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INNSATSOMRÅDE 1: Informasjon
Mål:

At medlemmene
opplever
tilhørighet i
FSRH

Tiltak på
strategisk nivå
evt.
tidsangivelse:

Aktiviteter på handlingsplannivå:

 Videreutvikle hjemmesiden i forhold til informasjon
og erfaringsutveksling om sykepleie i rehabilitering.
 Arbeide med informasjonsbase om aktuell litteratur,
fagartikler, kurs og konferanser.
Legges ut på hjemmesiden + ReHabposten
 Rekruttere medlemmer til 300.
 Sende ut medlemsblad to ganger i året.
 Tenke felles fagblad med aktuelle fagrupper
 Sende ut aktuell informasjon via
medlemsadministrasjon.
 Dele ut brosjyrer
 Opprette gruppe for FSRH på Facebook

Milepælsdato: Status:
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INNSATSOMRÅDE 2: Fagutvikling
Mål:

Være bidragsyter i
rehabiliteringsfaget

Tiltak på strategisk
nivå evt.
tidsangivelse:

Aktiviteter på handlingsplannivå:

 Informere og oppfordre til at det igangsettes
faglig utvikling/brukerundersøkelser som
belyser sykepleie i rehabilitering.
 Arrangere fordypningskurs/fagdager om ulike
tema innen rehabiliteringsfaget for
medlemmene av faggruppen.
 Samarbeide med andre aktuelle faggrupper for
større konferanser / kurs
 Fokus på sykepleieren’s rolle i samhandling og
samarbeidet mellom 1. og 2. linjetjenesten
 Stimulere til at flere medlemmer av faggruppen
søker økonomisk støtte til hospitering på ulike
sykehus/institusjoner.
 Bidra til at arbeidet med definisjon på sykepleie
i rehabilitering gjøres kjent samt oversettes til
engelsk og legges inn i Wikipedia.
 Videreutvikle interne rutiner/metodebok i styret.
 Pådriver for formell godkjenning som
spesialsykepleier av videreutdanning / master i
rehabilitering.

Milepælsdato:

Status:

4

 Samarbeide med forskermiljø ved høgskolene.
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INNSATSOMRÅDE 3: Samarbeid
Delmål:

Tiltak på
strategisk nivå
evt.
tidsangivelse:

Økt samarbeid med
aktuelle
samarbeidspartnere

Aktiviteter på handlingsplannivå:

 Informasjon til høyskoler med spl bachelorutdanning
 Ta kontakt med høgskolene med
videreutdanning/master i rehabilitering for
informasjon og samarbeid.
 Videreutvikle samarbeidet med andre
faggrupper i Norsk Sykepleierforbund og andre
relevante profesjonsgrupper.
 Tettere gjensidig samarbeid mellom styret og
medlemmene i faggruppen.
 Ta initiativ til samarbeid med
rehabiliteringsmiljøer i de nordiske landene,
(SSN) Rehabilitation International (RI) og
Nasjonalt nettverk for forskning om
rehabilitering og sykepleie (NFRS).
 Samarbeide med aktuelle brukerorganisasjoner.
 Økt fokus på arbeidet i.f.h. til pårørende
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