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Sak Beskrivelse Kommentarer Vedtak 
9/21 
 
 

Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

 Godkjent 

10/21 
 
 

Godkjenning av referat 
fra 9.februar 

 Godkjent 
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Årets 
sykepleier/sykepleieled
er 

Kjell Egil Kjosavik ble årets sykepleier 2020, og 
Tone Lise Eielsen ble valgt til årets 
sykepleierleder 2020. 
 
Styret ønsker å se nærmere på hvordan man 
skal skrive nominasjonen. Vi ønsker at det skal 
skrives en mer utfyllende beskrivelse av den 
nominerte ut fra de gitte kriteriene som settes. 
Man vil og vurdere om det skal settes en grense 
av ord, evt et minimum av ord. 
 
Forslag til vedtak; 
Fylkesstyre tildeler prisen som årets sykepleier 
til Kjell Egil Kjosavik, og årets sykepleierleder til 
Tone Lise Eielsen. 
 

Godkjent 

 
 
 

Presentasjon av 
Jordmorforbundet i 
Rogaland, v/Solveig 
Pedersen 

Vi fikk en fin presentasjon og informasjon fra 
jordmorforbundet Rogaland. Det er mangel på 
jordmødre, Helse stavanger har 27 ubesatte 
stillinger.. man ser at flere velger å søke seg til 
kommunene, da lønnen er høyere her. Helse 
stavanger har jordmorstudenter, men dette har 
de ikke på Haugesund sykehus, her mangler de 
14 jordmødre.. Jordmorforbundet fortsetter med 
et sterkt faglig fokus, - når det gjelder 
mastergrad er det utrolig viktig at en jordmor har 
sykepleie som grunnutdanning. I dag opplever 
man at den fødende og gravide oftere har et 
komplekst sykdomsbilde som kreves en høy 
sykepleiefaglig kompetanse.  

Ingen 
vedtak 



 

 

 
 
 

Informasjon 
presentasjon fra Anne 
Margrethe Øritzland, 
forbundsstyremedlem 

Tema for innlegget var rolleforståelse og 
endringsledelse. Viktig med rolleforståelse, 
både som tillitsvalgt, men også som 
representant i fylkesstyre. Vi representerer ikke 
arbeidsplassen vår, men skal ivareta alle – å ha 
en bevissthet rundt dette er utrolig viktig. For 
henne som medlem i forbundsstyre har saker 
som arbeidstid, lønn, kvalitet i utdanningen og 
heltid vært særs viktig. Fylkesstyre skal spille 
inn saker til forbundsstyre når vi mener noe må 
løftes opp. 

Ingen 
vedtak 
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Status budsjett v/Marita 
Hilleren 
 

 Ingen 
vedtak 

 
 

 

Orientering og status 
yrkesskader 
V/spesialrådgiver Stina 
Gustavsson, NSF 
Rogaland 

Det vil bli vedlagt presentasjonen til Stina. Ingen 
vedtak 
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Promotering og 
utdeling av 
sykepleierprisene 

Grunnet pandemisituasjonen er det vanskelig å 
si i dag hvordan utdelingen skal foregå. Vi 
ønsker hvis mulig å overraske begge vinnerne 
på jobb. Uansett vil overrekkelsen filmes og 
sendes digitalt 12 mai, på den internasjonale 
sykepleierdagen. Gaven som vinnerne får er et 
kunstbilde og blomst. 
 
Forslag til vedtak; 
Sykepleierprisene overrekkes av fylkesleder 
og/eller nestleder på 12. mai. Dette streames 
via Facebook. Hvis det er mulig å dele ut 
prisene på arbeidsplassen foretrekkes det. Hvis 
ikke inviteres kandidatene til fylkeskontoret. I 
tillegg gis arbeidsplassen en lokal 

oppmerksomhet. 
 
 

Godkjent 
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Årets praksisveileder 
 
 
 

Fylkesstyret endret og konkretiserte kriteriene til 
denne prisen. Prisen skal deles ut i et 
samarbeid mellom NSF Student og NSF 
Rogaland. Når den skal deles ut, hvilken gave 
skal gis kommer fylkesstyret tilbake til. 
 
Forslag til vedtak; 
 

Fylkesstyret foreslår følgende kriterier til 

årets praksisveileder: 

Kriterier: 

• Må ha vært veileder for en student på 

bachelor, 

videreutdanning/masterutdanningen  

• Må vise engasjement utover minstekrav 
til det å være veileder  

Godkjent 



 

 

• Har tydelige forventinger til studenten 

• Har evne til å se studentens individuelle 
behov for veiledning  

• Har mot til å utfordre studenten og pushe 
han/hun ut av komfortsonene på en 
ivaretagende og støttende måte 

• Hjelper studenten å finne relevante 

læringssituasjoner også med fokus på 

helhetlig sykepleie og det kliniske blikk 

• Har tydelig etisk bevissthet og viser et 
reflektert menneskesyn 

• Viser sammenhengen mellom 
sykepleieteori og praksis til inspirasjon 
for studenten  

 
 
 
 
 
 
Følgende kan nominere 
 

• Studenter på bachelorutdanning eller 

videreutdanning/master kan nominere 

kandidater. 
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Deltagelse på 
sykepleierkongressen 
2021 
 
 
 

Fylkesstyret ønsker at alle styremedlemmer og 
vara representantene skal få mulighet og tilbud 
til å dra på sykepleierkongressen 1 og 2 
desember 2021. 
 
Forslag til vedtak; 

De medlemmer av fylkesstyret som har 
anledning deltar på sykepleierkongressen 2021. 
Der det ikke gis permisjon med lønn fra 
arbeidsgiver kan NSF Rogaland vurdere å 
dekke tapt arbeidsfortjeneste. 

Ser på mulighetene for at vararepresentantene 
også kan delta. 
 
 
 

Godkjent 
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Orienteringssaker 
 
 
 
 
 

Informasjon om; 

• Status møter med politikere 

• Rådet for sykepleieetikk 

• Status KS forhandlinger vedrørende 
godtgjøring for praksisveiledere. Avtalt 
møtetidspunkt 17.mars 

• Etablering av nettverk for NSF 
tillitsvalgte i helsestasjonstjenesten. 
Avtalt møtetidspunkt på teams 7. april 

 



 

 

17/21 

Eventuelt 
 
 
 

• Honorar for styrearbeid. Etter at honorar 
kommer over kr. 10000,- skal det trekkes 
skatt fra første krone. Derfor viktig å 
passe på at dette gjøres fortløpende. 
Alle styremedlemmene takker ja til at 
rådgiver på fylkeskontoret tar seg av 
dette. 

• Sitteunderlagene; fylkesstyret vedtok i 
oktober at alle NSF sine medlemmer i 
Rogaland skulle få et sitteunderlag. Alle 
HTV områdene har fått utkjørt sine, men 
det er fremdeles mange igjen som må 
utdeles. Vi har mange medlemmer som 
ikke er inn under noe HTV område, eks 
private virksomheter. Fylkeskontoret skal 
jobbe videre med å få delt disse ut. 

 

 


