale styret har fokus på videre. 
 
Beskriv kort hva ditt bidrag til LaHNSFs arbeid kan være:  
Jeg har vært med i LaH sitt lokalstyre i 10 år. Og som faggruppeleder har jeg fått et 
stort nettverk, på ulike nivå, rundt omkring i landet. Jeg har også fått være med inn i 
ulike fora der LaH har blitt bedt om å mene noe. Dette i tillegg til rollene jeg har hatt i 
NSF gjør at jeg mener jeg har en god oversikt over hvordan NSF og LaH fungerer, og 
dermed kan fortsette å være en ressurs inn i styret. 
 
Jeg brenner for faget og har lyst til å være med å videreutvikle LaH inn i 20-årene. Vi 
må tørre å utvikle oss og tenke nytt. Mange tenker nok at vi er synlige, men jeg 
tenker at vi må bli enda mer tydelige på hva som faktisk er vår kompetanse, og hva vi 
står for. Vi skal være en helsefremmende og forebyggende tjeneste selv om vi til tider 
utfordres på det. Det er grunnmuren vår! 
 
Jeg kommer fra et innlandsfylke og mener det er viktig å ha med noen fra dette 
området inn i styret også. Min rolle inn i styret og ulike fora vil også kunne være å 
fronte de små kommunene. LaH skal være et fora for alle helsesykepleiere 
uavhengig av hvor de jobber. I dokumenter fra ulike direktorat og institutt ser det av 
og til ut til at de glemmer at det er store ulikheter ute i kommune-Norge. Jeg ønsker 
derfor å være med på å minne på hvordan det er ute i de små kommunene.  
 
På landsmøte i 2019 var det med faggruppenes rolle i Nsf en egen sak. Det ble der 
vedtatt at det skulle være et utviklingsprosjekt rundt dette. Utviklingsprosjektet i 
faggruppene startet våren 2020. Der sitter det personer fra ulike områder i 
organisasjonen. Blant annet fire sentrale faggruppeledere. Fra LaH endte det opp 
med at det ble jeg som skulle være vår representant. Dette har gitt meg enda bedre 
innsikt i Nsf, og det å kunne være med på å ferdigstille dette arbeidet er noe jeg 
virkelig ønsker å være med på. Jeg tenker at det har mye å si for vår fremtidige 
påvirkningskraft og rolle i Nsf! Der mener jeg at jeg kan bidra med mye ved å 
fortsette i styret. 
 
 



 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
Navn: Anne Mette Røilid Vollan 
 
 
Alder: 57 år 
Adresse: Bordalen 12, 4639 Kristiansand  
 
 
Hvor lenge har du arbeidet som helsesykepleier?  
Jeg har jobbet 18 år som helsesykepleier. 
 
Tidligere arbeidssteder:  
Kristiansand kommune på helsestasjon og i skolehelsetjenesten (1- 7 trinn). 
De siste årene heltid på helsestasjon. 
 
Tillitsverv:  
NSF plasstillitsvalgt for helsesykepleiere 2007 - 2011. 
Lokalgruppeleder for LaH Vest–Agder 2014 - 2019. 
Helsesykepleierkongressen 2018 i Kristiansand. 
 
Nevn kort noen arbeidsoppgaver du mener landsgruppa bør jobbe med: 
Sette søkelys på det forebyggende og helsefremmende i det tverrfaglige arbeidet. 
Sikre kvalitet på tjenesten ved å legge til rette for utvikling av faget, med veiledning 
og støtte til helsesykepleierne i det daglige arbeidet. 
Kompetansesenter for helsesykepleiere. 
 
Beskriv kort hva ditt bidrag til LaH NSFs arbeid kan være:  
Har lang erfaring, hvorav mange år ved barneavdeling på sykehus i tillegg til 18 år 
som helsesykepleier. 
Bred formell kompetanse med videreutdanning i sped-småbarns psykiske helse, 
Foreldreveiledning (Kempler), COS, PMTO, ICDP og EPDS. 
Har vært fagkoordinator for helsestasjon, og er nå med i fag-team for flere 
helsestasjoner i kommunen. 
 
  
 


