Informasjon om styrearbeid Anestesisykepleierne NSF
Her er en liten redegjørelse for styrearbeidet i Anestesisykepleierne NSF. Som
koronapandemien har vist oss er det mulig å gjøre styrejobben på ulikt vis. Gjennom året
2020-21 har flere av styremøtene blitt avholdt som nettmøter, og mer av jobben vil nok bli
gjort via nett også når vi er tilbake til normal hverdag. Pandemien har også vist oss at de
fysiske møtene er svært verdifulle.
Anestesisykepleierne NSF er en av 36 faggrupper i NSF. Flere faggrupper er relativt små med
noen hundre medlemmer. Blant de store faggruppene er blant annet Anestesisykepleierne
NSF, NSF Jordmor, NSFs Landsgruppe av operasjonssykepleiere (NSFLOS), NSFs
Landsgruppe av intensivsykepleiere (NSFLIS), helsesykepleierne (LaH), og Psykiatri og rus
(SPoR). Det er varierende grad av frikjøpte ressurser i faggruppene. Jordmor har per dd 200%
+ 100% i NSF, NSFLOS 50%, NSFLIS har 100%, LaH har 250% og SPoR 0% (men har et
eget prosjekt i NSF). Anestesisykepleierne har 60% frikjøp. Med dette frikjøpet og store
ambisjoner for faget vårt er det begrenset hva leder med frikjøp kan gjøre av arbeidsoppgaver.
Gjennom flere år har vi hatt svært selvstendige styremedlemmer med egne ansvarsområder
som innebærer varierende grad av jobb.
Landsstyret består av seks medlemmer, to varamedlemmer og leder for utdanningsutvalget.
Det er eget valg på leder, leder for utdanningsutvalget og vara. Styret konstituerer seg selv.
Varamedlemmer stiller på lik linje med de øvrige medlemmene på alle styremøter, men har
ikke stemmerett når styret er fulltallig.
Det er cirka 8 styremøter i året, de fleste dagsmøter fra morgen til ettermiddag/kveld, samt
noen todagersmøter– eventuelt med tillegg av digitale møter. I pandemi-året 2020 hadde vi
kun ett fysisk styremøte. Tidligere har styremøtene blitt gjennomført rundt omkring i Norge,
på styremedlemmenes hjemsted. De siste årene har det vært fokus på innsparing, og derfor har
de fysiske møtene stort sett blitt gjennomført i Oslo, på Sykepleiernes hus i Tollbugata 22
(populært kalt T22). Siste møte før jul har tradisjonelt sett blitt avholdt i kommende års
«fagkongressby», og julemiddag spises sammen med den lokale arrangørgruppa.
Vi har hatt ca. 260 saker oppe til styremøtebehandling per år (noen saker kommer opp i flere
styremøter). Saksmengden i styret i tillegg til ulike ansvarsområder for styremedlemmene
gjør at styrearbeidet periodevis innebærer endel jobb. Fordelen er at man blir svært godt kjent
med Anestesisykepleierne NSF og anestesisykepleiernes virke og utdanning - både nasjonalt
og internasjonalt- i tillegg til NSF som organisasjon.
Anestesisykepleierne NSFs landsstyre står som ansvarlig for, er medarrangør og er tilstede
under den årlige fagkongressen. I forbindelse med fagkongress møter landsstyret tre dager før
kongressen begynner. Dag 1: Styremøte, dag 2: Lokalgruppelederkonferanse (LGK), dag 3:
Generalforsamling (GF) eller fagkongress, dag 4 & 5: Fagkongress. Under fagkongressen har
landsstyret ulike arbeidsoppgaver (representasjon og lignende), og medlemmene får dessverre
ikke med seg alle forelesninger.

LGK arrangeres to ganger årlig; en gang i forbindelse med fagkongress (høst) og en gang på
vårparten. De siste årene har vårens LGK vært på hyttetur hvor vi starter fredag formiddag og
avslutter søndag. Vi har også lagt styremøte torsdag i forkant av LGK.
For å sitte i styret trenger en PC til arbeidet. Anestesisykepleierne NSF dekker 2000 kr per år
for utgifter til bruk av egen PC.
Reiser til og fra styremøter dekkes av Anestesisykepleierne NSF. Vi spiser felles måltider på
styremøtene. Anestesisykepleierne NSF honorerer ikke styremedlemmene, og en får ikke
dekket tapt arbeidsfortjeneste for styremøter. Tillitsvalgte i NSF har i hovedavtalen
fremforhandlet 12 dager fri per år til tillitsvalgtsarbeid. Denne avtalen gjelder ikke
faggruppearbeid, men arbeidsgiver kan velge å gi deg det. Samarbeid med arbeidsgiver, bytte,
gi og ta er ofte løsningen. Likevel er dette en sak Anestesisykepleierne NSF jobber aktivt med
å få endret, slik at tillitsvalgte i faggruppen skal ha samme rettigheter som tillitsvalgte i NSF.
Når du stiller til valg er det en fordel å presentere seg selv på Generalforsamlingen (GF). Den
avholdes i 2021 digitalt 2.september fra klokken 16-18. I samarbeid med valgkomiteen vil
vi komme tilbake til hvordan vi skal presentere ulike kandidater under eller før GF.
Eksempler på oppgaver for styremedlemmer:
Nordisk og internasjonalt samarbeid
Sentralt fagforum, NSF
Spesialistgodkjenning
Grunnlagsdokument for anestesisykepleiere
Norsk Standard for Anestesi
Sosiale medier/hjemmesider
Inspira
Anestesisykepleierne NSF profileringsutstyr (stands, brosjyrer m.m.)
Lokalgruppelederkonferanse
Videreutdanning i prehospitalt arbeid
Hovedansvarlig fagkongress (økonomi og samarbeidspartnere)
Praktisk gjennomføring av GF
Kontakt mot kongressbyrå
Stipend
Bestille hotell og møterom i forbindelse med styremøter
Kontaktperson Lederseminar
Lærernettverk, ledernettverk, fagsykepleiernettverk, piccline-nettverk
Utdanningsutvalget
Økonomiansvarlig
Oversikt over prosjekter (prosjektdeltagere og økonomi)
Medlemsrekruttering
Medlemsansvarlig
Komme med innspill på politiske høringer

Vil du har mer informasjon, ikke nøl med å ta kontakt!
Med vennlig hilsen fra
Therese Jenssen Finjarn
- leder Anestesisykepleierne NSF
tlf: 900 82 187
Mail: therese.finjarn(at)nsf.no
Ann-Chatrin Leonardsen
- sekretær Anestesisykepleierne NSF
Tlf: 416 687 97
Mail: dleo(at)online.no

