
 

 

 

 

 

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR SØKNAD OM 

STIPEND TIL VIDEREUTDANNING INNEN DERMATOLOGI 

OG VENEROLOGI. 

 

Utdanningsstipend skal gi mulighet til kompetanseheving på høyere utdanningsnivå og 

stimulere sykepleiere innen hudfaget til kvalitet, evaluering og dokumentasjon 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. 

 
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 også prioriteres. 

Studieplass  
Du må være tatt opp som student og ha rett til å gå opp til eksamen.  

 

Opplysningsplikt  
Du har plikt til å melde fra ved endringer i forhold som det ble opplyst om i søknaden. Dersom du ikke melder 

fra om endringer, eller gir feil opplysninger, kan faggruppa kreve at du umiddelbart betaler tilbake støtte som du 

ikke skulle fått. 

Avbrudd av studier  
Hvis utdanningen ikke er avsluttet innen planlagt tid, har stipendmottaker plikt til å melde fra til leder i 

faggruppa og stipend kan bli avkortet. 

Utbetaling av stipend  
Ved tildeling av stipendmidler må bekreftelse fra studiested foreligge før utbetaling skjer. Pengene må brukes til 

det formålet det er søkt for og gis bare en gang per person. Stipendet er personlig og kan ikke overføres til andre. 

Søker plikter å dokumentere bestått utdanning. 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 til studenter som får dekket studiet i sin helhet av arbeidsgiver. Budsjett og skriftlig 

dokumentasjon fra arbeidsgiver om hvor mye de dekker, skal legges ved søknaden. 

Søknadsfrist  
Søknadsfristen er en måned etter studiestart. 


