Handlingsplan NSFLBS 2019 - 2021

Mål:
1)Medlemmer som er
informerte, aktive og
engasjerte for faget sitt og det
helsefremmende og
forebyggende perspektivet

Tiltak på strategisk nivå evt.
tidsangivelse

Aktiviteter på handlingsplannivå:

NSF LBS er en pådriver for å
synliggjøre
bedriftssykepleierens rolle i
Nyhetsbrev x 2 pr år.
det helsefremmende arbeidet
Fornyelse av hjemmesiden til LBS
Bruke Facebooksiden som informasjonsbase
med tanke på
-kurs/ konferanser
-innlegg fra landsstyret
-aktuell litteratur/ fagstoff
-videreutdanningstips
-erfaringsutveksling
Samarbeid med Sentralt Fagforum i NSF
Samarbeid med profesjonsforeningene og
STAMI
Arrangere samlinger for fylkeskontaktene
Arrangere fagdag i 2020

Milepæls
dato:

Status:
Webansvarlig i styret er
ansvarlig for hjemmeside,
nyhetsbrev m.m. med hjelp
av resten av styret som alle
har redaktør tilgang.

På styremøtene fordeler vi
oppgaver med å skrive
innspill som skal
publiseres.

Leder deltar på møter x 2
pr år
X 1 pr år
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Mål:

Tiltak på strategisk nivå evt.
tidsangivelse

Aktiviteter på handlingsplannivå:

Arrangere Fagdager og Generalforsamling 2021

Landsstyret påvirker arbeidet
2)Flere medlemmer er
med planlegging av videre
spesialister i bedriftssykepleie /
utdanningsløp innenfor
tar videreutdanning / master
helsefremmende arbeid

Informasjon om
bedriftssykepleie til
utdanningsinstitusjoner i
Sykepleie

Landsstyret samarbeider med fagpolitisk
avdeling i NSF og STAMI om utdanningsløp for
bedriftssykepleiere
Landsstyret vil fortsatt bistå NSF i å vurdere
søknader fra medlemmer om godkjenning som
spesialist i bedriftssykepleie.

Landsstyret tar kontakt med
utdanningsinstitusjoner for å informere om
bedriftssykepleiernes arbeidsområde.

Landsstyret besvarer alle henvendelser fra
sykepleiere som ønsker å bli bedriftssykepleiere

Milepæls
dato:

Status:
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Mål:

Tiltak på strategisk nivå evt.
tidsangivelse

3) Styrke bedriftssykepleierens Beskrive kompetansen til
plass i BHT
bedriftssykepleier

Aktiviteter på handlingsplannivå:

Workshop mars 2019 oppstart.
Opprette arbeidsgruppe som fullfører
kompetansebeskrivelsen

Analysere
medlemsutviklingen og
medlemsundersøkelsen

Samarbeide med NSF for å finne treffsikre tiltak
for å øke medlemstallet

Oppfølging av
ekspertgruppens rapport

Landsstyret vil følge nøye med og påvirke
utformingen av fremtidens BHT basert på
rapporten

Milepæls
dato:

Status:

.

