RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR SØKNADER OM
STIPEND TIL FAGUTVIKLING I DERMATOLOGI OG
VENEROLOGI
Stipend til fagutvikling skal gi mulighet for kompetanseheving gjennom kurs, konferanse,
studie, prosjekt eller andre fagutviklingstiltak og stimulere sykepleiere innen hudfaget til
kvalitet, dokumentasjon og evaluering i fagutøvelsen. Beslutning om tildeling av stipend
treffes av styret i NSFs Faggruppe for Sykepleiere i Dermatologi og Venerologi (forkortet
NSFFSDV). Størrelse på beløp som avsettes til stipend, fastsettes av styret ut fra styrets
økonomiske situasjon.
Medlemskap
Søker må være offentlig godkjent sykepleier, ha norsk autorisasjon og ha vært medlem i NSFFSDV de
siste tre årene ved søknadsfrist. Søker må i tillegg være à jour med medlemskontingenten. Ved flere
likeverdige søknader prioriteres søkere som ikke tidligere er tildelt stipend. Lang medlemstid i
NSFFSDV skal prioriteres. Stipendet er personlig og kan ikke overføres til andre.

Søknaden
Av søknaden må det framgå:
• Navn på kurs, konferanse, studie, prosjekt eller andre fagutviklingstiltak
• Navn på hvem som holder kurs/konferanse/studie eller hvem som er ansvarlig for prosjektet
• Dato (eventuelt oppstart- og avslutningsdato av prosjekt, studie eller andre fagutviklingstiltak)
• Formidlingsplan
• Kostnadsplan, budsjett

Opplysningsplikt
Du har plikt til å melde fra ved endringer i forhold som det ble opplyst om i søknaden eller ved
avbrudd. Dersom du ikke melder fra om endringer, eller gir feil opplysninger, kan NSFFSDV kreve at
du umiddelbart betaler tilbake støtte som du har fått.

Utbetaling av stipend
Ved tildeling av stipendmidler må bekreftelse fra studiested eller bekreftelse på at en er påmeldt på
kurs/konferanse foreligge før utbetaling skjer. Pengene må brukes til det formålet det er søkt for.
Medlemmer som tildeles støtte, kan ikke motta ny støtte før etter 3 år. Søker plikter å levere
dokumentasjon til styret i NSFFSDV etter prosjekt/studie/deltakelse på kurs, konferanse eller andre
fagutviklingstiltak. Dersom dette ikke foreligger innen 1 måned etter at søker har mottatt denne
dokumentasjonen, kan faggruppen kreve stipendet tilbakebetalt i sin helhet.
Stipend gis ikke dersom kurs/konferanse/studie/andre fagutviklingstiltak blir dekket av arbeidsgiver.
Skriftlig dokumentasjon fra arbeidsgiver om hvor mye de dekker, skal legges ved søknaden. Originale
kvitteringer skal legges ved før stipend utbetales.

Søknadsfrist

Det må søkes til søknadsfrist fastsatt av styret i faggruppen: Søknadsfristen er 15. februar og 15.
august.

Formidle kunnskap
Det er et krav om at det lages en poster eller en presentasjon til påfølgende Hudseminar som
arrangeres. Som et alternativ kan en artikkel legges ut på nettsiden til NSFFSDV.

