
 

 

 

Handlingsplan 2015 
 

 
 

Avdeling: ØNH-faggruppe 

 
De enkelte nivåer i organisasjonen skal: 

- påvirke beslutningstakere 
- understøtte tillitsvalgte 
- yte medlemsservice 
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For 2014 legger forbundsstyret følgende organisasjonspolitiske prioriteringer til grunn: 
I malen er det tatt med tiltak på strategisk nivå som gjelder for avdelinger ved hovedkontoret. Viser til NSF-#358546-FS sak 44-2Strategisk plan rulleres 

september 2013. 

 
 

INNSATSOMRÅDE 1: Prioritering og organisering av helsetjenesten 

 

Hovedmål 1: 

En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet og 
pasientsikkerhet, som er organisert, bemannet og finansiert med utgangspunkt 
i pasientenes behov for helsehjelp og prinsippet om behandling på beste, effektive omsorgsnivå. 
 
Viktige elementer for å nå målet: 

 En finansiering som fremmer faglig kvalitet, ønsket prioritering og god ressursbruk i alle deler av helsetjenesten. 

 Sykepleiernes rolle styrkes innenfor alle deler av helsetjenestetilbudet. Det helsefremmende og forebyggende arbeidet 
gjennom hele livsløpet vektlegges og styrkes. 

 Sykepleiernes kompetanse tas i bruk for å nå målene i Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015. 

 E-helse, velferdsteknologi og andre IKT-verktøy som understøtter pasienten og sykepleiernes arbeidsflyt. 
 

Delmål: Tiltak på strategisk nivå 
evt. tidsangivelse: 

Aktiviteter på 
handlingsplannivå: 

Rapportering ØNH-faggruppens tiltak og 
mål: 

1.2  
Være pådriver til 
styrking av - 
lavterskeltilbud i 
kommunene 
innenfor psykisk 
helse for alle 
aldersgrupper 

- forebygging og 
mestring av 
kroniske lidelser 

 
b) Være en pådriver for 
å fremme 
tjenesteutvikling i 
kommunene i 
samarbeid med aktuelle 
aktører innen psykisk 
helse, rus, 
helsefremming og 
forebygging. Fokus på 
forebygging og 

 
b) Mål: 
Bidra til måloppnåelse av 
satsningsområder i 
plattform for folkehelse 
gjennom tematisering i 
SF. 
 
Tiltak: 

 Folkehelse settes 
på agendaen på 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fokusere på sosiale og 
psykiske utfordringer ved 
ØNH-kreft. (Blant annet vil 
dette være fokus på 
seminar høst 2015 i form 
av foredrag om mestring av 
livet etter ØNH-kreft). 
En likeperson fra søvn vil 
også være representert 
med innlegg på 
fagseminaret. 

pcdocs://NSF/358546/R
pcdocs://NSF/358546/R
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mestring. 

 
 
 
 
 
 
 

 

konferanser i regi 
av faggruppene 
både lokalt og 
sentralt. 
 

 Arrangere en 
workshop med 
tema «Sosial 
ulikhet og helse». 
 

 Utarbeide og 
gjennomføre en 
plan for å 
videreutvikle og 
spre konseptet 
«Sykepleier som 
samfunnsaktør». 

 
 

 
 
 

 

1.3 NSF skal være 
pådriver til  
utvikling og økt 
bruk av E-helse, 
IKT og 
velferdsteknologi 
innenfor etisk 
forsvarlige 
rammer. 

a) Bevisstgjøring av 
våre medlemmer 
ved å sette tema 
på dagsorden ut 
fra et sykepleier-
perspektiv 

b) Være pådriver i 
forhold til 
strategisk valg 
for eHelse som 
understøtter 
sykepleiefaget og 
sykepleie-

 a+b) Mål: 
 
Faggruppene tematiserer 
e-helse og etisk bevissthet i 
konferanser og fagdager. 
 
 

 Tiltak:  
 
Planlegge og 
gjennomføre en 
workshop der tema 
drøftes og gode 
eksempler 

 
 
 

 

Fokusere på felles utvikling av 
prosedyrer og deling av 
eventuelle prosedyrer og 
behandlingsplaner utarbeidet 
ved de enkelte ØNH-
avdelingene (innenfor 
gjeldende regelverk hos 
helseforetakene). 
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tjenestens 
arbeids-
prosesser 

etterspørres med 
utgangspunkt i 
kompetansenettverk
ene og i samarbeid 
med FHPA 
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INNSATSOMRÅDE 2: Sykepleieprofesjonen i utvikling 

 
Hovedmål 2:  
En kompetent, tydelig og godt koordinert sykepleietjeneste med fokus på 
kvalitet, pasientmedvirkning og tilgjengelighet. 
 

Viktige elementer for å nå målet: 

 Sykepleietjenesten er forankret og posisjonert på nasjonalt nivå og på alle nivå i helsetjenesten forøvrig. Dette bidrar til en 
lærende helsetjeneste som er trygg, samordnet og effektiv. 

 Gjennomgående ledelse av sykepleietjenesten med fokus på kunnskapsbasert praksis og kompetanseutvikling. 

 En sykepleietjeneste som videreutvikler arbeidet med kvalitetsindikatorer, pasientforløp og helhetlige systemer for 
kvalitetsforbedring. 

 En sykepleietjeneste som aktivt utvikler og implementerer nye funksjoner og tjenestetilbud (Dekkes av delmål 1.1 og 1.2 
over) 

 NSF skal motarbeide profesjonsnøytralitet i helsetjenesten. 

 NSF skal arbeide for å innføre en nasjonal sjefssykepleier. 
 

Delmål: Tiltak på 
strategisk nivå 
evt. 
tidsangivelse: 

Aktiviteter på 
handlingsplannivå: 

Rapportering: ØNH-faggruppens tiltak og mål: 

2.4 Innføring av 
kvalitetssyste
mer for 
sykepleietjene
sten i helse- 
og 
omsorgssektor
en 

c) Være 
pådrivere for 
utvikling av 
kliniske 
retningslinjer 
som understøtter 
kunnskapsbasert 
sykepleiepraksis 

c) Mål: 
SF bidrar i arbeidet 
med utvikling av 
kliniske retningslinjer.  
 
Tiltak:  

 Sørge for at 
relevante 
faggrupper 
bidrar i dette 
arbeidet, 

 
 
 
 
 
 

 

Fortsette arbeidet med å utarbeide 
en nasjonal kunnskapsbasert 
prosedyre for håndtering av 
tracheostomi hos pasienter med 
sykdom i hode-halsområdet. 
 
Dele de kunnskapsbaserte 
prosedyrene for stell/håndtering av 
tracheostomi (Rikshospitalet/DNR) 
og skopi (Haukeland) når disse er 
ferdig utarbeidet.  
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eksempelvis 
LaH, psykisk 
helse og rus 
 

Være en ressurs på den enkelte 
avdeling for å oppmuntre til 
utarbeidelse av kunnskapsbaserte 
prosedyrer. 
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INNSATSOMRÅDE 3: Sykepleierutdanning og forskning 

 
Hovedmål 3: 
Utdanning, fagutvikling og forskning skal gi sykepleiere kunnskap og kompetanse som sikrer grunnlag for god pasientbehandling, 
og synliggjør sykepleiernes særegne funksjon i helsetjenesten. 
 
Viktige elementer for å nå målet: 

 Sykepleierutdanning på alle nivå skal være regulert, organisert, finansiert og kvalitetssikret i tråd med befolkningens behov 
for sykepleierkompetanse. Det skal etableres nasjonale kvalitetskrav til sykepleierutdanningen på alle nivå. 

 Opptakskrav, kvalitet og fokus på kjernefagene i sykepleie på Bachelorstudiet, herunder sykepleiernes særegne funksjon og 
naturvitenskaplige tema, styrkes. 

 Forskning med fokus på sykepleiernes utdanning, kjerneområder, arbeidsbetingelser, kvalifikasjoner i samhandling, 
pasientsikkerhet og pasientresultater skal initieres og prioriteres. 

 Det skal utarbeides strategi og innhold i forhold til klinisk ekspertsykepleie/avansert klinisk praksis. 

 Det skal arbeides med opprettelse av en samarbeidsavtale mellom praksis og fag- og forskningsmiljøer. 

 Stillinger til forskning og fagutvikling i sykepleie skal økes. 
 

Delmål: Tiltak på 
strategisk nivå 
evt. 
tidsangivelse: 

Aktiviteter på 
handlingsplannivå: 

Rapportering ØNH-faggruppens 
tiltak og mål: 

3.2NSF medvirker til at det 
etableres nasjonale 
kvalitetskrav til 
sykepleierutdanningen + 
klinisk 
ekspertsykepleier/avansert 
klinisk praksis. Dette for å 
sikre tilstrekkelig 
kompetanse hos 
sykepleiere for å møte 
både dagens og 

a) Søke 
samarbeid 
med 
høyskoler 
og 
universitet 
om dette 
arbeidet. 

 
 
 

a og c) Mål: 
SF i samarbeid med FK/HK 
etablerer arenaer der 
kompetansebehov og 
kompetansesammensetting 
tematiseres 
 
Tiltak: 
 

 Sørge for at prosjektet 
 «AIOB-ressurs»  blir 

 
 
 
 
 

 

Være delaktig og øke 
den ØNH-
sykepleiefaglige 
kompetansen gjennom 
seminarer, faglig 
litteratur på 
hjemmesidene og 
tilbud om undervisning 
på 
universitet/høgskoler. 
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fremtidens behov i helse- 
og omsorgstjenesten. (Ref 
også delmål 2.5) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Utarbeide 
strategi og innhold 
i forhold til klinisk 
ekspertsykepleie 
/avansert klinisk 
praksis. 
 

kjent og brukt. 

 Bidra på 
«Samhandlingskonferan
sen 2015» der «Lønn 
for kompetanse» er 
tema 
 

 c)Tiltak: 
 

 Bidra i pågående arbeid 
i FHPA. Leder og 
aktuelle faggrupper er 
representert. 

Oppfordre medlemmer 
til å delta på ØNH-
utdanning på 
Karolinska. 
 
Hospitere på tvers av 
ØNH-avdelinger. 

3.3 NSF påvirker til at det 
investeres i flere 
stillinger til 
fagutviklings-
sykepleiere, 
stipendiater og 
utdanningsstillinger 
 

a) Målrettet, 
enhetlig og faglig 
godt fundert 
budskap/påvirkning 
på alle arenaer der 
vi møter 
besluttende 
myndigheter på 
alle nivå. 

a) Mål:  
SF deltar og målbærer NSF’s 
strategier og forventninger ( jfr 
plattform for utdanning). 
 
Tiltak: 
 

 Viser til pkt 1.2 c -
«Sykepleier som 
samfunnsaktør». 

 Bidra med gode 
eksempler der en lykkes 
både i kommune-
helsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten 
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 Tydeliggjør behovet for 
systematisk 
kunnskapsutvikling 
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INNSATSOMRÅDE 5: Medlemmer og organisasjon 
 
Hovedmål 5: 
NSF er et selvfølgelig førstevalg og et sterkt redskap for sykepleiere, 
sykepleieledere, jordmødre og sykepleiestudenter. 
 
Viktige elementer for å nå målet: 

 Videreutvikle en attraktiv, sterk og tydelig medlemsorganisasjon hvor medlemmenes kollektive og individuelle behov står 
sentralt, og hvor god service er selvfølgelig i alle ledd. 

 En målrettet og tilpasset virkemiddelbruk for å rekruttere og beholde medlemmer. 

 Hensiktsmessig integrering av faggrupper og strategisk satsning på sykepleierledere for å styrke og utnytte organisasjonens 
samlede kompetanse og slagkraft. 

 Målrettet og konkret aktivitet for å rekruttere og beholde tillitsvalgte, styrke tillitsvalgtapparatet, oppnå styrket 
fagforeningsbevissthet og høy organisasjonsgrad hos sykepleierne. 

 Videreutvikle en kostnadseffektiv, dynamisk og fleksibel organisasjon med høy kompetanse og påvirkningskraft på relevante 
beslutningsarenaer. 

 

Delmål: Tiltak på 
strategisk nivå 
evt. 
tidsangivelse: 

Aktiviteter på 
handlingsplannivå: 

Rapportering ØNH-faggruppens tiltak og 
mål: 

5.1 NSF skal ha klare 
mål som er kjent 
både internt og 
eksternt og 
strategier som er 
godt kjent for de 
involverte i 
organisasjonsappar
atet 

b) Utarbeide 
handlingsplaner i 
alle enheter 
basert på 
vedtatte mål og 
strategier 
 

a) Mål 
SF har klare mål og 
handlingsplaner knyttet 
til NSF’s strategier. 

 
Tiltak:  
 

 Faggruppenes 
handlingsplaner 

 
 
 
 
 
 
 

 

Utarbeide årlig handlingsplan og 
årshjul.  
Gi tydelig og oppdatert 
informasjon til medlemmene av 
faggruppen. Eksempelvis via 
hjemmeside, facebook og 
kvartalsvis nyhetsbrev per mail. 
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reflekterer NSFs 
fag - og 
helsepolitiske 
mål. 
 

 SF har stor 
oppmerksomhet 
på å bidra med 
saker/temaer der 
behovet for 
sykepleiekompeta
nse løftes fram.  

5.2 Øke bevisstheten 
om verdien av 
medlemskap i NSF 
for å øke 
organisasjonsgrade
n og bygge 
merkevare 

c) Satsning på 
NSF sine 
ledermedlemmer. 

c)Mål. 
SF bidrar i arbeidet med 
å spre innholdet i 
«Plattform for ledelse» . 
 
Tiltak:  
 

 Synliggjøre 
lederbehov og 
forventinger i 
faggruppene. 

 Utfordre 
kompetansenettv
erk – ledelse på 
rekrutteringstiltak i 
forhold til ledere.  

 Søke dialog med 
FA/FHPA/HK/FK 
om felles 
utfordringer 

 
 
 
 
 
 
 

 

Verve medlemmer til 
faggruppen. 
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knyttet til tema 
ledere og ledelse 

 Vurdere å 

arrangere en ny 

nasjonal  

konferanse med 

tema «Ledelse» 
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5.4 Videreutvikle en 
kostnadseffektiv, 
dynamisk, 
samhandlende og 
fleksibel organisasjon 
med høy kompetanse 
og påvirkningskraft på 
relevante 
beslutningsarenaer. 

c) Synliggjøre og 
benytte 
kompetansen til 
sentralt fagforum i 
organisasjonen  

c)Mål: 

1. SF har kunnskap om 

NSF’s politiske 

plattformer  

 

2. Kompetansenettverkene 

bidrar innenfor områdene 

ledelse og folkehelse. 

 

 

Tiltak: 

 Plattformene er 

tematiseres fortløpende  i 

SF. 

 SF bidrar til at den 

enkelte faggruppe 

konkretiserer tiltak i 

forhold til plattformene i 

sine handlingsplaner. 

 Kompetansenettverket 

arbeider i henhold til 

mandatet som er 

utarbeidet. 

 Prosjektkoordinatorer 

informerer/møter styrene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Leder og nestleder 
deltar i SF. 
Webredaktør 
forsøker å holde 
hjemmesiden 
oppdatert med tanke 
på hva som foregår i 
SF. 

.. 
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i faggruppene 

 Kompetansenettverkene 

møter x 4 pr år 

 Samhandlingsmøter 

mellom PK og FHPA 

 Prosjektkoordinatorene 

oppdaterer AU og FHPA   

 Etablere kontakt med FK 

for informasjon om 

kompetansenettverkene 

og eventuelt samarbeid.  

 Kompetansenettverkene 

bidrar med relevante 

innspill til HK/FK. 

  

 

 

 

Øvrige tiltak spesifikt for 
Sentralt Fagforum 

    

 Løpende aktiviteter    

 

 
 

 
 
 
 

 Videreføring av 
Solidaritets-
opphold for 
erfarne 
sykepleiere til 
TANGA 

 Mars – utlysning 

Mai – intervjuer 

September - reise 
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 Tildeling av 
«Fagutviklings
midler – 2015» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utvikle 
samarbeide 
med Xristos – 
forsknings-
senter, Lesvos, 
Hellas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Vurdere å tydeliggjøre 

tildelingskriteriene for 

fagutviklingsmidlene til 

spesifikke 

innsatsområder som 

f.eks «Helsefremmende 

sykepleie» og 

«Sykepleieledelse» 

 

 Januar – utlysning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Tydeliggjøre kriterier 
for tildeling av 
stipend til 
medlemmene. 
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 Delta i 
planlegging og 
gjennomføring 
av fag-og 
forsknings-
konferanse – 
Metochi, 
Lesvos Hellas 

 

 

 Uke 34 

  Sentralt 
Fagforum mars 
& sept/okt 2015 

10 & 11 mars   

  «Hvordan 
utnytte 
ressursene i SF 
på en best 
mulig måte?» 

Egen plan – 

jfr.prosessnotat 

  

     

 

 

 


