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NSFs innsatsområder for landsmøteperioden 2022-2023 
❏ Sykepleierens plass i utvikling av helse - og omsorgstjenestene 
❏ Organisering og ledelse av sykepleietjenesten 
❏ Sykepleierutdanning og forskning 
❏ Lønns - og arbeidsvilkår 
❏ Medlemmer og organisering 

 
 
 

NSF NS satsingsområder 2022-2023 
❏ Bidra til fagutvikling 
❏ Bidra til kompetanseheving i lokale fagmiljøer 
❏ Bidra inn politisk 
❏ Rekruttere nye medlemmer 

 

 



NSFs innsatsområde 1: Sykepleierens plass i utvikling av helse - og omsorgstjeneste 
 
 

Mål Aktivitet Ansvar Kommentar 

Øke medlemmenes kompetanse i 
møte med nevropasienten og 
nasjonal nettverksbygging 
 
 
 
Økt samarbeid mot 
kommunehelsetjenesten, initiere 
prosjekt mellom kommune- og 
spesialisthelsetjenesten med 
tanke på kompetanseoverføring.  
 
 

Medlemsblad 
Webinar 
 
 
Nasjonal nevrokongress og 
fagkarusell 
 
Stipend til medlemmer for 
deltakelse på fagkonferanser  
 
Faggruppen vil initiere prosjekt 
og/eller støtte prosjekt eller 
initiativ med stipendmidler 

Styret, redaktør har 
hovedansvaret 
 
 
Lokal arrangør med støtte fra 
faggruppen 
 
 
 
 
Styret og lokale arbeidsgrupper 

Medlemsblad til alle medlemmer 
to ganger per år 
 
 
Nasjonal nevrokongress og 
fagkaruseller avvikles annethvert 
år  

 
 
 
  



 

NSFs innsatsområde 2: Organisering og ledelse av sykepleietjenesten 
 
 

Mål Aktivitet Ansvar Kommentar 

Synliggjøre behovet for 
nevrosykepleiere, i alle nivåer i 
helsetjenesten  
 
 
Delta i utvikling av 
handlingsplaner for ledelse 
gjennom samhandling med 
kompetansenettverk 

Medlem av hjernerådet 
 
Bidra inn mot aktuelle politiske 
høringer  
 
Faggruppen skal være aktiv i  
handlingsplaner for plattform for 
ledelse gjennom samhandling 
med kompetansenettverk  
 
Faggruppen skal være aktiv i  
samarbeid med 
brukerorganisasjoner i opplæring 
av pasienter og pårørende  

Øke kvaliteten på nevrosykepleie 
med fokus på kunnskapsbasert 
praksis, pasientsikkerhet og 
brukermedvirkning  
 
Være pådrivere for utvikling av 
kliniske retningslinjer som 
understøtter kunnskapsbasert 
sykepleiepraksis  

Styret, leder er hovedkontakt Være tilgjengelig for NSF i 
høringer, samarbeidsutvalg og 
arbeidsgrupper etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bistå med vurdering og bruk av 
nettverk til eksempelvis 
fagfellevurdering (bistå med å 
knytte nettverk) 



 
Stimulere til at flere tar 
spesialutdanning for å øke 
kompetansen 
 
Tilrettelegge for fagutvikling blant 
medlemmene ved nasjonale 
kongresser,  
kvalitetsindikatorer innen 
nevrosykepleie 
stipendmidler til utviklingsprosjekt 
og hospitering 
 
Implementere og formidle 
kunnskapsbasert nevrosykepleie  

 
 
  



 
 
NSFs innsatsområde 3: Sykepleierutdanning og forskning 

 
 

Mål Aktivitet Ansvar Kommentar 

Styrke kompetansen innen 
nevrosykepleie 
 
 
 
 
 
 
 
Internasjonalt samarbeid 

Støtte opp under å informere om 
videreutdanning i nevrosykepleie 
Bidra inn i arbeidet med 
mastergradløp for nevrosykepleie 
 
Tildeling av utdanningsstipend 
 
Medlemskap i The European 
Association of Neuroscience 
Nurses (EANN) 
 

Styret 
 
 
 
 
 
Styret 
 
Styret, egen kontakt 

Samarbeid med Høgskulen på 
Vestlandet, andre 
utdanningsinstitusjoner og andre 
faggrupper. 
 

 
 
  



 
NSFs innsatsområde 4: Lønns - og arbeidsvilkår 

 
 

Mål Aktivitet Ansvar Kommentar 

Fremme faget i front 
 
Synliggjøring og verdsetting av 
faglig kompetanse 

Bidra i høringsinnspill 
 
Aktiv deltakelse i sentralt 
fagforum 

Styret, leder har nær kontakt med 
sentralt fagforum og Hjernerådet 

Å være synlig på den politiske 
arena er viktig for anerkjennelse 
av sykepleien som fag 
 
Tilrettelegge for en synlig 
faggruppe der informasjon om 
faggruppen er lett tilgjengelig og 
samarbeider med andre organ og 
faggrupper i NSF. 

 
 
 
 
  



 
 

NSFs innsatsområder 5: Medlemmer og organisering  
 
 

Mål Aktivitet Ansvar Kommentar 

Rekruttere og beholde 
medlemmer  
 
 
 
 
Stimulere til fagutvikling 

Fagkarusell; lokal aktivitet i hele 
landet 
 
Arrangerer webinar. Vise aktivitet 
på sosiale medier og ha et 
oppdatert nettsted 
 
Utdele stipender 

Styret 
 
 
Styret, webansvarlig 
 
 
Styret 

Fagkarsuell planlegges og 
arrangeres i samarbeid med 
lokale initiativtakere 
 
 
 
Stipend kan søkes av 
enkeltmedlemmer, det kan også 
søkes om prosjektmidler 

 


