
 
RETNINGSLINJER FOR STIPEND TIL FAGLIGE ARRANGEMENT 

 

1. Stipend kan først søkes etter minimum 1 års medlemskap, og kontingent må være betalt 

både for det første medlemsåret og for det året som det faglig arrangementet avholdes.  

2. Et medlem kan kun tildeles stipend hvert annet kalenderår, med unntak av personer som 

innehar verv i faggruppen (se punkt 7).  

3. Stipend fra NSF FLU gis til faglige arrangement som er relevant for søkerens arbeid innen 

lungefaget, og styret forbeholder seg retten til å be om supplerende begrunnelse før 

søknaden vurderes dersom man er usikker på arrangementets faglige relevans.  

4. Den som får tildelt stipend må skrive en faglig tilbakemelding fra arrangementet (se egen 

mal under) som kan trykkes i Fagblad for lungesykepleiere (redaktøren velger ut hvilke 

tilbakemeldinger som kommer på trykk).  

5. Originale kvitteringer må sendes til kasserer innen 1 måned etter at man har deltatt på 

arrangementet, hvis ikke bortfaller tildelingen av stipendet.  

6. Det kan søkes om midler til reise, opphold og deltakeravgift på inntil kr. 3.500, -   

7. Lokalgruppeledere (eller stedfortreder) som søker er garantert stipend til å reise på 

Landskonferansen i regi av NSF FLU.  

 

SØKNADSSKJEMA FOR STIPEND TIL FAGLIGE ARRANGEMENT 

Vennligst fyll ut de hvite feltene.  

Navn Adresse Postnummer og sted E-postadresse 

    

NSF medlemsnummer Telefonnummer Arbeidssted 

   

Medlem i NSF FLU fra år      
Dette  finner du  ved å logge 
deg inn på NSF sin nettside. 

Nåværende verv i NSF FLU?                                                                                           
(Vennligst oppgi dersom du søker om støtte til Landskonferansen som 
lokalgruppeleder eller representant for lokalgruppeleder). 

  

Har du mottatt stipend fra NSF FLU tidligere? Hvis ja, når fikk du forrige gang? 

 

Hva søker du stipend til? 
Legg ved kopi av program, gjelder ikke det som arrangeres av NSF FLU 

 

Oversikt over utgifter  

Reise:  

Opphold:  

Deltakeravgift:  

Totale utgifter:  

Hvor mye søker du i støtte:  

Søknaden sendes innen 31. august 2022 som vedlegg på e-post til: NSFFLU@gmail.com  

Merk emnefeltet i e-posten:”stipendsøknad – år – ditt navn”               

mailto:nsfflu@gmail.com


 

MAL FOR FAGLIG TILBAKEMELDING VED TILDELT STIPEND 
 
Formålet til NSF FLU er blant annet å muliggjøre utveksling av erfaring. Vi ønsker derfor at du 
som har mottatt stipend skal bringe videre til dine kolleger hvorfor dette faglige 
arrangementet var nyttig for deg, din arbeidsplass og dine pasienter. Redaktøren i Fagblad 
for lungesykepleiere forbeholder seg retten til å trykke de innsendte tilbakemeldingene i 
redigert form. 
 
Dersom flere personer har mottatt stipend til å reise på det samme arrangementet kan dere 
gjerne forfatte tilbakemeldingen i fellesskap. 
 
 

INNHOLD I TILBAKEMELDINGEN 
 
Bakgrunnsinformasjon om deg/dere: 

• Navn 

• Stilling 

• Arbeidssted 

• Utdanningsår 

• Utdanningssted 

• Annen relevant utdanning 

• Send med et digitalt bilde av deg selv ‐ gjerne fra konferansen/kurset 
 
Hva har jeg benyttet stipendet fra NSF FLU til: 

• Navn på arrangementet du har deltatt på og når. 

• Hva var årsaken til at du ønsket å delta på dette arrangementet? 

• Hadde du et spesielt læringsmål med din deltakelse? 

• NSF FLU forutsetter at dette arrangementet inneholdt tema som var av spesiell 
interesse for deg, din arbeidsplass og dine pasienter. Vi ber derfor om at du gir 
en kort oppsummering av arrangementet eller et eller flere av foredragene som du 
hadde spesielt godt utbytte av og at du har med hvordan dette vil få betydning i ditt 
arbeid og hvorfor. 
 

 
Tilbakemelding sendes innen  2 uker etter deltakelsen på arrangementet til: 
NSFFLU@gmail.com  
Merk e-post med «tilbakemelding stipend» 
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