
   

  

KANDIDATER PÅ VALG TIL NSFLOS STYRET 2021-2023 

 
Kandidat til ledervervet: 

 

Jeg bekrefter herved mitt kandidatur til ledervervet i NSFLOS til Generalforsamlingen.  

 

 

Navn: Petrin Hege Eide (ny) 

Adresse: Sandven Hageby nr 6, Bergen 

Arbeidssted: Høgskulen på Vestlandet 

Stilling: Førstelektor 

 

Utdanning:  

Sjukepleiehøgskulen i Sogn Og Fjordane 

Videreutdanning i operasjonssykepleie Haukeland Universitetssykehus. 

Hovedfag i sykepleievitenskap Universitetet i Bergen 

Førstelektor Høgskulen på Vestlandet 

 

Yrkesbakgrunn: 

Sykepleier Intensiv 1985-88 SSSF 

Sykepleier Akuttmottak 1988-94 HUS 

Operasjonssykepleier 1997-2000 SOP, HUS 

Operasjonssykepleier 2002-2006 SOP, HUS 

 

Verv i NSFLOS: 

Vara til Styret: 2015-17 

Nestleder: NSFLOS 2017-19 

 



   

  

 

Jeg vil arbeide for: 

Jeg vil arbeide for at operasjonssykepleiere skal ha en bedre lønn og at hjemmevaktsystemer skal 

avlønnes på en mer rettferdig måte. Videre at operasjonssykepleiere som tar master eller utdanner seg 

som first assistant skal få en bedre lønnsinnplassering. 

Jeg vil og arbeide for at operasjonssykepleiere skal ha større innflytelse på egen arbeidssituasjon og 

eget fag.  

Jeg vil og synliggjøre operasjonssykepleiegruppen i det offentlige rom og innad i NSF. 

 

Kandidater til vervet som styremedlem: 

 

Kandidat nr 1: Jeg bekrefter herved mitt kandidatur som styremedlem. 

 

 
 

Navn: Marianne Jungersen (gjenvalg) 

 

Adresse: Kjelsåsveien 35, 0488 Oslo 

Arbeidssted: operasjon gyn/føde, Ullevål, OUS 

 

Stilling: Operasjonssykepleier/fagutviklingssykepleier 

 

Utdanning: 

Master i Klinisk sykepleievitenskap (nå forskning og fagutvikling) HIOA 2011-15 

Videreutdanning i operasjonssykepleie, Ullevål Sykehus 1992-94 

Sykepleier. Hvidovre Hospital, Københavns kommune, Danmark 1982-86 

 

Yrkesbakgrunn: Jeg er operasjonssykepleier og fagutviklingssykepleier på operasjon gyn/føde på 

Ullevål,OUS. Har vært på denne avdeling mer enn 10 år og trives godt med blandingen av elektiv 

kirurgi og den meget akutte kirurgi obstetrikk kan medføre.  

Tidligere 11 års erfaring med dagkirurgi og noen år på seksjonene Generell og traume samt urologi og 

hjerte,kar, thorax. 

Gjennom en årrekke har jeg i regi av NORWAC bidratt som operasjonssykepleier med 

implementering av endoskopi som behandlingsmetode i Øst-Jerusalem og Gaza. 

Et semester har jeg vært tilknyttet LDH i 20 % stilling som lektor og kontaktsykepleier 



   

  

 

Verv i NSFLOS: 

Styremedlem i NSFLOS lokalgruppen Oslo/Akershus gjennom flere perioder 

Nestleder i NSFLOS 2019-2021, inneværende styreperiode. 

 

Jeg vil arbeide for: Synliggjøring av operasjonssykepleiefaget og fagutvikling gjennom 

nettverksarbeide mellom landets fagutviklingssykepleiere. Øke det nordiske samarbeide innenfor bla 

hospitering, kunnskapsdeling og forskning. 

 

 

Kandidat nr 2: Jeg bekrefter herved mitt kandidatur som styremedlem i NSFLOS til 

Generalforsamlingen 2021.  

 
 

 

Navn: Hanne Sofie Yttervik (gjenvalg) 

 

Adresse: Østeråsveien 15, 9409 Harstad 

Telefon: 97076368  E-post: haytterv@online.no 

 

Arbeidssted: Universitetssykehuset NordNorge (UNN) Harstad 

Stilling: Operasjonssykepleier 

 

Utdanning:1991: Grunnfag Sosialantropologi, 1998: Bachelor i Sykepleie, 2003: Videreutdanning i 

operasjonssykepleie 

 

Yrkesbakgrunn: 1987-90 : kontormedarbeider, 1998-2000: Sykepleier i hjemmetjenesten Kanebogen, 

Harstad, 2000-2002: sykepleier kirurgisk avdeling Harstad Sykehus, 2003-dd: Operasjonssykepleier 

UNN Harstad 

 

Verv i NSFLOS: 2017-2019: medlem av Sentralstyret, 2019-2020: medlem av sentralstyret 

 

Verv i NSF/andre organisasjoner: 1998-2000: Plasstillitsvalgt NSF Hjemmetjenesten Kanebogen, 

2007- 2021: Plasstillitsvalgt Operasjon/Anestesi UNN Harstad, 2021- dd: Hovedtillitsvalgt NSF UNN 

Harstad 

 

Jeg vil arbeide for: Jeg har vært medlem av sentralstyret i 4 år og ønsker å bidra videre i det viktige 

arbeidet NSFLOS gjør for å utvikle operasjonssykepleierfaget i hele landet. Jeg har ikke 

masterutdanning, men mener masterutdanning er viktig for å utvikle faget vårt til det beste for 

pasienten og samfunnet. Når det er sagt så mener jeg at det er viktig i et landsstyre å ha representanter 

av de erfarne operasjonssykepleierne uten masterutdanning. 

mailto:haytterv@online.no


   

  

 

 

Kandidat nr 3: Jeg bekrefter herved mitt kandidatur som styremedlem i NSFLOS til 

Generalforsamlingen. 

 

 

 
 

Navn: Sisilie Havnås Skråmm (ny) 

Adresse: Segelckesvei 16, 2010 Strømmen 

 

Arbeidssted: Sentraloperasjon, Akershus universitetssykehus 

Stilling: Fagutviklingssykepleier 

 

Utdanning: Sykepleier (1983), operasjonssykepleier (1996), klinisk spesialist (2006), MScN 

(Sykepleie-klinisk forskning og fagutvikling, 2016) 

Yrkesbakgrunn:  

-1983-1994; Sykepleier (Aker sykehus, Vefsn sykehus, Regionsykehuset i   

 Tromsø, Sentralsykehuset i Østfold/ Fredrikstad, Sentralsykehuset i   

 Akershus/Akershus universitetssykehus)   

-1994-1996; videreutdanning i operasjonssykepleie, Sentralsykehuset i   

  Akershus/Akershus universitetssykehus 

-1996-dd. operasjonssykepleier Sentralsykehuset i   

 Akershus/Akershus universitetssykehus, -2006-2009 Driftskoordinator, 2009-dd, 

Fagutviklingssykepleier  

 

Verv i NSFLOS: Lokalgruppen Oslo/Akershus 1997-2010, nestleder/leder hele perioden, 2019-dd, 

nestleder 

Verv i NSF/andre organisasjoner: Plasstillitsvalgt 2000-2005 

Jeg vil arbeide for: 

-praksisnær forsknings- og fagutviklingskompetanse i akademia og i klinikk 

-bedret bemanningsnorm, utdanne tilstrekkelig med operasjonssykepleiere for å møte fremtidens 

helsevesen 

-gjøre operasjonssykepleie mer synlig utenfor operasjonsavdelingene 

 

 

 



   

  

Kandidat nr 4: Jeg er villig til å bli nominert som medlem til styret i NSFLOS. 

 
 

 

Navn: Jan-Thore Lockertsen (ny) 

Adresse: Skarvegen 41, H0101, 9020 TROMSDALEN 

 

Utdannelse: 

Ph.d. helsevitenskap, 2021, med avhandlingen: We Ran a Hospital – The Norwegian Nurses efforts 

during the Korean War and the Impact of their Experiences on Norwegian Nursing and Theatre 

Nursing. 

Master i helsefag, 2009, med mastergradsoppgaven: Operasjonssykepleie ved Troms og Tromsø 

sykehus 1895-1974. 

Videreutdanning i sykepleie, operasjonssykepleie, 2002: Omsorg – viser operasjonssykepleiere 

omsorg? 

Grunnutdanning i sykepleie, 1999. 

 

Jeg har videre utdannelse som pedagogisk veileder og basiskurs universitetspedagogikk. 

 

 

Arbeidserfaring 

2020 - dags dato Førsteamanuensis i operasjonssykepleie, Nord universitet, campus Bodø 

2017 – 2019  Operasjonssykepleier – POP – UNN, Tromsø 

2012 – 2016  Stipendiat helsevitenskap, UIT, campus Tromsø 

2009 – 2012  Lektor Videreutdanningene ABIOK, UIT, campus Tromsø 

2006 – 2009  Høgskolelærer /Lektor Bachelor i sykepleie, UIT, campus  Tromsø 

2002 – 2006  Operasjonssykepleier, Ortopedi og plastikk og håndkirurgisk,    

  UNN, Tromsø 

1999 – 2001  Sykepleier ved Plastikk og håndkirurgisk sengepost, UNN, Tromsø  

  

Jeg vil arbeide for: 

Jeg er opptatt av operasjonssykepleiernes omsorg for pasienten og som medarbeider i 

operasjonsteamet. Operasjonssykepleie er et pasientnært fag, men vår rolle er lite beskrevet i 

grunnforskning.  NSFLOS har alltid arbeidet for operasjonssykepleiernes arbeidsforhold og 

utdannelse. Et av målene nå er etablering av operasjonssykepleierutdanningen som 

mastergradsutdanning Det er reist spørsmål om nødvendigheten av mastergradskompetanse hos 



   

  

operasjonssykepleieren. En mastergradsutdanning gir operasjonssykepleieren mulighet til å reflektere 

over kunnskap og ferdighet i møte med operasjonspasienten og synliggjøre operasjonssykepleien. Det 

vil gi innsyn i vårt fag og åpne for kritisk vurdering av vår kunnskap.  Forventelig vil et slikt arbeid 

styrke rekrutteringen til vårt fag.   

 

Med lekkasjene fra statsbudsjettet om utredning av spesialistgodkjenning av operasjonssykepleiere, vil 

dokumentasjon av vår kunnskapsbase kunne være en medvirkende årsak til å oppnå 

spesialistgodkjenning. Vil en slik godkjenning være tett knyttet til en mastergrad, eller vil det gis 

mulighet for godkjenning med tilbakevirkende kraft på bakgrunn av den real kompetanse vi besitter?  

Jeg vil arbeide for skriftliggjøring av operasjonssykepleierens kompetanse gjennom dokumentasjon av 

vår historie og kunnskapsbase, og være med å bidra til styrking av fag og vår utdanning og med det 

bidra til økt rekruttering til beste for operasjonspasienten.  

 

 

Kandidat nr 5: Jeg bekrefter herved mitt kandidatur som styremedlem i NSFLOS 

 

 

Navn: Astrid Wevling (ny) 

Utdannelse:  

Master fra 2012 – Gjøvik 

Førstelektor fra vår 2020 

 

Faginteresser: 

Ikke- tekniske ferdigheter 

Film som læringsverktøy 

Kompetanse, kompetanseutvikling og læreprosess  

Arbeidserfaring: 

Arbeidet ved høyskolen i Østfold med ansvar for operasjonssykepleie utdanningen siden 2010 

Tidligere arbeid: 

Operasjonsavdelingen Kalnes i 10 år ( tar fremdeles noen vakter) 

Akuttmottak og 113 operatør 

Barneavd. 

 



   

  

Kandidat nr 6: Jeg bekrefter herved mitt kandidatur som styremedlem i NSFLOS 

 
 

Navn: Birgitte Kristensen (ny) 

Hei. 

Jeg ønsker å stille til valg for LOS sitt sentral styre. Har sittet i styre en periode tidligere og sitter nå 

for lokal gruppen i Østfold.  

Det er viktig å være engasjert i faget, faggruppen og den faglige utviklingen. Å være med i styre gir en 

unik mulighet til å komme tett på utviklingen av faget på et overordnet nivå og de prosesser som hører 

med. 

Jeg har alltid vært opptatt av fag og vår faglighet. I nåtid og fremtid tror jeg det viktig å styrke nettopp 

dette gjennom bl.a. å jobbe frem en autorisasjon for å styrke oss som gruppe, vise at vi kan ikke 

erstattes eller ikke la vår stemme blir hørt (som kanskje mange opplevde i corona pandemien).  Det har 

vært jobbet en stund med autorisasjon, men jeg håper at styre kan løfte det opp igjen og løfte det 

fagpolitisk. 

Andre viktige saker er: 

• lønn for spesialsykepleiere  

• arbeidsforhold til dagarbeidere  - stor arbeidsbelastning, lav lønn, fokus på effektivitet 

• lønn for master, tilrettelegge for master for alle ( 1,5 år/ 2 år… hvem får, hvem får ikke.. her 

må det være likhet) 

Dette er punkter som NSF også løfter frem og arbeider for. Har et ønske om at det nye styre kan jobbe 

tettere på NSF og at man sammen kan påvirke det politiske miljøet i større grad. 

Norge mangler fremover sykepleiere og spesialsykepleiere. Hva tenker vi om dette? Hvordan vil det 

berøre og påvirke oss? Mener vi noe rundt dette? Kan vi være med å påvirke politiske prosesser? Dette 

er håper jeg styre og alle medlemmer i LOS kan diskutere 

Hilsen fra Birgitte 

 

 

 

 

 



   

  

Kandidater til vervet som varamedlem:  

 

Kandidat nr 1: Jeg bekrefter herved mitt kandidatur som varamedlem. 

 

 

 
 

Navn: Cathrine Heen  (ny) 

Adresse: Festningsveien 9, 1368 Stabekk 

Arbeidssted:  Operasjonsavdelingen, Akuttklinikken, OUS 

Stilling: Fagutviklingssykepleier 

Utdanning:  

Pedagogisk basiskompetanse Lovisenberg Diakonale Høyskole 2019-2020, 10 stp 

Master i klinisk sykepleievitenskap Høyskolen i Oslo 2008-2011 

Ullevål Universitetssykehus videreutdanning i operasjonssykepleie september 1994 - mars 1996 

Aust Agder sykepleierhøgskole 1988 – 1991 

Yrkesbakgrunn:  

Fagutviklingssykepleier Operasjonsavdelingen AKU OUS september 2020- 

Lektor ved Lovisenberg diakonale høgskole 30-50 % august 2018-august 2020. 

Fagutviklingssykepleier, Operasjonsavdelingen, Bærum sykehus, Vestre Viken august 2015-august 

2020. 

Ledende spesialsykepleier fag/drift Generell seksjon, Operasjonsavdelingen, Akuttklinikken, Ullevål, 

Oslo Universitetssykehus 2011-2015. 

Fagutviklingssykepleier sentraloperasjon juli 2005-2011. 

Praksisveileder for studenter i videreutdanning i operasjonssykepleie, januar 2005 - juni 2005 ved 

Generell og Ortopedisk seksjon. 

Høyskolelærer ved Høyskolen i Oslo videreutdanning i operasjonssykepleie, 50 % stilling, 6 mnd 

2002. 

Spesialsykepleier generell seksjon, 80 – 100 % stilling i turnus 1996 – 2004. 

Øre, nese, hals sengepost, Ullevål Universitetssykehus, 100 % stilling i turnus, september 1991 - 

september 1994. 

Verv i NSFLOS: 

Styremedlem NSFLOS sentralt 2019-2021 

Varamedlem NSFLOS sentralt 2017-2019  

Representant for NAORN i EORNA 2014-2021 

Nestleder NSFLOS sentralt 2014-2017 

Styremedlem NSFLOS Oslo/Akershus 2014-2017 



   

  

Nestleder NSFLOS Oslo/Akershus 2007-2010 

Styremedlem NSFLOS Oslo/Akershus 2006-2007 

 

Jeg vil arbeide for:  

Jeg har vært en av styrets representant i EORNA 2014-2021. Siden mai 2019 har jeg vært medlem i 

OC (organizing committee) i forbindelse med neste kongress. Arbeidet i EORNA har vært spennende. 

Jeg fortsetter til kongressen i Stavanger er gjennomført og ut perioden om styret ønsker det.  

Styret har to større arrangement foran seg neste periode med NORNA i Bergen 2023 og EORNA 

Stavanger 2022. Jeg ønsker at flere norske forelesere bidrar med å dele forskning og 

kvalitetsutviklingsarbeid. Det faglige nivået i Norge er høyt og det bør deles med de andre 

medlemslandene i EORNA.  

Den siste valgperioden har jeg hatt ansvar for lærernettverket. I tillegg har jeg deltatt og bidratt med å 

arrangere nettverksmøter for fagutviklingssykepleiere sammen med Marianne Jungersen. 

Bidra til å øke rekruttering til operasjonssykepleieryrket. Jobbe for at lønn under videreutdanning 

videreføres. 

Jobbe for at videreutdanning i operasjonssykepleie blir masterutdanning på landsbasis. På denne måten 

øke kompetansen i operasjonssykepleiefaget, øke lønnsnivået og stimulere flere operasjonssykepleiere 

til å ta doktorgrad.  

Kandidat nr 2: Jeg bekrefter herved mitt kandidatur som varamedlem i Sentralstyre NSFLOS. 

 

 

Navn: Hanne Zachariassen (ny) 

Adresse: Trampen 2 1930 Aurskog 

Arbeidssted: Sentraloperasjon Akershus Universitetssykehus 

Stilling: Operasjonssykepleier 

 

 



   

  

Utdanning: 

Sykepleierhøyskolen i Oppland 1986-1988 

Videreutdanning i Operasjonssykepleie 1991-1993 

 

Yrkesbakgrunn:  

Legvakten i Oslo kir avd 1989-1991 

Aker Sykehus 1991-2001 

Lærdal Sykehus 2002-2011 

Akershus Universitetssykehus 2011- dd 

 

Verv i NSFLOS: 

Kasserer i Lokalgruppe Oslo/Akershus 2012-2015 

Kasserer Sentralstyret NSFLOS 2015-2021 

 

Jeg vil arbeide for:  

Engasjere medlemmene i faget vårt 

Være med å synliggjøre vår faglige rolle i det kirurgiske teamet 

 

 

KANDIDATER PÅ VALG TIL NSFLOS NOMINASJONSKOMITE 2021-2023 

Kandidat til ledervervet: Ina Johansen, Troms og Finnmark 

 

Kandidater til vervet som medlemmer:  

Åse-Lill Ellingsæter, Oslo 

Mona Osen, Trøndelag 

 

Kandidater til vervet som varamedlemmer: 

Trine Hovland, Viken  

Aina Jøranli, Oslo 

 

 


