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NSFs faggruppe for sykepleiere i allergi, eksem 
og lungesykdom hos barn 
 
 
 

Kjære sykepleier! 
 
NSFs faggruppe for sykepleiere i allergi, eksem og lungesykdom hos barn 
(tidligere SIGA) ble etablert i 1991. Vi ble godkjent faggruppe i NSF i 2006. 
Vi er en landsomfattende gruppe, og vi ønsker å nå deg som arbeider med, 
eller har spesiell interesse for, barn med allergi, eksem og lungesykdom.  
 
For å bli medlem må du være autorisert sykepleier organisert i Norsk 
Sykepleierforbund. Andre kan være Abonnenter. 
 
Som medlem i faggruppen får du: 
 

 NAAFs fagblad Allergi i Praxis  

 tilbud om faglig oppdatering via vårt årlige fagseminar som arrangeres 
sammen med Voksentoppens høstseminar 

 oversikt over andre som arbeider innen samme felt 

 mulighet til å søke midler til kurs og prosjekter 

 besøke vår egen nettside der du finner oppdatert informasjon 

 Vårt eget nyhetsbrev tilsendt 3-4 ganger i året 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Formålet med faggruppen er: 
 
 Bidra til at pasient og familie lærer å mestre hverdagen med kronisk 

sykdom på best mulig måte. 

 Bedre kvaliteten på sykepleie til barn med allergi, eksem og 
lungesykdom, og deres familier. 

 Stimulere til utvikling, utdanning og forskning innen sykepleie til 
denne gruppen 

 Samarbeide med andre organisasjoner, grupper og foreninger for 
allergi, eksem og lungesykdom 

 Informere om faglitteratur og nye 
undersøkelser/behandlingsmetoder.   

 Være bindeledd mellom sykepleiere som arbeider med barn med 
allergi, eksem og lungesykdom, både i og utenfor institusjon. 

 
 
Vi har årlig seminar og fagkveld.  
Generalforsamling med valg av nytt styre hvert 2.år 
 
Medlemskontingent:  kr.250,- pr. år 
Abonnement:   kr.250,- pr. år 
(samme fordeler som medlemmer med unntak av mulighet til å søke 
om midler) 
 
Vil du vite mer før du melder deg inn, besøk vår hjemmeside. Du er 
også velkommen til å kontakte styret! 
 
Navn og adresse på styremedlemmer finner du på baksiden av denne 
brosjyren 
 
Du er også velkommen til å melde deg inn via hjemmesiden vår under 
www.sykepleierforbundet.no  

http://www.sykepleierforbundet.no/

