
• Utøver sykepleie og/eller gir veiledning til sykepleiestudenter av høy kvalitet
• Har gjort en bemerkelsesverdig innsats for å opprettholde og utvikle en sykepleietjeneste

og et læringsmiljø av høy kvalitet
• Har tatt initiativ til og satt i system nye tilbud av sykepleie- og helsetjenester til pasienter og

pårørende
• Utmerker seg som inspirator for kolleger, nyutdannede sykepleiere og sykepleierstudenter

Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere �ater. Pins, brevark & Visittkort

Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves 
enfarget. f.eks: broderinger og brevark.

Ensfarget til Pins,brevark og andre små 
applikasjoner

Myriad Pro Regular:
Tekst til brødtekst og webadresser

SYKEPLEIEPRISEN
TIL FREMME AV SYKEPLEIEKVALITET

KJENNER DU EN DYKTIG SYKEPLEIER SOM 
DU MENER FORTJENER Å BLI GJORT STAS PÅ? 

HAR DU DYKTIGE KOLLEGAER SOM 
GJØR EN FORSKJELL?

SEND EN KORT BEGRUNNELSE MED UTGANGSPUNKT I KRITERIENE 
OG SEND DEN TIL NSF OPPLAND INNEN 

KRITERIER OG BAKGRUNN FOR PRISEN:
Sykepleierprisen skal fremme en sykepleietjeneste i Florence Nightingales ånd, tilpasset det 
moderne samfunn. Den skal være en motivasjonsfaktor i arbeidet med å fremme sykepleie- 
kvalitet i praksis og stimulere til godt og inspirerende undervisningsmiljø for sykepleiestudenter. 
Den skal fremme anerkjennelse for sykepleie som fag og tjeneste og bidra til å verne om  
verdier som ivaretar mennesker med sykdom og skade.

PRISEN BESTÅR AV:
Diplom med juryens begrunnelse. Dekning av kostnader ved seminar/konferanse eller  
hospitering til en verdi av 5000,-

PRISEN KAN TILDELES MEDLEMMER AV NORSK SYKEPLEIERFORBUND  
OPPLAND DERSOM VEDKOMMENDE HAR UTMERKET SEG SÆRSKILT INNEN 
FOR ET ELLER FLERE AV DISSE OMRÅDENE:



FORSLAGSTILLERE:
Sykepleiere i praksis, studenter, pårørende, lærere og ledere kan fremme forslag på hvem som 
bør tildeles prisen. Bruk vedlagte skjema eller finn skjemaet på våre hjemmesider.
Forslag sendes fylkeskontoret innen

KUNNGJØRING:
Prisen foretas i nyhetsbrev, på våre facebook- og hjemmesider.

PUBLISERING:
Publisering av prisvinner foretas i aktuelle media i Oppland.

FORSLAG PÅ KANDIDAT / KANDIDATER TIL SYKEPLEIERPRISEN 

Jeg / vi foreslår følgende kandidat / kandidater til sykepleierprisen:

Navn:

Stilling:

Adresse:

Telefon:   E-post:

Begrunnelse for forslaget med bakgrunn i ovenfor nevnte kriterier.  
(skriv gjerne mer utfyllende på eget ark).

Sted: Dato:

Underskrift:

Begrunnet forslaget sendes til Juryen for Sykepleierprisen på e-post til  
oppland@nsf.no innen 
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BEGRUNNELSE:
Utøver sykepleie og/eller gir veiledning til sykepleiestudenter av høy kvalitet

Har gjort en bemerkelsesverdig innsats for å opprettholde og utvikle en sykepleietjeneste og 
et læringsmiljø av høy kvalitet

Har tatt initiativ til og satt i system nye tilbud av sykepleie- og helsetjenester til pasienter og 
pårørende

Utmerker seg som inspirator for kolleger, nyutdannede sykepleiere og sykepleierstudenter
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