
 

 

Kjære kollegaer 

 
2022 er gått inn i sin siste måned og en hyggelig adventstid er nå snart over og julen står for tur. 

Mørkt og kaldt men veldig koselig med julelys som skinner fra terrasser og vinduer. Elsker å gå 

kveldstur med min hund å titte på alle disse flotte julebelysninger og andre juledekorasjoner på hus 

og i hager.  

 
Dette brevet vil jeg bruke til å komme med en del informasjon om prosessen i Sentralt Fagforum og 

NSF sentralt angående landsmøtesak 14 som omhandlet fremtiden for Faggruppene og jeg vil ta opp 

en del viktige spørsmål som kommer inn til styret på nytt å på nytt.  

 

Aller først vil jeg på nytt gratulerer gjengen i Bergen med et flott Sykepleiesymposium. Faglig 

sterkt med mange gode foredrag.  

Vi ser frem til 25.-26.april 2024 og symposiumet som da skal være i Tønsberg, men aller først har 

vi vår fagdag Onsdag 26.april klokken 09.15-12.00 under Nasjonalt diabetesform i Oslo. Vi 

kommer til å holde Generalforsamling under forumsdagene og det blir på torsdag 27. april klokken 

15-16.30. Håper så mange som mulig kan møte for da er det også valg av nytt styre til FFD. 

 

Vi gratulerer Nord Universitet i Bodø med Oppstart av videreutdanning i diabetesbehandling og 

omsorg høsten 2023. Vi trenger å utdanne flere diabetessykepleiere da det har vist seg at det er lite 

søkere med videreutdanning i diabetes til stillinger som diabetessykepleiere flere steder.  

 

Styret i FFD har hatt 5 styremøter i 2022. Jobben i år har dreid seg mye om Faggruppens fremtid 

opp mot NSF og selvsagt Sykepleiesymposiumet. Vi jobber også med handlingsplan for 2023-24 og 

har hatt oppe flere spørsmål inn til styret om beskyttet tittel og lønnsspørsmål fra medlemmer og 

avdelingsledere på flere sykehus. I dette brevet skal jeg prøve å svare på en del av disse 

spørsmålene. 

 

Beskyttet tittel: 

Per dags dato kan hvem som helst kalle seg diabetessykepleier dvs vi har ikke noe autorisasjon som 

diabetessykepleiere. Det er bare de med Master i avansert klinisk sykepleier AKS og avansert 

geriaterisk sykepleier AGS som faktisk i dag kan søke om autorisasjon som spesialistsykepleiere. 

Mange har trodd at dette bestemmes av sykepleierforbundet, men det gjør det ikke. Dette 

bestemmes politisk. Det er kommet inn et oppdrag fra HOD om å uttrede spesialistgodkjenning for 

flere av faggruppene, men dessverre i denne omgang bare Jordmor, Helsesykepleiere, Intensiv, 

Anestesi, barn, operasjon, kreft sykepleierene og psykisk helse og rus. Det vil si at alle vi som har 

tatt en videreutdanning godt kan kalle oss spesialsykepleiere, men vi har ikke autorisasjon som 

spesialister og dermed er ikke tittelen vår beskyttet. Vår tur kommer nok men jeg er redd det kan ta 

tid. Videre er det viktig for dere å vite at NSF går for at de som etter hvert skal kunne søke om 

autorisasjon som spesialistsykepleiere er de med masterutdanning. Derfor anbefaler vi alle som har 

mulighet å ta master. 

 

Lønn som spesialsykepleiere: 

Jeg får hele tiden spørsmål om lønn. Mange får ikke spesialsykepleierlønn og kontakter derfor oss. 

Dessverre er det slik at de ulike sykehusene står fritt til å lønne dere slik de ønsker.  



Mange av våre medlemmer får spesialsykepleier lønn når de har tatt minimum 60 studiepoeng med 

videreutdanning, men ikke alle. Jeg anbefaler alltid å sjekke ut hva andre spesialsykepleiere på 

sykehuset lønnes som, det være seg stomisykepleiere, kreftsykepleiere med mere. De kan ikke gjøre 

forskjell på de ulike spesialsykepleierne. Det er også store forskjeller på hva man får i lønnstillegg 

etter å ha tatt master utdanning. Noen sykehus gir ingenting, andre gir fra 10-30.000. Det er viktig 

hvis sykehuset vil at du skal ta videreutdanning i diabetessykepleie at dere forhandler lønn på 

forhånd. Dere bør også forhandle lønn hvis dere søker på stilling som diabetessykepleier.  

Dette er noe av det viktigste vi i faggruppen kan jobbe med men er ikke enkelt når vi faktisk må 

jobbe opp mot HOD. Uansett det bør absolutt være mulig. Dette bør være en prioritert oppgave for 

styret i årene fremover. AKS sykepleierne kuppet dette politisk og kom med en helt ny 

spesialutdanning og klarte å få autorisasjon som spesialistsykepleiere. Jeg vil oppfordre alle 

medlemmene til å ta kontakt med styret hvis dere har kontakt med sterke lokalpolitikere eller andre 

politikere nasjonalt. Dette kan være en døråpner inn for oss. 

Landsmøtesak 14 

Landsmøtesak 14 omhandlet fremtiden for faggruppene. Hvordan skal faggruppene organiseres 

fremover, skal faggruppene innlemmes i NSF eller stå ved siden av slik som i dag, økte midler til 

faggruppene, frikjøp av faggruppeledere i ulik prosent osv. Det ble satt ned en prosjektgruppe som 

har jobbet med denne saken sammen med faggruppelederene. Vi gikk inn for at Faggruppene 

fortsatt skal stå utenfor NSF. Hvis vi blir en del av NSF vil vi for eksempel ikke styre egen 

økonomi og våre midler vil styres av NSF. Dette ønsker vi ikke. Vi ønsket imidlertid mere støtte fra 

NSF både administrativt og ift data. Dette for å avlaste faggruppe lederne. Vi ønsket også midler til 

å frikjøpe faggruppelederne i ulike stillingsprosenter. Denne saken er nok ikke over enda, men 

foreløpig har NSF bidratt med en administrativ stilling fort å støtte faggruppene og satt av 1,8 

millioner til frikjøp. Vi er nesten 40 faggrupper så her sier det seg at alle faggruppene ikke vil få 

midler. Vi har et ekstraordinært møte i sentralt Fagforum for å diskutere dette nå i januar og det blir 

spennende. Jeg skal sloss med nebb og klør for at ikke bare de store faggruppene skal få midler. Ser 

at det er et viktig virkemiddel for å kunne rekruttere faggruppe ledere for fremtiden. Mener dette er 

noe vi må diskutere på neste Generalforsamling. Å være faggruppeleder er mye arbeid og det er 

ikke lett å få noen til å ta på seg dette i dag. Vi får honorar for styremøter men NSF ønsker vi skal 

delta på mye og dette er det mange som ikke får fri fra sitt arbeidssted med lønn for å være med på.  

Lokallag/fylkeskontakt 

Vi har forsøkt å få bedre kontakt med fylkeskontaktene men det har ikke vært lett. Vi har sendt mail 

til alle og også forsøkt å ringe. Det fungerer ikke slik dette er organiser i dag og vi må bestemme 

oss for hvordan vi ønsker dette skal være fremover. Dette er en sak vi vil ta opp og stemme over på 

neste Generalforsamling 

 

Fagutviklings og aktivitetsmidler 

Informerer om at alle som har vært medlem i over to år kan søke sentralt fagforum (SF) om 

Fagutviklingsmidler eller aktivitetsmidler Dere finner informasjon om dette på NSF hjemmeside 

under fagutviklingsmidler og aktivitetsmidler. Det må søkes elektronisk og søknadene vil bli sendt 

styret som kommer med en vurdering eller innstilling til SF som da velger kandidater. SF har fått en 

million å fordele. Kort søknadsfrist dessverre 15. januar 2023 så hiv dere rundt. 

Studiestipend og reisestipend 



Alle som har vært medlem i ett år kan søke studiestipend eller reisestipend. Dere finner kriterier og 

skjema for dette på vår hjemmeside på NSF.NO 

 

Da kjære kollegaer må jeg bare igjen få takke dere for den gode jobben dere gjør rundt om i vårt 

langstrakte land. Jeg har stor tro på Faggruppen, men vi har en jobb å gjøre med å rekruttere nye 

medlemmer. Derfor vil vi lage brosjyre med informasjon om faggruppen som dere kan levere ut på 

arbeidsplassen deres. Mange vet ikke om oss og mange tror faggruppen bare er for 

diabetessykepleiere. Viktig at når dere informerer om oss at dere forteller at Faggruppen er for alle 

sykepleiere med interesse for diabetes. 

Da gjenstår det bare å ønske dere alle er riktig God og hyggelig Julefeiring og et Godt Nytt år. Ser 

frem til å treffe dere på ulike kurs og konferanser fremover. Håper å se dere på Generalforsamling i 

april. 

Sendt meg informasjon på beryllhk@hotmail.com, om verv dere har slik at vi får dette inn i 

årsberetningen. 

 

Vennlig hilsen 

På vegne av NSF/FFD 

Styreleder 

Beryll Kristensen 

 

 

 

 


