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Sak 1: Registrering av antall stemmeberettigede:  
 
Deltakere med forslags-, uttale- og stemmerett:   

  

Sak 2: Oppnevning av ordstyrer(e) 
 
Styrets forslag til vedtak:   

 Som ordstyrer under generalforsamlingen 2021 oppnevnes Kristine B. Stenstad 

 Som bisitter oppnevnes Kristine Selander 
 

Sak 3: Godkjenning av sakslisten:  
 

Styrets forslag til vedtak:   

 Sakslisten godkjenner 
 

Sak 4: Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen 
 

Styrets forslag til vedtak:   

 For å underskrive protokollen oppnevnes….. 
 

Sak 5: Oppnevning av utvalg for oppdrag under GF 
 

Styrets forslag til vedtak:   

 To personer til redaksjonskomite….. 

 To personer til tellekomite…. 
 

Sak 6: Gjennomgang av faggruppens virksomhet, herunder årsberetning og 
regnskap for foregående år  
 

Styrets forslag til vedtak:   

 Faggruppens virksomhet og regnskap for de to foregående år tas til orientering.  
 

Sak 7: Godkjenning av faggruppens overordnede satsingsområder og 
økonomiske føringer 

 
Styrets forslag til vedtak:   

 Satsingsområder og økonomiplan for 2021-2022 godkjennes. 
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Sak 8: Innkomne saker 
 

8a) Forslag til endring av styrets honorar  

Bakgrunn: 
 
Styremedlemmenes honorarer for å inneha verv i styret i NSFs faggruppe for e-helse har vært 
uendret siden 2010, med følgende satser: 
 

VERV Honorar/år 

Leder 20 000 

Nestleder 10 000 

Styremedlem 5 000 

1. Varamedlem 5 000 

2. varamedlem 2 000 

 

Styremedlemmenes oppgaver og tidsbruk har økt betraktelig siden 2010, blant annet relatert til: 
 
- Økt antall høringer faggruppen bes uttale seg i (relatert til økt digitalisering i helsetjenesten, og 

dermed også økt antall dokumenter relevante for vår faggruppe). 
- Økt aktivitet og mer møtevirksomhet (spesielt for leder) initiert av NSF og Sentralt Fagforum. 
- Arrangering av to store konferanser hvert år (NSFs e-helsekonferanse og eHelse2021), samt 

involvering i Sykepleiekongressen hvert 4. år. 
- Økt administrasjon knyttet til stipendtildelinger. 
- Ønske om større aktivitet og mer kontakt/informasjon til medlemmene gjennom nyhetsbrev og 

sosiale medier. 
 
For å styrke styrets muligheter til å ivareta eksisterende og nye oppgaver på en tilfredsstillende måte 
foreslås det derfor å øke honorarene. 
 
Basert på estimert tidsbruk i foregående styreperiode for innehaverne av de ulike vervene (2019-
2021), og timesats kr 220,-/time foreslås følgende honorering: 
 

VERV Timer/uke Uker/år Timer/år Timesats Honorar/år 

Leder 5 40 ± 200 220 44 000 

Nestleder 2-3 40 ± 90 220 20 000 

Styremedlem 1-2 40 ± 45 220 10 000 

1. varamedlem 0,5-1 40 ± 32 220 7 000 

2. varamedlem 0-0,5 40 ± 18 220 4 000 

 

Forslagstiller: Styret i NSF e-helse 2019-2021 

 
Styrets forslag til vedtak:   

 Forslag om økt honorar vedtas.  
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8a) Forslag til økning av stipendmidler  

Bakgrunn: 
 
Faggruppen har midler på konto, som foreslås å benyttes slik at de kommer medlemmene til gode i 
form av kompetansehevende tiltak. 
 
Det ble satt av kr 90 000 til stipend pr. år i 2019 og 2020. Det ble utdelt kr 18 000 i 2019 og kr 22 565 
i 2020. 
 
Det har vist seg noe utfordrende å få delt ut stipendene fordi det ikke har vært mange nok søknader, 
kombinert med mange avlyste arrangementer i 2020. Vi foreslår derfor en endring hvor vi benytter 
inntil kr 50 000 pr år til utdanningsstipender (fordelt på 1-4 medlemmer avhengig av utdanningens 
studiepoeng) mens inntil kr 70 000 forbeholdes kurs/konferanser o.l. for 2021 og 2022. Totalt settes 
det av 120 000. 
 
Forslagstiller: Styret i NSF e-helse 2019-2021 
 

Styrets forslag til vedtak:   

 Det settes av kr 120 000 til stipend pr. år i 2021 og 2022. Midlene tas fra innestående 
midler på konto. Styret gis mandat til å tildele midlene basert på etterspørsel. 
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Sak 9: Valg 
 
Følgende verv er på valg i styret:  

 Faggruppeleder 

 Fire styremedlemmer 

 1. og 2. varamedlem 
 

Følgende verv er på valg i valgkomiteen/nominasjonskomiteen: 

 Leder 

 To medlemmer 

 1. og 2. varamedlem  
 
Følgende kriterier er vektlagt for valg til styret: 

● Kompetanse og erfaring innen IKT, dokumentasjon og velferdsteknologi 
● Tid og mulighet til å gjøre en innsats 
● Kontinuitet og nyrekruttering 
● Hvilken sektor vedkommende jobber i  
● Geografisk spredning 

 
Alle valg er for to år: 2021 – 2023  
 
Innstilling fra valgkomiteen/nominasjonskomiteen: 
 
Innstillingen vil foreligge ved åpningen av generalforsamlingen jamfør § 6a i vedtektene.   
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Å rsrapport for 2019 og 2020  
 
NSFs politiske plattform for e-helse 2017-2020 har gitt viktige føringer for faggruppens arbeid i 2019 
og 2020.  
 

Handlingsplan og årsrapport er basert på: 
1. Prinsipprogrammet fra landsmøtet 2015: 

 IKT og dokumentasjon av sykepleie må tas i bruk som verktøy og virkemiddel i 
kunnskaps- og kompetanseutvikling og klinisk praksis. 

 Sykepleiere skal delta i utviklingen av, ha tilgang til og tid til å anvende nødvendig 
helseinformasjon, fagstøtte, kunnskapskilder og teknologi for å kunne utøve god 
praksis. 

 Sykepleiere deltar aktivt i utvikling og implementering av nye oppgaver, 
arbeidsprosesser, IKT og teknologi basert på ny kunnskap og pasientenes behov for å 
oppnå en effektiv og trygg sykepleietjeneste.  

2. NSF sitt mål for e-helse 2017-2020: 

 NSF mener at det er viktig at e-helse og velferdsteknologi tas i bruk som verktøy og 
virkemiddel i kunnskaps- og kompetanseutvikling og klinisk praksis. Videre mener 
NSF at sykepleiere skal involveres og delta i utviklingen av løsningene slik at de er 
tilpasset behovene. Sykepleiere skal ha tilgang til og tid til å anvende nødvendig 
helseinformasjon, beslutningsstøtte, kunnskapskilder og gode teknologiske løsninger 
for å kunne utøve trygge og gode tjenester. 

 NSF skal være pådriver for utvikling og økt bruk av e-helse, IKT og velferdsteknologi 
innenfor etisk forsvarlige rammer. Som sykepleiere må vi sette temaet på dagsorden, 
og vi må være pådrivere for strategiske valg av e-helseløsninger og velferdsteknologi 
som understøtter pasientbehovene, sykepleiefaget og sykepleiernes 
arbeidsprosesser. 

3. Satsingsområdene i NSF sin politiske plattform 2017-2020: 

 Understøtte sykepleiefaglige arbeidsprosesser, innføre Internasjonal klassifikasjon 
for sykepleiepraksis og styrke helsefaglig samhandling. 

 Styrket pasientmedvirkning, selvstendighet og mestring av eget liv. 

 Bedre kompetanse og kunnskapsutvikling. 

 Tjenesteinnovasjon og nye oppgaver for sykepleiere.  
 

Hovedmålet for NSFs faggruppe for e-helse: 
Sykepleiere benytter e-helse for å styrke sykepleierkompetanse, brukermedvirkning, helsefaglig 
samarbeid og bidrar til å utvikle sykepleiepraksis til det beste for befolkningen.  
 
Delmål 

 Sykepleiere har kunnskap og kompetanse til å anvende e-helse og velferdsteknologi. 

 Sykepleiere bruker e-helse bevisst for å fremme bruker- og pårørendeperspektiv.  

 Sykepleiere er aktive i utvikling, integrering og bruk av e-helse, velferdsteknologi og 
andre IKT-verktøy.  

  



NSFs faggruppe for e-helse  Digital Generalforsamling 2021 

8 
 

Styret i NSFs faggruppe for e-helse 
 
Følgende styre ble valgt på Generalforsamling i februar 2019 for perioden 2019-2020: 
 

 Leder: Christine Rygg 

 Nestleder: Cecilie Varsi 

 Styremedlem (Sekretær): Kristine Nybu Selander 

 Styremedlem (Kasserer): Konstantinos Antypas 

 Styremedlem (Webredaktør): Line Helen Wedø Bårdsen 

 1. vara: Anna Harmens 

 2. vara: Oddvar Hagen 
 
Styremøter har vært avholdt enten som fysiske møter, eller som skype-/telefonmøter. Det har vært 
avholdt 10 møter i 2019 og 2020. Fra juli 2019 har styret vært noe redusert. Et varamedlem har 
måttet trekke seg av private årsaker. Oddvar Hagen har derfor vært konstituert som 1. vara siden 
styremøte 17.september 2019. 
 

Medlemmer 
NSFs faggruppe for e-helse har i løpet av både 2019 og 2020 hatt en økning av medlemsmassen på 
28.03 %. Per 6.1.2021 hadde faggruppen 338 medlemmer.  
 
Tiltak som har vært rettet mot våre medlemmer i denne perioden: 
 

 Økt synlighet og aktivitet fra styret på egne konferanser 

 Utdeling av 1-års gratis medlemskap på NSF e-helsekonferansen 2019 og 2020 

 Aktivitet på sosiale medier 

 Utdeling av stipend 

 Formidling av relevant forskning og fagstoff via sosiale medier og via e-post 
 
Aktivitet på sosiale medier 
Faggruppen har i flere år både hatt en offentlig side og en lukket gruppe for medlemmer på 
Facebook. Målet med den lukkede gruppen var å skape et levende forum for deling av aktuelle saker 
som angår sykepleiere og andre aktører på e-helseområdet. Styret i faggruppen opplever at 
aktiviteten på sosiale medier de to siste årene er svært varierende.  
 
Alle medlemmer av faggruppen har enten via e-post/sms i 2018 fått invitasjon til den lukkede 
gruppen på Facebook, eller invitasjon fra nestleder ved innmelding i faggruppen. Den lukkede 
gruppen har per i dag (6.1.2021) ca. 180 medlemmer, og vi ser at publiserte innlegg når mellom 50-
100 gruppemedlemmer per deling. Styret har derfor igjennom det siste året vært noe i tvil om 
hvorvidt informasjon i denne gruppen når frem til medlemmene av faggruppen. Vi har på bakgrunn 
av dette valgt at all informasjon fra styret sendes til medlemmer via e-post/sms, og at den lukkede 
Facebookgruppen kun benyttes til påminnelse av informasjon eller deling av aktuelle nyhetssaker.  
 
I forbindelse med markeringen av Sykepleierens og jordmødrenes år 2020, ønsket NSF å markere 
dette ved at de hver uke presenterte en ny sykepleier i deres SOME-kanaler (Facebook og Instagram). 
Her bistod alle 36 faggrupper i NSF med en representant for å fronte faggruppene i NSF. 
Faggruppemedlem Sølvi Lommerud stilte opp på vegne av NSF e-helse høsten 2020.  
 
Utdeling av stipend 
Det ble på generalforsamlingen i 2019 vedtatt at det skulle settes av 50 000 kroner ekstra pr. år til 
stipend i både 2019 og 2020, i tillegg til allerede budsjettere stipendmidler. Midlene skulle tas fra 



NSFs faggruppe for e-helse  Digital Generalforsamling 2021 

9 
 

innestående midler på konto. I tillegg ble det vedtatt at medlemmer kunne søke om stipend i 
innmeldingsåret.  
 
I juni 2019 mottok vi 6 stipendsøknader til deltakelse på konferanser og masterutdanninger. Alle 6 
ble innvilget, men 3 ble frafalt fordi stipendmottakerne ikke fikk deltatt på arrangementene. Sum 
utdelt i 2019: NOK 18 000.  
 
I november/desember 2019 mottok vi 13 stipendsøknader til deltakelse på konferanser, 
skriveseminar og utdanning som skulle gjennomføres i 2020. Én søknad ble avslått fordi den ikke 
oppfylte kriteriet om minimum 3 år fra forrige tildeling. 12 søknader ble innvilget. Mange av 
arrangementene ble imidlertid avlyst pga COVID-19, og vi delte derfor ut kun 5 stipender. Sum utdelt 
i 2020: NOK 22 565.   
 
Grunnet COVID-19 ble det ikke utlyst stipend i 2020. Da det ved årsskiftet 2020-2021 stod 
ubenyttede stipendmidler igjen, besluttet styret å overføre kr 32 500 til 2021 for å dekke 
deltakeravgift for 20 medlemmer til den digitale konferansen eHelse2021 som arrangeres 11.-12. 
mars 2021. Epost med informasjon om utlysningen ble sendt til medlemmene 8.2.2021. 
 
Sykepleierens leserpanel 
I 2020 ønsket Sykepleien å opprette et leserpanel som kunne gi redaksjonen innspill og 
tilbakemeldinger ved planlegging av nye utgaver. I den forbindelse ble alle faggruppene forespurt om 
å rekruttere ressurspersoner til dette panelet. Panelet har fungert som en lukket Facebookgruppe 
som administreres av redaktøren i Sykepleien. NSF sin faggruppe for e-helse har vært representert 
ved Sigird Nakrem og Susann Johannessen.   
 

Egne konferanser i 2019 og 2020 
Det avtroppende styret deltok i gjennomføring av NSF e-helsekonferanse 2019 og representanter fra 
det nye styret har deltatt i programkomiteen til NSF e-helsekonferanse 2020 i samarbeid med NSF 
fag- og helsepolitisk avdeling.  
 
Medlemmer fra det avtroppende styret deltok i gjennomføringen av konferansen eHelse 2019 i Oslo. 
Representanter fra det sittende styret deltok i programkomiteen for eHelse 2020 i samarbeid med 
Den Norske Dataforeningen, Den norske legeforeningen og NorHIT. Grunnet restriksjoner i 
forbindelse med COVID-19 ble konferansen eHelse 2020 avlyst. Programkomiteen har derfor 
arbeidet igjennom høsten 2020 med å planlegge en digital konferanse 11. og 12. mars 2021.  
 
Styret i faggruppen har de to siste årene hatt et samarbeid med EHiN. I 2019 fikk vi til en avtale om 
rabattert pris for våre medlemmer. I 2020 har vi i samarbeid med Fag- og helsepolitisk avdeling i NSF 
bidratt med innspill til programmet av den digitale konferansen, i tillegg til gratis deltagelse for 
medlemmer av NSF. Nestleder i styret bidro som moderator av den ene parallellsesjon.  
 

Tilstedeværelse på konferanser og i andre forum 
Styret har vært representert på følgende konferanser: 
 

 NSF e-helsekonferanse 2019 
o Deltagelse fra både avtroppende og det nyvalgte styret 

 Vårkonferanse for faggruppen for nyresykepleiere 27. mars 2019 
o Leder og nestleder bidro med foredrag 

 eHelse 2019 
o Hele styret 

 NSF e-helsekonferansen 2020 
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o Hele styret 
 

Leder skulle deltatt på NFSO-NSF kongress og skandinaviske konferanse i april 2020, men dette ble 
avlyst på grunn av COVID-19.  
 

Internasjonalt samarbeid 
Det er ønskelig at styret og faggruppens medlemmer deltar aktivt i internasjonale fora. Medlemmer 
av styret hadde i utgangspunktet planlagt å delta på internasjonale konferanser i 2020. Grunnet både 
reiserestriksjoner og avlyste konferanser i forbindelse med pandemien, har dette ikke latt seg 
gjennomføre.  
 
Styret har i løpet av disse to årene hadde jevn dialog med den nasjonale representanten i 
organisasjonen International Medical Association – Nursing Special Interest group (IMIA-NI). Dette er 
et verv som eies av NorHIT/Den Norske Dataforeningen (DND), men der representanten innehar 
både medlemskap i DND og NSF sin faggruppe for e-helse. I den forbindelse bistod styret i 
faggruppen med utlysning av det nasjonale vervet i oktober 2020, da den daværende representanten 
Ann Kristin Rotegård gikk over i en ny rolle i organisasjonen. Etter en søknadsprosess der alle 
faggruppemedlemmer ble oppfordret til å søke, ble Elin Børøsund tildelt vervet i november 2020.  
 

Samarbeid med andre i NSFs organisasjon 
Styret i faggruppen har hatt god dialog med fag- og helsepolitisk avdeling i NSF. Foruten samarbeid 
knyttet til konferanser, har vi deltatt på flere dialogmøter sammen med Direktoratet for e-helse og 
Helsedirektoratet. Styret i faggruppen har de to siste årene bidratt på flere høringer innen fagfeltet 
som for eksempel; Normen versjon 6.0, Smittestopp-appen, Velferdsteknologi til barn og unge med 
nedsatt funksjonsevne, Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften.  
 
Faggruppeleder har i 2019 og 2020 deltatt på møter i Sentralt Fagforum. I utgangspunktet har det 
vært to samlinger av to dager per år, men i lys av COVID-19 har det vært økt møtevirksomhet. Fra 
mars 2020 til desember 2020 ble det gjennomført månedlige digitale statusmøter i Sentralt Fagforum 
for orientering av situasjonen rundt pandemien. Faggruppeleder deltok på Samhandlingskonferansen 
i 2019, og skulle i utgangspunktet deltatt i 2020. Grunnet COVID-19 ble Samhandlingskonferansen 
2020 avlyst.  
 
Norsk sykepleierforbunds landsmøte ble avholdt 4.- 8. november 2019, der faggruppeleder deltok. Til 
orientering ble det på bakgrunn av LM-sak 14 etablert prosjektet «Utviklingsprosjekt i faggruppene». 
Hensikten med prosjektet er å evaluere dagens faggruppestruktur og se på hvordan faggruppene i 
fremtiden skal bidra til NSFs fagutvikling og politiske arbeid. Leder i NSF e-helse deltar i 
arbeidsgruppe der man se på den økonomiske organisering og drift av faggruppen. For informasjon 
om prosjektet se https://www.nsf.no/utviklingsprosjekt-i-faggruppene.  
 

Nye nettsider 
I forbindelse med at NSF gikk over til ny plattform for sine nettsider har webansvarlig i styret de to 
siste årene hatt hovedansvar for å flytte over innhold til ny plattform og vedlikehold av nye nettsider. 
Webansvarlig har deltatt på flere webinarer/kurs i regi av NSF i forbindelse med lansering av nye 
nettsider 18. sept. 2020. Leder deltok på vegne av faggruppelederne i brukertest av de nye 
nettsidene i mars 2020.     
 

Revisjon av «Veileder for klinisk dokumentasjon av sykepleie i EPJ» 
Styret har i denne perioden arbeidet med å ferdigstille revisjon av «Veileder for klinisk 
dokumentasjon av sykepleie for EPJ». Dette arbeidet ble startet av det forrige styret og skulle i 

https://www.nsf.no/utviklingsprosjekt-i-faggruppene
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utgangspunktet vært ferdigstilt til GF 2019, men grunnet frafall i det daværende styret ble arbeidet 
forsinket. Arbeidet ble tatt opp igjen etter GF 2019, men en plan om ferdigstilling i 2020.  
 
I løpet av sommeren 2020 inngikk ICN samarbeid med SNOMED som innebærer at ICNP vil bli et 
subset av SNOMED CT. Dette gir vidt inngripende endringer i terminologien og konsekvensene for 
struktur, og forvaltning er fortsatt ikke avklart. Det vil også få stor påvirkning på hvordan strukturert 
dokumentasjon implementeres i EPJ løsninger. På bakgrunn av dette ble det derfor vurdert, i samråd 
med fag- og helsepolitisk avdeling i NSF, som uhensiktsmessig å revidere «Veileder for klinisk 
dokumentasjon av sykepleie i EPJ» før disse avklaringene er på plass.  
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Regnskap for 2019 og 2020 
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Handlingsplan for 2021-2023  
 

Handlingsplanen til NSFs faggruppe for e-helse for perioden 2021-2023 er 

basert på: 

1. NSF sin strategi for 2020-2024 

 Langsiktig kamp: Sykepleiere og jordmødre har en sentral rolle i den nødvendige 

utviklingen av helse- og omsorgstjenesten 

o Oppgavedeling og ny teknologi i helse- og omsorgstjenestene frigjør 

sykepleierkapasitet til sykepleieoppgaver 

 Langsiktig kamp: Norsk sykepleierforbund oppleves som et lag 

o Vi har lykkes bedre med å samhandle og integrere faggruppene i NSF 

2. NSF sine innsatsområder i perioden 2020-2024 

 Innsatsområde nr.1: Sykepleiernes plass i utvikling av helse- og omsorgstjenestene 

o NSF skal arbeide for økt satsing på e-helse, velferdsteknologi og digitale løsninger 

som kan bidra til innovasjon og utvikling av sykepleietjenesten 

o NSF skal arbeide for at velferdsteknologi blir implementert av tjenesten på en 

måte som styrker og komplementerer sykepleieren i sitt arbeid 

 Innsatsområde nr.2: Organisering og ledelse av sykepleietjenesten 

o NSF skal arbeide for at sykepleieledere har kompetanse, rammevilkår og et 

lederspenn som sikrer god faglig ledelse og mulighet til å ta ny kunnskap, nye 

arbeidsmetoder og ny teknologi i bruk i sykepleietjenesten 

3. NSF sitt prinsipprogram for 2020-2024 

 Kompetanse innen e-helse, velferdsteknologi og digitalisering skal være en viktig del i 

sykepleierutdanning, fagutvikling og forskning 

 Sykepleiere skal bidra aktivt til innovasjon, teknologi-, fag- og tjenesteutvikling 

 Sykepleiere skal ha tilgang til e-helse, velferdsteknologi og digitale løsninger som 

understøtter god helsehjelp 

 Sykepleiere skal få nødvendig opplæring for å ta teknologien i bruk 

 

 

Hovedmålet for NSFs faggruppe for e-helse: 
Sykepleiere benytter e-helse for å styrke sykepleierkompetanse, brukermedvirkning, helsefaglig 
samarbeid og bidrar til å utvikle sykepleiepraksis til det beste for befolkningen.  
 
Delmål 

 Sykepleiere har kunnskap og kompetanse til å anvende e-helse og velferdsteknologi 

 Sykepleiere bruker e-helse bevisst for å fremme bruker- og pårørendeperspektiv.  

 Sykepleiere er aktive i utvikling, integrering og bruk av e-helse, velferdsteknologi og andre 
IKT-verktøy.  
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Aktiviteter og tiltak i perioden 2021-2023 

Medlemsarbeid 

Styret i faggruppen vil i perioden 2021-2023 fokusere på å rekruttere og beholde medlemmer. Vi vil 
derfor fortsette arbeidet med å skape digitale og/eller fysiske møteplasser der både 
nettverksbygging og faglig påfyll står sentralt.  
 
Som et ledd i å bidra til at våre medlemmer kan utvikle kompetanse og engasjement innen fagfeltet 
e-helse vil vi fortsette med å dele ut stipend.  

Konferanser 

Arbeidet med planlegging og gjennomføring av konferanser vil være en av hovedoppgavene til styret 
i perioden 2021-2023. Vi vil i perioden fortsette samarbeidet med fag- og helsepolitisk avdeling i NSF 
forbindelse med å planlegge konferanser der e-helse er et sentralt tema. I tillegg vil vi fortsette 
samarbeidet med Den Norske Dataforeningen, Den norske legeforeningen og NorHIT om en årlig e-
helsekonferanse. 
 
Følgende arrangementer er under vurdering/planlegging i 2021: 

 eHelse 2021 (11. og 12. mars 2021) 

 prekonferanse til Sykepleiekongressen 2021 

 EHiN 2021 
 
I lys av situasjonen rundt COVID-19 er det ikke mulig å fastslå om de planlagte arrangementene lar 
seg gjennomføre enten fysisk, digitalt eller vil utsettes/avlyses. 
 
Internasjonalt samarbeid 
Det er ønskelig at styret og faggruppens medlemmer deltar aktivt i internasjonale fora. Styret vil 
vurdere deltakelse i relevante digitale konferanser som annonseres i 2021, og digitale eventuelle 
fysiske konferanser i 2022.  
 
Styret vil fortsette å ha jevnlig dialog med vår nasjonale representant i IMIA-NI i løpet av denne 
kommende perioden i form av invitasjon om deltagelse på styremøter og formidling av 
aktivitet/nyheter.  
 
Samarbeid med andre i NSFs organisasjon 
Styret i faggruppen legger vekt på god dialog med fag- og helsepolitisk avdeling i NSF. Vi vil i perioden 
2021-2023 fortsette å samhandle både med fag og helsepolitisk avdeling i NSF og andre faggrupper i 
NSF for å fremme fagfeltet. Vi vil bistå i NSF sitt politiske arbeid ved å svare ut høringer innen e-
helserelaterte spørsmål og delta på eventuelle dialogmøter med helsemyndighetene eller andre 
aktuelle aktører.  
 
Faggruppeleder vil prioritere å delta på Sentralt Fagforums aktiviteter, og sørge for at medlemmer av 
styret til en hver tid er orientert om utviklingen av LM-sak 14 «Utviklingsprosjektet i faggruppene».  
 
Revisjon av «Veileder for klinisk dokumentasjon av sykepleie i EPJ» 
Som nevnt i årsrapporten for 2019-2020 har arbeidet med revisjonen av «Veileder for klinisk 
dokumentasjon av sykepleie i EPJ» blitt utsatt etter samråd med fag- og helsepolitisk avdeling i NSF. 
Styret vil i perioden 2021-2023 følge opp dette arbeidet videre og ferdigstille revideringen når 
nødvendige avklaringer er på plass.  
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Budsjett 2021-2022 
Budsjett 2021-2022 

     

       

   
2021 

 
2022 

 Kontingentinntekter 
 

90000 
 

95000 
 Kursinntekter 

 
0 

 
25 000 

 Tilskudd 
  

122 500 
 

122 500 
 Finansinntekter 

 
2 000 

 
2 000 

 Sum driftsinntekter   214 500   244500 
 Honorarer 

  
105 000 

 
105 000 

 Reise og opphold 
 

20 000 
 

70 000 
 Kurs/seminaravgift 

 
50 000 

 
50 000 

 Stipend 
  

152 5001 
 

120 000 
 Øvrige kostnader 

 
10 000 

 
10 000 

 Finanskostnader 
 

2 000 
 

2 000 
 Sum driftskostnader   339 500   357 000 
 Underskudd* 

 
-125 000 

 
-112 500 

 

        
    

         

                                                           
1
 Det ble delt ut stipend til 20 medlemmer i forbindelse med eHelse 2021 konferansen fra ubenyttede stipend 

midler fra 2020. Total beløpet er NOK 32 500. 



NSFs faggruppe for e-helse  Digital Generalforsamling 2021 

18 
 

Protokollsignatur 
 
_____________________________                 _________________________________ 
Sted og dato      Navn 
 
 
 
 
 

_____________________________                 _________________________________ 
Sted og dato      Navn 
 
 
 
 
 
 

_____________________________                 _________________________________ 
Sted og dato      Navn 
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VEDTEKTER datert 7.mai 2012 
 
§ 1 NAVN 
Norsk Sykepleierforbunds Faggruppe for e-helse, NSF e-helse 
 

§2 MEDLEMSKAP OG MEDLEMSRETTIGHETER 
A. Medlemmer: 

 Opptak i NSF e-helse forutsetter medlemskap i NSF.   
 

B. Æresmedlemmer: 

 Faggruppens styre kan tildele æresmedlemskap til personer som har gjort seg særlig 
fortjent til dette.  

 
C. Stemmerett og valgbarhet: 

 Medlemmer som er à jour med kontingent til NSF og faggruppen har stemmerett og 
er valgbare. Det samme gjelder æresmedlemmer som også tilfredsstiller ordinære 
krav til medlemskap.  

 

§ 3 FORMÅL 
A. NSF e-helse er forpliktet til å følge NSFs formål og prinsipper og skal vektlegge de av NSFs 

prioriteringer som har generell eller spesifikk gyldighet for faggruppens område.   
 

NSF e-helse skal bidra på NSFs innsatsområde prioritering og organisering i helsetjenesten 
gjennom å arbeide med sykepleie i e-helse, velferdsteknologi og IKT-verktøy som 
understøtter pasienten og sykepleiernes arbeidsflyt  

 
NSF e-helse skal bidra til at sykepleiere er premissleverandører for 

 Faglig innhold og struktur i dokumentasjon av sykepleie.   

 Utvikling og implementering av elektroniske dokumentasjonssystemer  

 Utvikling og implementering av velferdsteknologi i sykepleietjenesten.  
    

NSF e-helse skal 

 Skape møteplass for fag og kunnskapsutvikling innen dokumentasjon og e-helse  

 Skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og 
kunnskapsutveksling. 

 Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av 
faggruppetilhørighet 

 Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag- og 
helsepolitiske prioriteringer.  

 Bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet innen 
dokumentasjon og e-helse 

 
§ 4 GENERALFORSAMLINGEN 

A. Generalforsamlingen er faggruppens høyeste myndighet.  Den holdes hvert annet år i 
samsvar med NSFs landsmøteperiode.  I de år NSF har landsmøte må generalforsamlingen 
holdes innen landsmøtet starter.   
 

1. Adgang 

 NSF e-helses medlemmer har adgang mot å vise betalt medlemskontingent  
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 Innkalling til GF sendes ut 2 måneder i forkant  
 

2. Saksliste 

 Enkeltmedlemmer og styret kan foreslå saker til behandling i GF  

 Sakene må være styret i hende innen 6 uker før GF.   

 Dagsorden og sakspapirer kunngjøres på faggruppens nettside senest 3 uker 
før GF. 

 Sakslisten foreslås av faggruppens styre og godkjennes av 
generalforsamlingen.   

 Saker som ønskes tatt opp utenom sakslisten krever 4/5 flertall av 
tilstedeværende stemmeberettigede.  

 Saker kan strykes fra sakslisten med alminnelig flertall.   
 

 Følgende poster er obligatoriske: 
o registrering av antall stemmeberettigede  
o oppnevning av ordstyrer(e) 
o godkjenning av sakslisten  
o oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen  
o oppnevning av utvalg for oppdrag under GF 
o gjennomgang av faggruppens virksomhet, herunder årsberetning og 

regnskap for de foregående to år 
o godkjenning av faggruppens overordnede satsingsområder og 

økonomiske føringer 
o valg av: Faggruppeleder, øvrige styremedlemmer og 

varamedlemmer, leder, medlemmer og varamedlemmer i 
nominasjonskomiteen. Øvrige valg som følger av faggruppens 
vedtekter.   

 
3. Valg og votering 

 Valg skal foregå skriftlig.   

 Faggruppeleder må for å være valgt ha minst 50 % av de avgitte stemmer.  
Oppnås ikke slikt flertall, foretas omvalg.  Får fremdeles ingen kandidat det 
nødvendige flertall, foretas omvalg mellom de to kandidater som ved første 
omvalg oppnådde flest stemmer. Blanke stemmer betraktes som ikke avgitte 
stemmer.  

 Ved andre valg og annen avstemming hvor ikke annet er bestemt i 
vedtektene, gjelder alminnelig flertall av de avgitte stemmer. 

 Tilsvarende gjelder for valg av nominasjonskomiteens leder. 

 Dersom ikke noen stemmeberettiget forlanger skriftlig stemmegivning, 
forgår annen avstemming enn valg ved håndsopprekking eller elektronisk 
avstemming.   

 
B. Ekstraordinær GF 

1. Det innkalles til ekstraordinær GF når det kreves av en av følgende instanser: 

 Faggruppens styre 

 Minst 25 % av medlemmene. 
 

2. Møtet skal kunngjøres minst fire uker før det finner sted. Dokumenter som vedrører 
den aller de saker som forårsaker at møtet holdes, skal kunngjøres på faggruppens 
nettsider snarest mulig og senest innen to uker før ekstraordinær GF holdes.   
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3. Dersom ekstraordinær GF fører til at faggruppens styre må nedlegge sin funksjon, 
velges et interimsstyre som fungerer frem til neste ordinær GF. På tilsvarende måte 
velges interimsmedlemmer av styret, samt varamedlemmer, dersom så mange 
medlemmer /varamedlemmer nedlegger sine verv at styret ikke lenger er 
funksjonsdyktig.   

 

§ 5 NSF e-helses STYRE 
A. Plass i organisasjonen: 

Styret er NSF e-helses høyeste utøvende organ mellom generalforsamlingene.  Det står 
ansvarlig overfor generalforsamlingen og overfor NSFs forbundsstyre, sistnevnte i forhold til 
de krav som må imøtekommes for å være en godkjent faggruppe i NSF.  
 

B. Styret skal: 
1. Lede NSF e-helses virksomhet og forvalte gruppens midler 
2. Fatte vedtak om årlig budsjett og handlingsplaner, godkjenne årsberetning og årlige 

regnskaper.  NSFs generalsekretær skal underrettes om styrets vedtak 
3. Ta initiativ til sykepleiefaglige spørsmål som har betydning for faggruppens 

medlemmer 
4. Behandle innkomne saker fra enkeltmedlemmer, lokale faggrupper og NSFs sentrale 

organer.   
5. Oppnevne ad hoc utvalg for særlige oppdrag. 
6. Påse at NSF e-helses vedtekter til enhver tid er i samsvar med faggruppenes 

vedtektsmodell og prinsipper nedfelt i NSFs vedtekter.  
7. Oppnevne nye medlemmer og varamedlemmer av nominasjonskomiteen, dersom så 

mange medlemmer/varamedlemmer har fått varig forfall at komiteen ikke lenger er 
funksjonsdyktig. 

 
 
 

C. Valg og sammensetning 
1. Styret består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Nestleder 

velges av og blant styrets medlemmer. For øvrig konstituerer styret seg selv.   
2. Styret velges av GF for en periode av to år. Gjenvalg kan skje.  
3. Leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges skriftlig ved egne valg  
4. Dersom leder får varig forfall, fungerer nestleder som leder ut valgperioden 
5. NSFs generalsekretær skal til enhver tid være orientert om sammensetningen av 

faggruppens styre.  
 

D. Nyvalg: 
Dersom så mange medlemmer/varamedlemmer i styret får varlig forfall i løpet av 
generalforsamlingsperioden at styret ikke lengre er funksjonsdyktig, skal 
nominasjonskomiteen administrere suppleringsvalg, basert på uravstemning blant 
stemmeberettigede medlemmer. 
  

E. Styremøter: 
1. Styremøter avholdes minst 6 ganger årlig, og ellers så ofte lederen eller minst 3 av 

styrets medlemmer finner det nødvendig.  Det skal føres protokoll fra styrets møter.  
2. Innkalling til møte, saksliste, nødvendige bilag og protokoll fra foregående møte skal i 

alminnelighet være sendt medlemmer og varamedlemmer minst 2 uker før møtet.   
3. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av totalt stemmeberettigede medlemmer 

og varamedlemmer er til stede. 
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4. Alle avgjørelser treffes ved alminnelig flertall.  I tilfelle stemmelikhet er lederens 
stemme avgjørende.  

 

§ 6 NOMINASJONSKOMITEEN 
A. Mandat 

Nominasjonskomiteen innstiller for valg som skal skje under generalforsamlingen.  
Innstillingen skal foreligge ved generalforsamlingens åpning.  For øvrig skal 
nominasjonskomiteen utføre sin funksjon i samsvar med valgreglement godkjent av GF.  
Valgreglementet skal være i samsvar med de prinsipper som gjelder for valg under NSFs 
landsmøte.   

 
B. Sammensetning 

Nominasjonskomiteen velges av GF og består av leder, minimum 2 medlemmer og minimum 
2 varamedlemmer. Valget gjennomføres uten forutgående innstilling.  Nestleder velges av og 
blant nominasjonskomiteens medlemmer.  

 
C. Funksjonstid: 

Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter GF og fungerer fram til neste GFs avslutning. 
 

§ 7 LOKALE FAGGRUPPER 
A. Generelt.  

NSF e-helse kan organiseres med eller uten lokale faggrupper.  NSF e-helse har ingen lokale 
faggrupper. 

 

§ 8 KONTINGENT 
Årlig kontingent for medlemskap i NSF e-helse fastsettes av generalforsamlingen og 
innkreves av NSF.  Rutiner og bestemmelser vedrørende purring, kontingentrestanse, 
automatisk utmelding med mer vil for øvrig være i samsvar med kontingentbestemmelser i 
NSF.  Æresmedlemmer betaler ingen kontingent.  
 

§ 9 INNMELDING OG UTMELDING 
Inn- og utmelding skjer til NSF. 

 

§ 10 ÅRSBERETNING, REGNSKAP OG BUDSJETT 
A. Beslutningsorgan: 

NSF e-helses årsberetning, regnskap og budsjett godkjennes av styret.   

 
B. Administrativ oppfølging: 

Føring av NSF e-helses regnskaper, inklusive regnskap for evt. lokalgrupper ivaretas av NSF, 
som også besørger relevante innberetninger til offentlige myndigheter. 
 

C. Registrering: 
NSF e-helses styre er ansvarlig for registrering i offentlig organisasjonsregister.  

 

§ 11 MEDLEMSKAP I ANDRE ORGANISASJONER 
Beslutning om medlemskap i andre organisasjoner fattes av generalforsamlingen, og må 
deretter godkjennes av NSFs forbundsstyre.  Tilsvarende prosedyre gjelder for eventuell 
utmelding.  
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§12 SUSPENSJON/ EKSKLUSJON 
Suspensjon eller eksklusjon av et medlem kan kun besluttes av forbundsstyret, i samsvar med 
NSFs vedtekter 

 

§ 13 VERV OG ANSETTELSE I NSF 
Vedtektsfestede verv i NSF e-helses styre samt i sentralt fagforum kan ikke kombineres med 
ansettelsesforhold i NSF.  Verv som leder av sentralt fagforum kan ikke kombineres med verv 
i forbundsstyret.   

 

§14 HABILITETSREGLER 
Forvaltningslovens regler når det gjelder inhabilitet har tilsvarende anvendelse for 
saksbehandling i faggruppens besluttende organer.  Når det på forhånd er klart eller 
sannsynlig at et medlem i det aktuelle besluttende organ blir ansett som inhabil under 
behandling av en sak, skal vedkommende fratre under behandling av saken.  

 

§15 VEDTEKTSENDRINGER 
A. Kvalifisert flertall for vedtak 

Endringer i NSF e-helses vedtekter må vedtas med 2/3 flertall av tilstedeværende 
stemmeberettigede på generalforsamlingen. 
 

B. Forberedelse av vedtektsendringer 
Forslag om vedtektsendringer må være faggruppens styre i hende senest 6 uker før GF 
holdes.  Alle forslag om vedtektsendringer forelegges NSFs generalsekretær til vurdering før 
forslagene behandles.  Dersom vedtak fattes uten at slik forutgående vurdering er foretatt, 
effektueres vedtaket etter at generalsekretær har bekreftet samsvar med gjeldende modell 
for faggruppenes vedtekter og øvrige prinsipper nedfelt i NSFs vedtekter.  

 
C. Dispensasjoner  

Dispensasjoner fra faggruppenes vedtekter kan vedtas av faggruppens styre.  Dersom saken 
innebærer dispensasjon fra modell for faggruppenes vedtekter, avgjøres saken av 
forbundsstyret.   

 

§ 16 OPPLØSNING 
A. Beslutning 

Beslutning om oppløsning av NSF e-helse krever 5/6 flertall blant tilstedeværende 
stemmeberettigede medlemmer i GF, og må bekreftes av NSFs forbundsstyre. 
 

B. Disponering av gjenværende midler 
Ved oppløsning skal NSF e-helses midler tilfalle NSF.  Midlene skal stå urørt i 10 år, i fall ny 
faggruppe etableres og godkjennes i løpet av denne perioden. 

 
C. Fusjonering 

Dersom NSF e-helse oppløses for å fusjonere med en annen eller flere andre godkjente 
faggrupper i NSF, tilfaller midlene den nye faggruppen under forutsetning av at denne 
godkjennes av NSFs forbundsstyre. 


