
Handlingsplan 2019- 2021 
 
INNSATSOMRÅDE 1: Prioritering og organisering av helsetjenesten  

LaH NSFs delmål: Aktiviteter på handlingsplannivå  tidsperiode: 

Helsesykepleierbemanningen økes i 
tråd med anbefalte minstenormer fra 
Hdir. 
Normtall tilpasses oppgavene ifølge 
retningslinjer 
 

- Deltar i aktuelle arbeids- og referansegrupper,  
- Gir utspill i media 
- Gir høringssvar 
- Utøver politisk og administrativ påvirkning 
- Har dialog med aktuelle samarbeidspartnere vedr. kvalitetsindikatorer, KOSTRA-
rapportering, utdanning, fagutvikling og forskning 
-Deltar i Helsedirektoratets utredningsarbeid om bindende minimumsnorm for 
bemanning. 
- Deltar i Helsedirektoratets arbeid med ny veiledende minimumsnorm for 
helsesykepleierbemanning 

Kontinuerlig 
 
 
 
 

Helsesykepleiers virkeområde og 
målgruppe skal beskrives i 
strategiske dokumenter 

- Deltar i aktuelle arbeids- og referansegrupper,  
- Gir utspill i media 
- Gir høringssvar 
- Utøver politisk og administrativ påvirkning 
- Har dialog med aktuelle samarbeidspartnere vedr. kvalitetsindikatorer, KOSTRA-
rapportering, utdanning, fagutvikling og forskning -,  
- Videreføre arbeidet med spesialistgodkjenning- se eget punkt  
- Videreføre arbeidet med å opprette Fagutviklings- og kompetansemiljø for 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten – se eget punkt 
- Deltar i utredningsarbeidet om videre- og etterutdanninger for sykepleiere og 
spesialistgodkjenning gjennom NSF 

Kontinuerlig 
 
 
 
 
 
 

Helsesykepleiertjenesten styrker det 
kommunale lavterskeltilbudet 
innenfor helse for barn og unge 
 

- Deltar i aktuelle arbeids- og referansegrupper,  
- Gir utspill i media 
- Gir høringssvar 
- Utøver politisk og administrativ påvirkning 
- Har dialog med aktuelle samarbeidspartnere vedr. kvalitetsindikatorer, KOSTRA-
rapportering, utdanning, fagutvikling og forskning 
-Videreføre arbeidet med spesialistgodkjenning- se eget punkt  
- Videreføre arbeidet med å opprette Fagutviklings- og kompetansemiljø for 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten – se eget punkt 
- Deltar i utredningsarbeidet om videre- og etterutdanninger for sykepleiere og 
spesialistgodkjenning gjennom NSF 

Kontinuerlig 
 
 
 
 



IKT og E-helse i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten tilfredsstiller 
dagens krav til dokumentasjon, 
rapportering/statistikk og effektiv 
kommunikasjon 

 

LaH er aktiv i utviklingen av IKT og E-helse i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten ved å: 
Synliggjør behovet for satsing på elektronisk samhandling i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten: 
Elektronisk fødselsmelding 
E-resept 
Dialogmeldinger med fastlegene, spesialisthelsetjenesten og andre.  
Tar initiativ til samarbeid med aktuelle dataleverandører. 
Samarbeider med e- helsedirektoratet og Helsedirektoratet 
Delta i aktuelle arbeidsgrupper innen tema 
Samarbeider med NSF om å samle alle aktører innen statistikk og fra 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
I 2018 ble det besluttet at ICNP skal benyttes som terminologi for sykepleiere – 
fortsetter tidligere samarbeid med NSF om dette. 

Kontinuerlig  

 
 

INNSATSOMRÅDE 2: Sykepleieprofesjonen i utvikling 

 

LaH NSFs mål: 
 

Aktiviteter på handlingsplannivå: dato: 

LaH NSF er representert i fora der 
barn, unge og deres familier, 
helsesykepleiertjenesten/ 
helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten er tema 
 
 

-Har representanter i aktuelle arbeids- og referansegrupper 
-Samarbeider med NSF om innhold og deltakelse i ulike sammenhenger 
-Deltar i ekspertgrupper, råd og utvalg der det er viktig at LaH NSFs synspunkt 
fremkommer 
 

kontinuerlig 
 

LaH NSF er en tydelig og synlig 
politisk aktør 
 

Har formell og uformell kontakt med politikere byråkrater, ombud og andre. 
Blant annet gjennom skriftlige og muntlige høringsuttalelser, møter og digital 
kontakt. 

kontinuerlig 
 

LaH NSF er en tydelig og synlig aktør 
i media 
 

Er representert i media på et bredt antall tema innenfor fagfeltet barn og unge 0-20 
år 
 

kontinuerlig  

LaH NSF styrker ledere og setter 
fokus på ledelse. 
 

-Markedsfører NSFs ledersatsning og årlige lederkonferanse.  
-Oppretter eget lederutvalg 
-Har årlig presymposium for ledere 
-Oppretter pris for helsesykepleierledere 
-Arrangere 2 årlige samlinger for lokalgruppeledere 

 
fra 2018- 
fra 2018- 
fra 2018 
Kontinuerlig på Diakonova 



-Formidle studietilbud og følge opp tematikken i «Helsesykepleier som 
samfunnsaktør»  

og andre 
høyskoler/universitet 

LaH NSF kvalitetssikrer det faglige 
innholdet i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten 

-Deltar i retningslinjearbeid  
-Jobber for spesialistgodkjenning – se eget punkt  
-Jobber for å opprette fagutviklings- og kompetansemiljø for helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten – se eget punkt 
- Bidrar i utviklingen av Kvalitetsindikatorer for helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten 
-Presenterer eksempler på god praksis til helsesykepleiere, egen organisasjon og 
beslutningstakere 
-Utarbeider rapporter/maler/faktaark til bruk lokalt og sentralt 

kontinuerlig 
 
 
Se punkt om IKT 
Kontinuerlig internt og 
eksternt 

Ha en ansatt fagrådgiver i LaH NSF 
Faglige oppgaver: 
Bistå leder og styret i faglige spørsmål. 
Følge med på fagfeltet og i 
samfunnsdebatten.  
Delta i utformingen av skriftlige og 
muntlige innspill/innlegg/høringer til 
politikere, myndigheter og media. 

-Øke kontingent til 650 og foreslå at årlig konsumprisindeksregulering inngår i 
vedtektene § 8 om kontingent. 
-Omfordele midler 
-Ansette en fagrådgiver i 100% stilling. 
 

2020 

Eget prosjekt for å kvalitetssikre 
arbeidet med å forebygge avverge og 
avdekke vold mot barn 

I trygge hender 
Evalueres juni 2019 og videreutvikles 

2016-  

 
 
 

Prosjekt med midler fra sentralt fagforum: Utarbeide infomateriell om 
brukerrettigheter i: 

1) helsestasjonen 
2) skolehelsetjenesten 
3) helsestasjon for ungdom 

Startes 2019 
 

Helsefremmende og forebyggende 
helsetjenester for barn og unge er 
beskrevet i strategiske dokumenter 
og planer 
 

Deltar i aktuelle arbeids- og referansegrupper,  
- Gir utspill i media 
- Gir høringssvar 
- Utøver politisk og administrativ påvirkning 

kontinuerlig 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.nsf.no/vis-artikkel/4060259/1780451/%22I-trygge-hender%22


INNSATSOMRÅDE 3: Sykepleierutdanning og forskning 

 

LaH NSFs delmål: 
 

Aktiviteter på handlingsplannivå: tidsperiode 

Spesialistgodkjenning for 
helsesykepleiere er etablert 
 

Argumenterer for helsesykepleiers funksjon innenfor fysisk og psykisk helse, og 
tydeliggjøre grenseoppgangene mellom normalitet og der det er behov for 
behandling/terapi  
Utvikler kompetanseområdene gjennom prosjekter i Utdanningsutvalget. 
Viser hvorfor helsesykepleiere er avanserte kliniske sykepleiere (AKS) og har Kunnskap 
på ekspertnivå,  
Ferdigheter i kompleks beslutningstaking og  
Klinisk kompetanse til en utvidet funksjon. 
Deltar i NSFs arbeid «fremtidens spesialsykepleier».  

kontinuerlig 

Helsesykepleierutdanningen 
utvides og blir en klinisk 
masterutdanning 
 

 

LaH NSF viderefører samarbeidet med utdanningene om utvikling av 
helsesykepleierutdanningen RETHOS 3 
Videreføre Utdanningsutvalg   
Prosjekt med midler fra sentralt fagforum: Utvikling av helsesykepleierstillinger og 
helsesykepleierutdanningen 

kontinuerlig 
 
fra høst 2015 
2018- 2019 
 

Fagutviklings- og 
kompetansesenter for 
helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten er etablert 
 

- Deltar i aktuelle arbeids- og referansegrupper,  
- Gir utspill i media 
- Gir høringssvar 
- Utøver politisk og administrativ påvirkning 
- Har dialog med aktuelle samarbeidspartnere vedr. kvalitetsindikatorer, KOSTRA-
rapportering, utdanning, fagutvikling og forskning 
-Samarbeid med NSF om politisk strategi.  
- Løftet frem som satsning i UNIO fra 2016 
- Spilles inn i statsbudsjettet hvert år. 
 
LaH NSF gir innspill til masterutdanningene for helsesykepleiere vedr. tema det trengs 
mer forskning på innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten i samarbeid med 
Utdanningsutvalget 
 

Kontinuerlig 
 

 
 



INNSATSOMRÅDE 4: Lønns- og arbeidsvilkår 

Ifølge vedtektene skal ikke faggruppene arbeide med lønns- og arbeidssosiale forhold. 
 

INNSATSOMRÅDE 5: Medlemmer og organisasjon 

 

LaH NSFs delmål: 
 

Aktiviteter på handlingsplannivå: tidsperiode: 

LaH NSFs handlingsplan er et 
aktivt styringsdokument for 
sentralt styre og lokale 
faggruppestyrer 
 
 

HP gjennomgås jevnlig på styremøter sentralt og lokalt 
 

Lokale handlingsplaner bygger på og følger opp sentral 
HP 
Detaljert halvårsrapport og årsrapport sendes alle 
medlemmer 

 

kontinuerlig 
 
 
x 2 pr år 

LaH NSF har 4000 medlemmer 
innen utgangen av 2020 
 

Benytte sosiale medier, faglige arrangement som 
rekrutteringskanal 
Informasjon om LaH NSF til alle 
helsesykepleierutdanningene 
 

kontinuerlig 
 
 

LaH NSF har aktive 
medlemmer 
 

Tett dialog med lokalgruppene 
Svarer på direkte henvendelser fra medlemmer på e-
post og telefon 

kontinuerlig 
 

LaH NSF styrker ledere og 
setter fokus på ledelse. 

Jf punkt om satsningsområdet ledelse under 
innsatsområde 2. 

kontinuerlig 
 
 

LaH NSF har god 
kommunikasjon med 
medlemmer 

Lett tilgjengelig og oppdatert informasjon til 
medlemmene: 

• Nettsider 

• Facebook 

• Twitter 

• E- post 
 

kontinuerlig 

LaH NSF har aktive 
lokalgrupper 

Lokalgruppeledersamlinger, den ene tilknyttet 
kongressen 
Kassereropplæring  

2 i året 
 
ved behov 
kontinuerlig  



Tilgjengelig brukerstøtte ved administrasjonskonsulent 
Lokalgruppene betaler fra 2020 deltakelse på samlinger 
selv, men kan søke styret om støtte ved behov. 

 


