
 

                                                                                                                           Namsos den, 20.12.18. 

  

 

Kjære kollega! 

Julehilsen med nyheter fra styret.                         
 

Jeg håper dere har hatt en fin høst, og er klare til velfortjente fridager i jule- og nyttårshelgen. 

Gratulerer til dere som er blitt ferdig med, eller er i gang med videreutdanning i løpet av 2018. 

Det er flott at så mange av dere tar videreutdanning for å kunne heve det faglige nivået, og 

stimulere andre, i et fag som er rik på muligheter og utfordringer. 

 

 

Stand på «Arendalsuka» 13-17 August, 2018: 

Arendalsuka er en møteplass hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv 

møter hverandre og folk for debatt. 

I år, som i fjor deltok NSF/FFD med stand på «Arendalsuka». Vi hadde to møtepunkt: Ett i 

samarbeid med NSF Aust Agder, og lokale representanter for NSF/FFD, og ett sammen med 

Diabetesforbundet. 

Torsdag 17. august var det helsepolitisk dag.  

 

Vår lokale faggruppe i Aust Agder gjorde en stor jobb for å få dette til, så en stor takk til dem. En 

stor takk også til Diabetesforbundet. 

Vi har også startet planlegging av Arendalsuka, 2019, i samarbeid med lokal faggruppe i NSF/FFD 

Aust Agder, og vi håper også å få til en felles stand med Diabetesforbundet. 

 

Samarbeid med brukerorganisasjoner/ Diabetesforbundet: 

Vi har hatt tre møter med representanter fra Diabetesforbundet sentralt i høst. Deler av 

diabetessykepleierundersøkelsen fra 2017 er lagt fram (etter avtale og tillatelse fra forskningsteamet 

fra Høgskulen på Vestlandet). I tillegg har en representant fra styret i NSF/FFD vært på møte i 

Helsedirektoratet sammen med Diabetesforbundets representanter for å få mere kunnskap om 

prosjekt: «Primærhelseteam». 

Hele styret har hatt møter med Diabetesforbundet, og Fag- og Helsepolitisk avdeling i NSF med 

tanke på syke eldre med diabetes sine behov for diabetessykepleiernes kompetanse i 

sykehjem/hjembasert omsorg. Det resulterte i at Beate-Christin Hope-Kolltveit ble med som 

konsulent for NSF i primærheleteam-prosjektet. Vi håper at det blir et nyttig samarbeid med fokus 

på diabetessykepleiers rolle inn i teamene. 

 

Faggruppen har gitt innspill til følgende saker: 

Organisering av NSF i framtiden. Yrkesetiske problemstillinger. 

 

Rekruttering av nye medlemmer: 

Vi fortsetter med vår vervekampanje også i 2019.   

Styret har oppdatert oversikten over «Fylkeskontaktene» 

I tillegg må vi jobbe videre med å presentere faggruppen på faglige møter etc. 

 



Medlemsservice: Innmelding og utmelding, eller andre endringer gjøres via: 

medlemstjenester@nsf.no 

 

NSF/FFD Sykepleiesymposium 19-20 april 2018 ble holdt på Hotel Royal Garden i Trondheim. 

Takk til arrangementskomiteen for et flott gjennomført arrangement! 

 

Sentralt Diabetesforum, 2. til 4. april – 2019 vil bli arrangert ved: Clarion Hotell og Congress, 

Gardermoen. Det er planlagt en egen sekvens for diabetesinteresserte diabetessykepleiere på 

forumet. I tillegg vil generalforsamlingen (GF) for NSF/FFD bli holdt: 02.04.19. Det vil komme en 

egen innkalling. 

Sett av datoene, og meld deg på! 

 

 

Stipend: 

Som medlem har du anledning til å søke om reisestipend, stipend til videreutdanning og 

fagutviklingsfond. 

Mer om dette finner dere på nettsiden vår 

https://www.nsf.no/faggrupper/diabetessykepleiere 

 

E-post adresser: 

Husk, oppdatere din e- post adresse og riktig mobilnummer på NSF medlemssider (min side). Dette 

er spesielt viktig hvis du endrer arbeidssted og lignende Fint om dere går inn på «Min side» (logg 

inn), og endrer/oppdaterer så vi kan nå deg med informasjon fra styret. Vi ønsker å nå ut til alle 

medlemmene våre. 

 

Web- siden vår: 

Web-siden vår oppdateres fortløpende om kurs, arrangementer etc. Gå gjerne innom den for å se om 

det er noe nytt. Vi ønsker at flere av dere kan komme med stoff til nettsiden, eller tips oss om saker 

vi bør legge ut. Det kan være informasjon om møter/kurs dere skal arrangere, referat fra møter, en 

nyttig artikkel etc. Del gjerne saker fra facebook. Det er viktig at vi blir sett, og at vi viser 

aktiviteten i faggruppen, og hvilke saker vi er opptatt av.  

 

https://www.nsf.no/faggrupper/diabetessykepleiere 

 

https://www.facebook.com/nsfffd 

 

 

Styret ønsker dere alle en Riktig God Jul, og et Godt Nytt år! 
 

Vennlig hilsen  

 

Hege Solberg 

Leder NSF/FFD 

hege.solberg@nord.no 

 

tlf 99393683 
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