
År 2020  

År 2020 er valgt, av WHO, til sykepleiernes og jordmødrenes år! I denne forbindelsen vil det 

ukentlig bli presentert et foto av sykepleiere fra faggruppene som skal presenteres i ulike 

media. Følg med! 

Fagutviklingsmidler fra NSF sentralt 2020 

NSFs årlige budsjett avsetter et beløp øremerket faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi, 

fordelt etter søknad og forvaltet av Sentralt fagforums arbeidsutvalg. 

Utlysning av fagutviklingsmidler vil komme i januar 2020, vi ønsker mange søknader fra gode 

fagutviklingsprosjekt i faggruppenes regi. Følg lenken for videre informasjon. 

https://www.nsf.no/vis-artikkel/4759830/17399/Fagutviklingsmidler- 

2020?utm_source=Nyhetsbrev%20fra%20Sentralt%20fagforum_18.12.2019_4770217&utm_ 

medium=email&utm_content=textlink&utm_campaign=Fagutviklingsmidler%202020 

 

Fag- og forskningsopphold på Xristos i Hellas 

NSF tilbyr opphold på Xristos Forskningssenter Lesvos i Hellas, som et tilbud medlemmer kan 

søke på. Xristos Forskningssenter er Universitetet i Agders studiesenter. 

NSF-medlemmer som jobber med forskning/fagutvikling/prosjekter som krever ro og 

refleksjon, kan søke om et eller to ukesopphold i tidsrommet 26. april til 11. oktober (uke 18 

- uke 41). 

Oppholdene varer fra søndag til søndag. 

Følg lenken under for ytterligere informasjon og søknadsskjema. 

https://www.nsf.no/forskningsopphold-ihellas/ 

medlemskapsartikkel/1212934?utm_source=Nyhetsbrev%20fra%20Sentralt%20fagfor 

um_18.12.2019_4770217&utm_medium=email&utm_content=textlink&utm_campaign=Fag 

-%20og%20forskningsopphold%20p%26aring%3B%20Xristos%20i%20Hellas%20 

 

RETHOS 3 

Kunnskapsdepartementet har fastsatt et nytt system for styring av helse- og 

sosialfagutdanningene. I den forbindelse skal det etableres programgrupper som skal lage 

forslag til nye retningslinjer for følgende videre- og masterutdanninger i sykepleie, kalt 



RETHOS 3. dette gjelder videreutdanningene; anestesi, barne-, intensiv, operasjon, kreft- og 

helsesykepleie (ABIOKH). 

NSF har sammen med Sentralt fagforum og flere faggrupper arbeidet med innhold og innspill 

til arbeidet med nye retningslinjer og vektlegger viktigheten av at sykepleierutdanningene 

også skal følge vedtatt gradsstruktur med bachelor-, master- og PhD-grad. 
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Det ble avholdt to dagers seminar i Oslo 9. og 10. desember med foredrag fra akademia og 

fra praksis med innspill til programgruppene som er nedsatt av Kunnskapsdepartementet for 

å utarbeide nye planer for utdanningene. RETHOS 3-programmene er ment å være 

operasjonelle fra høsten 2022. et viktig program for utviklingen av sykepleierutdanningene, 

særdeles med tanker på videre- og masterutdanningene. Mer informasjon finner du på: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-

nasjonaleretningslinjer- 

for-helse--og-sosialfagutdanningene/nyhetssaker/abiok--utdanningeneinkluderes- 

irethos/ 

id2662778/?utm_source=Nyhetsbrev%20fra%20Sentralt%20fagforum_18.12.2019_4 

770217&utm_medium=email&utm_content=textlink&utm_campaign=RETHOS%203 

 

Sykepleierkraft er tittelen på sykepleierkongressen 2020 

Sykepleierkongressen 2020 begynner å ta form, og Sentralt fagforum er sterkt representert i 

programarbeidet. 

Sykepleierkongressen 2020 avholdes 23.-24.september på The Qube kongressenter, Clarion 

Hotel & Congress Oslo Airport. Informasjon om priser på deltagelse på kongress, 

prekonferanser, hotell og middag kommer 1.februar. Det vil avholdes prekonferanser innen 

ledelse, jordmødre, forskning og psykisk helse og rus 22. september. 

Det blir Sykepleierkongress i september 2020 i nærheten av Gardermoen. Sett av datoene og 

les mer om konferansen her: 

https://www.nsf.no/fag/sykepleierkongressen- 

2020?utm_source=Nyhetsbrev%20fra%20Sentralt%20fagforum_18.12.2019_4770217&utm_ 

medium=email&utm_content=textlink&utm_campaign=Sykepleierkongressen%202020 

6 

 


