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LANDSMØTESAK: SATSING PÅ PSYKISK HELSE OG RUS - FRA 
FYLKESSTYRET I BUSKERUD

Bakgrunn for saken:

Forbundsstyret viser til vedlagte sak fra NSF Buskerud og SPoR. De ber landsmøtet om ressurser til 
både frikjøp av personer og driftsmidler for kommende landsmøteperiode. Forbundsstyrets 
vurdering er at dette primært er en søknad om budsjettmidler. Derfor er forbundsstyret riktig 
behandlingsnivå og ikke landsmøtet. Jf. vedtektene § 8 Landsmøtet, punkt D Saker: «Prinsipielle 
saker som vedrører organisasjonens funksjon, arbeidsform og struktur skal behandles på 
landsmøtet.» 

Forbundsstyrets vurdering er også at søknaden, som innebærer en klar satsing på fagområdet psykisk 
helse og rus, må vurderes på bakgrunn av de innsatsområdene landsmøtet vedtar for kommende 
landsmøteperiode og de strategiske prioriteringene det kommende forbundsstyret deretter vedtar 
på bakgrunn av det. I den sammenheng så viser også forbundsstyret til FS-sak 40/2019 som følger 
vedlagt og der forbundsstyret fattet følgende vedtak:

Forbundsstyret ber administrasjonen legge frem en grundig utredet sak til styret på bakgrunn av 
notatet fra SPoR. Saken fremmes når ny strategisk plan for den kommende landsmøteperioden er 
vedtatt av forbundsstyret våren 2020.

I lys av dette vedtok forbundsstyret i sak FS 41/2019 (se vedlegg) å be fylkesstyret i NSF Buskerud om 
å trekke saken. 

I fylkesstyremøte 29.05.19 vedtok NSF Buskerud å opprettholde saken. Se vedlagte tilsvar hvor de 
begrunner dette.

Forbundsstyret mener fortsatt at dette ikke er en landsmøtesak men en sak som bør følges opp av 
forbundsstyret i tråd med vedtaket i styresak 40/2019 referert ovenfor. 

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak

Landsmøtet avviser saken.
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Landsmøtets endelige vedtak

1. Det opprettes en strategisk satsing med formål å tydeliggjøre sykepleiernes rolle og ansvar innen 
psykisk helse og rus-området:

• Tydeliggjøre sykepleiefaglig kompetanse innen psykisk helse og rus.
• Utvikle og kommunisere sykepleiernes særegne funksjon innen psykisk helse og rus.
• Tydeliggjøre behov for sykepleiefaglig ledelse innen psykisk helse og rus

2. Det settes av nødvendige økonomiske midler til satsingen

3. Den strategiske satsningen på psykisk helse og rus forankres i forbundsstyret. Forbundsstyret 
vedtar mandat for arbeidet og nedsetter et prosjekt med bred involvering i organisasjonen.

Med vennlig hilsen 
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke
forbundsleder generalsekretær

Vedlegg
NSF #1108933 Brev fra fylkesstyret i Buskerud_ Ad foreslått LM-sak om satsing på psykisk helse og 
rus
NSF #1105753 FS-sak 40_2019 Frikjøp av leder mv for faggruppen SPoR
NSF #1105754 FS-sak 41_2019 Landsmøtesak_ Satsing på psykisk helse og rus
NSF #1107007 Saksframlegg+LM-sak+Psykisk+helse+og+rus+SPoR (Buskerud)

 

 

 

https://intranett.nsf.no/Content/4490764/cache=1559558110000/Brev+fra+fylkesstyret+i+Buskerud_+Ad+foresl%C3%A5tt+LM-sak+om+satsing+p%C3%A5+psykisk+helse+og+rus.pdf
https://intranett.nsf.no/Content/4490764/cache=1559558110000/Brev+fra+fylkesstyret+i+Buskerud_+Ad+foresl%C3%A5tt+LM-sak+om+satsing+p%C3%A5+psykisk+helse+og+rus.pdf
https://intranett.nsf.no/Content/4491127/cache=1559562497000/FS-sak+40_2019+Frikj%C3%B8p+av+leder+mv+for+faggruppen+SPoR.pdf
https://intranett.nsf.no/Content/4490823/cache=1559558110000/FS-sak+41_2019+Landsm%C3%B8tesak_+Satsing+p%C3%A5+psykisk+helse+og+rus.pdf
https://intranett.nsf.no/Content/4490746/cache=1559558110000/Saksframlegg%2BLM-sak%2BPsykisk%2Bhelse%2Bog%2Brus%2BSPoR+%28Buskerud%29.pdf

