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INNSATSOMRÅDE 1: Organisering av Lungesykepleie 

 

Hovedmål: At det er høy kvalitet på Lungesykepleie på alle lungemedisinske avdelinger i landet.   

Delmål: Tiltak: Hovedaktiviteter: Status: 

1.1 Bidra til en bedre utnyttelse av 

sykepleierkompetansen for å 

bidra til bedre ressursbruk i 

helsetjenesten.  

a) Fremme økt bruk av sykepleiere 

i poliklinisk behandling.  

 

b) Identifisere hvilke oppgaver 

sykepleiere bør utføre. 

 

c) Dokumentere behov og 

resultater og formidle disse.  

 Motivere hver enkelt 

avdeling til å bidra til at 

sykepleiekompetansen i 

poliklinikker utnyttes 

bedre og dokumenteres. 

 Kartlegge ressurs-

avdelinger og personer som 

kan ta imot sykepleiere fra 

andre avdelinger til 

hospitering og klinisk 

praksis. 

 

 

1.2 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. 

 

b) Være pådriver i forhold til 

strategiske valg for eHelse som 

understøtter sykepleiefaget og 

sykepleietjenestens 

arbeidsprosesser. 

 

 Formidle relevant 

kunnskap på nettsiden, i 

Fagbladet og nyhetsbrev, 

og på Fagmøter og 

fagdager. 

 Stimulere til faglig aktivitet 

på lokalt og sentralt plan. 

 

 



INNSATSOMRÅDE 2: Fagutvikling og forskning 

        

Hovedmål: Utdanning og forskning skal gi sykepleierne kunnskap og kompetanse som grunnlag for å sikre pasienter, pårørende og 

brukere trygge og gode helse- og omsorgstjenester. Arbeide for å øke kvaliteten på sykepleie til mennesker med lungesykdom. 

Delmål: Tiltak: Aktiviteter: Status: 

2.1 En kompetent og tydelig 

lungesykepleietjeneste med fokus 

på kunnskapsbasert praksis. 

  

 

a) Påvirke lokale 

Lungemedisinske avdelinger 

gjennom dokumentasjon og 

strategisk argumentasjon.  

 

 

b) Formidle ny, evidensbasert 

kunnskap som har betydning 

for å hjelpe mennesker til å 

leve med sin lungesykdom. 

 

 Formidle nasjonale og 

internasjonale retningslinjer for 

behandling av lungesykdommer. 

 Stimulere til faglig aktivitet på 

lokalt og sentralt plan. 

 Formidle relevant kunnskap på 

nettsiden og oppmuntre til 

faglige diskusjoner. 

 Presentere relevant og oppdatert 

kunnskap i Fagbladet og 

nyhetsbrev. 

 Informere om Videreutdanning 

i klinisk Lungesykepleie. 

 

 

2.2 Stimulere til iverksetting av 

prosjekt, som kan øke kvaliteten 

på sykepleie til mennesker med 

lungesykdom. 

 

 

 

 

 

 

a) Delta på relevante nasjonale 

og internasjonale arenaer. 

 

 

 

 

 

 

b)Bidra til faglig utvikling, 

anvendelse og formidling av 

forsknings- og erfaringsbasert 

kunnskap. 

 

 Etablere årlig møteplass 

sammen med de andre nordiske  

lungesykepleierorganisasjonene. 

 Medlemmer fra styret i NSF 

FLU deltar på nasjonale og 

internasjonale kongresser hvert 

år. 

 Tilrettelegge for faglig utvikling 

for medlemmene ved å gi 

økonomisk støtte til kurs og 

konferanser. 

 Oppfordre medlemmer til 

igangsetting av faglige prosjekt. 

 Tildele stipend til medlemmer 

av faggruppen som arbeider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



med prosjekt som har til hensikt 

å øke kvaliteten på sykepleie til 

lungepasienter. 

 Informere om kursstøtte og 

stipend til medlemmene. 

 En lokal faggruppe arrangerer 

årlig et nasjonalt fagmøte.  

 En lokal faggruppe arrangerer 

annet hvert år Kurs i 

Respirasjonsfysiologi og 

måleteknikk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Videreutvikle utdanning innen 

klinisk Lungesykepleie. 

a) NSF FLU er aktivt med i å 

videreutvikle Videreutdanning 

i klinisk Lungesykepleie. 

 

b) NSF FLU er aktivt med for 

å utvikle tilbud om mastergrad 

i Lungesykepleie. 

 Medlemmer er aktive deltakere i 

utviklingen av Videreutdanning 

i klinisk lungesykepleie. 

 Formidle stipend til medlemmer 

som tar videreutdanning i 

klinisk Lungesykepleie. 

 Arbeide for at videreutdanning i 

Lungesykepleie sidestilles med 

andre tilsvarende 

videreutdanninger i forhold til 

lønn i alle foretak. 

 Arbeide for å få master-

utdanning i Lungesykepleie. 

 Motivere medlemmer av 

faggruppen til å ta master-

utdanning og doktorgrad innen 

lungesykepleie. 

 Formidle master- og 

doktorgradstipend. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INNSATSOMRÅDE 3: Medlemmer  

 

Hovedmål: Rekruttering av flere medlemmer til faggruppen. 

Delmål: Tiltak: Aktiviteter: Status: 

3. Rekruttering av flere  

medlemmer.  

a) Evaluere og videreutvikle 

medlemstilbudet både i 

innhold og form for å gjøre 

oss attraktive som faggruppe. 

 

b) Økt synlighet og 

tilstedeværelse på 

arbeidsplassene og 

utdanningsinstitusjonene. 

 Gjennomføre årlig samling for 

lokalgruppelederne. 

 Ha en oppdatert nettside for  

faggruppen. 

 Formidle informasjon og nyheter ved 

hjelp av Fagbladet, nyhetsbrev og 

andre aktuelle kanaler. 

 Vervekampanje. 

 Bruke sosiale media som Facebook   

            for å være i dialog med medlemmer.           

 Arbeide for å rekruttere medlemmer 

fra kommunehelsetjenesten.  

 Medlemmer av faggruppen lokalt og 

sentralt deltar på aktuelle 

kongresser/møter med informasjon 

om faggruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INNSATSOMRÅDE 4: Samarbeid  

 

Hovedmål: Samarbeid med andre aktuelle faggrupper og organisasjoner for å øke kvaliteten på lungesykepleie 

Delmål: Tiltak: Aktiviteter: Status: 

4.1 Samarbeide med andre 

aktuelle faggrupper og 

organisasjoner når det 

gjelder tiltak som kan øke 

kvaliteten på sykepleie til 

mennesker med 

lungesykdom. 

 

4.1 Opprettholde et godt 

samarbeid med aktuelle 

samarbeidspartnere. 

Bidra til å opprettholde et 

høyt faglig nivå.  
 Samarbeide med pasient-

organisasjonene for å utvikle god 

praksis og gi et godt 

behandlingstilbud. 

 Samarbeide med de andre 

faggruppene sentralt og lokalt.  

 Arrangere fagkvelder sammen med      

            andre faggrupper sentralt og      

            lokalt. 

 Delta i aktuelle arbeidsgrupper som 

Lungerehabiliteringskongressen og 

ved utarbeidelse av faglige 

retningslinjer. 

 Leder deltar i sentralt fagforum og på 

samhandlingskonferansen. 

 Lokalgruppeledere deltar i lokale 

NSF arrangement og møter. 

 Gi faglige innspill i aktuelle høringer. 

 

 

 

 


