
Har du lyst å være med å påvirke faget? 
 

Landsgruppen av helsesykepleiere (LaH) søker engasjerte helsesykepleiere til temagrupper. 

 

Sentralstyret i LaH ønsker i 2021 å knytte til seg helsesykepleiere i praksis. Målet er å bedre få frem 

medlemmenes stemme i aktuelle tema, problemstillinger og uttalelser.  

 

LaH er høringsinstans for styringsdokumenter, lovforslag, rapporter, retningslinjer, veiledere og 

planer fra sentrale myndigheter. Disse berører vår tjeneste og omfatter regulering av vårt mandat og 

arbeidshverdag. Til dette arbeidet trenger vi bred innsikt i erfaringer fra et representativt utvalg fra 

landets helsesykepleiere.  

 

Hva ønsker vi fra deg? 

Vi ønsker deg som er engasjert i eget fagområde, og trenger representanter til temagruppene:  

• Helsestasjon 0-5  

• Skolehelsetjeneste  

• Helsestasjon for ungdom   

• Smittevern  

• Migrasjon  

• Digitalisering  
 

Temagruppene skal bidra med:  

• å gi innspill til svar på høringer. 

• å utdype svar på ulike problemstillinger fra medlemmer og andre instanser. 

• å være drøftingspart for sentralstyre innenfor sitt fagområde. 

 
LaH setter sammen en bred sammensatt gruppe. Hver gruppe vil bestå av inntil seks medlemmer, og 

den vil bli ledet av et sentralstyremedlem. Det vil ikke bli gitt møtegodtgjørelse eller andre 

godtgjørelser. Aktiviteten i gruppene vil variere ut ifra styrets behov for innspill, og engasjementet i 

gruppa. Vi ser for oss at medlemmene treffes digitalt på Teams.  

 

Hva får du tilbake? 
Som ressursperson i temagruppen vil du få være med på å utvikle og påvirke helsesykepleierfaget. Du 
får mulighet til å være med på å utvikle gode praksiser og verktøy, du blir del av et nettverk og du vil 
få innsikt i ulike prosjekter og prosesser.  
 

Interessert? 
Send oss en kort beskrivelse av hvorfor du ønsker være en del av en temagruppe, hvilken erfaring du 

har som helsesykepleier og hvilken temagruppe du ønsker å være med i.  

 

Send en epost til Fagrådgiver i LaH: Ingeborg Berg-Olstad: ingeborg.berg.olstad@nsf.no  

 

Søknadsfrist: 22.desember 
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