
 

Ekstranummer av Nyhetsbrevet 

 

Dette er , som overskriften indikerer, kun et ekstranummer og  ikke en ”oppstandelse” av 
Nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet besluttet GF  å legge ned  i 2008 til fordel for en mer aktiv formidling på 
faggruppens nettside.  Sykepleierforbundet har i lang tid arbeidet med en ny portalløsning som skal 
gjøre dette arbeidet enklere. Det har vært et komplisert arbeid som  trolig har funnet sin løsning. Vi 
har stor tro på den nye løsningen som skal lanseres 18 mars.  Den nye portalen vil gi oss mange nye 
funksjoner og muligheter. Det vil bli en ”åpen løsning” for publikum, og en lukket løsning for 
medlemmer av faggruppen. Vi har også muligheter for å opprette virtuelle diskusjonsforaer og andre 
moderne løsninger.  Lokallagene gis også etter hvert muligheter til å etablere egne nettsider. Vår 
web-redaktør  Inger Skoglund arbeider for harde livet med å konvertere fra gammelt til nytt. Vi 
regner med å ha ”full drift” på våre nettsider rett over påske. Gjør nettsiden til en av dine favoritter i 
nettleseren!  Har du noe du tenker bør formidles -  stort eller smått - kontakt Inger 
iskoglun@online.no  

 

Distribusjonslister for e-post 

Vi ønsker å bli gode på å informere dere.. Derfor vil vi etablere en distribusjonsliste via e-post. For at 
denne ordningen skal fungere må DU melde inn din e-postadresse til: iskoglun@online.no . Gjør det 
med en gang – så du ikke glemmer det.. Med en slik ordning vil du enkelt motta informasjon om kurs, 
konferanser og annen viktige informasjon. 

 

Skrivekurs på Lesvos 14.-21.mai 2009 

For andre år på rad arrangerer Faggruppen et skrive – og meditasjonskurs på Lesvos.  Hensikten er å 
motivere og inspirere personer som arbeider med veiledning, undervisning, klinisk arbeid eller 
forskning innenfor helse- og sosialfagene, og som har planer om å skrive faglige artikler, essays eller 
bøker.  Kurset koster kr.6900,- inkl. reise, opphold og mat! Tenker du at dette er noe som passer for 
deg kan du kontakte frank@oterholt.net – snarest. 

 

Din kunnskap - pasientens sikkerhet - Prosjekt om sykepleie og fagidentitet 

Faggruppen deltar i et prosjekt sammen med NSF Troms, Høgskolen i Tromsø, Fylkeslegen i Troms og 
5 kommuner i Troms fylke. Faggruppen er representert i styringsgruppen.  

Kort om prosjektet: 
Det er avgjørende for pasientens sikkerhet at vi som sykepleiere bruker vår kunnskap på rett tid og 
sted. Våre arbeidsplasser, både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, er i stadig 
endring og omorganisering. Det skjer både en planlagt endring av arbeidsfordelingen og en usynlig 
oppgaveglidning mellom ulike faggrupper. Forskning viser at sykepleiere opplever det vanskelig å 
argumentere faglig i forhold til hvilke oppgaver som krever sykepleierkompetanse og hvilke som kan 
utføres av øvrig personell. (Lindhardt, 2002 og 2003). Veiledning og refleksjon om egen praksis vil 
være en sentral del av prosjektet. Vi har søkt om og fått tildelt kr.45000,- fra NSF til deltakelse i 

prosjektet. Prosjektsøknaden er tilgjengelig i sin helhet på nettsiden. 
 



 

 
 
 
 
 
 
Nordisk samarbeid 

 
Faggruppen er en aktiv deltaker i vårt nordiske samarbeid. Nordisk Forum består av representanter 
fra de øvrige nordiske lands faggrupper. For tiden arbeider vi med 3 store saker: 
 

Dialogen i København 6.november 2009 

 
Det er 4.gang vi i Nordisk Forum arrangerer en dialog i København. Denne gangen har vi invitert 
Professor Uffe Juul Jensen fra Århus universitet og Professor Kari Martinsen fra Høgskolen i Harstad 
til å samtale om ..”moralske  praksiser  i sundhetstjenesten”. Formen på dialogene er at de inviterte 
presenterer tanker og synspunkter omkring tema, og fører en samtale seg i mellom og med de 
tilstedeværende. Tidligere dialoger har samlet 150-350 deltakere. Fullstendig invitasjon vil bli 
tilgjengelig på nevnte hjemmeside. Sett av datoen allerede nå. Er du tidlig ute kan du få billige 
flybilletter fra de fleste norske byer…med flyplass.. 

 

Nordisk veilederkongress på Hamar 3-5 november 2010 

Det er 10.gang konferansen arrangeres. Nordisk Forum er ansvarlig arrangør, men Faggruppen er 
teknisk og praktisk arrangør. Faggruppen har også sitt 10-års jubileum i 2010!! Samtidig skal vi også 
feire 20-års jubileum for vårt nordiske samarbeid. Dette blir stort. Foreløpig tema for konferansen er 
: KULTUR, KUNNSKAP og ESTETIKK – i mangfoldets tid. Vi vil legge ut fortløpende informasjon på 
nettsiden. Merk dere datoene allerede nå. Vi håper å mønstre mange deltakere med interesse for 
veiledning disse dagene. 

 

Kurs i metaveiledning 

Som 3 store satsingsområde arbeider Nordisk Forum med et kurs i metaveiledning. (veiledning på 
veiledning). Kursansvarli g er 1.lektor Gry Bruland Vråle ved Diakonhjemmets Høgskolesenter. Hun er 
engasjert av Nordisk Forum og vil være sentral i utviklingen av og gjennomføringen av kurset. Mange 
vil kjenne Gry som en av pionerene i det norske veiledermiljøet. Detaljene omkring form, innhold og 
tid/sted skal drøftes på Nordisk Forums møte 20-21.mars 2009. Vi håper at vi kan gjennomføre første 
kurs i løpet av 2009.  

 

Merk deg adressen til nettsiden: www.sykepleierforbundet.no/veileder  

 

 

Til slutt vil styret i faggruppen ønske dere en riktig god påske!  


