
   
 

Mandat for NSFLIS forsknings- og utdanningsutvalg (FoUu) 
Vedtatt på Generalforsamling 25 september 2019 

 
1. Formålet med NSFLIS forsknings- og utdanningsutvalg (FoUU) er å styrke NSFLIS´ arbeid 

innen sine vedtekter og vedtatte handlingsplaner med vekt på å 
a. Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av kunnskapsbasert praksis  
b. Bidra til ved etablering, utvikling og evaluering av utdanningsprogrammer av høy 

kvalitet for sitt fagområde 
2. Forsknings- og utdanningsutvalget er et rådgivende organ for NSFLIS landsstyre. 

a. Forsknings- og utdanningsutvalget skal arbeide med saker innen sitt formål på 
oppdrag fra landsstyret i NSFLIS, og har også mulighet til å fremme og arbeide 
med egne saker.  

b. Forsknings- og utdanningsansvarlig fra NSFLIS´ landsstyre er bindeledd mellom 
FoUU og landsstyret 

c. Verv i NSFLIS forsknings- og utdanningsutvalg er ulønnet og uten møtehonorar. 
Aktiviteter i FoUU som følger av NSFLIS´ handlingsplan tildeles budsjett av 
landsstyret for refusjon av forhåndsgodkjente utgifter. 

3. Hovedoppgaver 
Forsknings- og utdanningsutvalget skal 

• Bidra til utdanning av intensivsykepleiere basert på kunnskapsbasert praksis, i dialog 
med utdanningssektoren, helsetjenesten og myndigheter 

• Bidra til at forskning og utviklingsarbeid i regi av og/eller med støtte fra NSFLIS 
foregår koordinert, med høy kvalitet, og innen lovverk og anerkjente forskningsetiske 
rammer 

• Arbeide på oppdrag for NSFLIS landsstyre: 
o Saksforberede for landsstyret innen sitt formål og ansvarsområde  
o Gi innspill til flerårige handlingsplaner innen forskning og utviklingsarbeid for 

spesialiteten 
o Ha et faglig ansvar for utdanning og forskningsformidling ved NSFLIS’ årlige 

arrangement 
o Fremme informasjonsarbeidet til NSFLIS gjennom nasjonale og internasjonale 

interessegrupper i saker som angår utdanning, fagutvikling og forskning 
 

4. Utvalget består av tre valgte medlemmer, i tillegg til forsknings- og utdanningsansvarlig 
fra landsstyret i NSFLIS. 
• Utvalgets medlemmer skal samlet representere både helsetjenestene og 

universitets- og høgskolesektoren.  
• Kompetansesammensetningen bør omfatte klinisk kompetanse innen spesialiteten, 

pedagogisk kompetanse og vitenskapelig kompetanse på førstenivå eller høyere.  
• Utvalgets medlemmer må være medlemmer av NSFLIS. 
• Medlemmer til forsknings- og utdanningsutvalget velges på NSFLIS´ 

generalforsamling for en periode på 2 år, med anledning til gjenvalg.  


