
Forslag til Generalforsamling: 
 
Fusjonering av NSF SLAG og NSFs faggruppe for nevrosykepleie 
 
NSF SLAG er 25 år i 2021. Faggruppen, som har eksistert siden 1996, ble startet opp som 

Forum for slagsykepleiere, deretter skiftet navn til NSFs Faggruppe for slagsykepleiere før 

den til slutt endte opp som NSF SLAG. Faggruppens målsetting er: 

• arbeid for fagutvikling og forskning innen sykepleie til slagrammede 

• bidra til kontakt og gjensidig menings- og kunnskapsutveksling mellom sykepleiere 

som arbeider med slagrammede både i primær- og spesialisthelsetjenesten 

• samarbeid med andre fag- og interessegrupper som arbeider for å bedre omsorgen for 

slagrammede 

NSF SLAG har blant annet bidratt inn i Pakkeforløp hjerneslag, Norsk hjerneslagregister, 

Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag, og nå fokus på bedre 

hjerneovervåking i de første kritiske timene av hjerneslaget.  

Slagsykepleiers rolle har endret seg gjennom de siste årene, i takt med at den akutte 

hjerneslagbehandlingen har utviklet seg. Slagrammede har færre liggedøgn nå sammenlignet 

med for 20 år siden, og utviklingen har gått i riktig retning. Færre dør og flere får tidlig og 

riktig akuttbehandling og kommer fra sykdommen med mindre mén, sammenlignet med for 

noen tiår siden. Det betyr ikke at vi kan si oss fornøyd med status, men vi går i riktig retning. 

Medlemsmassen i NSF SLAG har langsomt krympet gjennom det siste tiåret. Likevel har 

oppslutningen om de nasjonale hjerneslagkonferansene som har vært arrangert annethvert år, 

vært høy, og vi har hatt mange flere deltakere enn vi har hatt medlemmer. Det viser at 

interessen for fagfeltet og slagsykepleie er stor.  

Det har vært vanskelig å rekruttere inn nye medlemmer til styret i NSF SLAG. Medlemmene i 

styret har vært med gjennom mange år, de lengste i mer enn 13 år. Flere av styrets 

medlemmer har skiftet arbeidssted og jobber ikke lenger direkte med slagrammede.  

 

Styret foreslår derfor å fusjonere NSF SLAG med NSFs faggruppe for nevrosykepleiere jf. 

§16 C Oppløsning i vedtektene for NSF SLAG: 

A. Beslutning 

Beslutning om oppløsning av faggruppen krever 5/6 flertall blant tilstedeværende 

stemmeberettigete i generalforsamlingen, og må bekreftes av NSFs forbundsstyre. 

B. Disponering av gjenværende midler: 

Ved oppløsning skal faggruppens midler tilfalle NSF. Midlene skal stå urørt i 10 år, i 

fall ny faggruppe etableres og godkjennes i løpet av perioden. 

 



C. Fusjonering: 

Dersom faggruppen oppløses for å fusjonere med en eller flere andre godkjente 

faggrupper i NSF, tilfaller midlene den nye faggruppen under forutsetning av at 

denne godkjennes av NSFs forbundsstyre. 

 

Styrene i faggruppene har hatt en dialog gjennom det siste året, og har drøftet fortsatt 

ivaretakelse av fagutvikling for denne sykepleiergruppen i en felles faggruppe. NSF SLAG 

foreslår derfor følgende: 

Forslag:  

Det nåværende styret gjennomfører prosess som fører til en fusjonering av NSF SLAG og 

NSFs faggruppe for nevrosykepleiere. Styrets sammensetning i den nye faggruppen skal bestå 

av representanter både fra NSF SLAG og NSFs faggruppe for nevrosykepleiere. På den måten 

vil begge fagområder bli ivaretatt i den nye faggruppen. Det nye styret vil få i oppgave å 

sørge for og utarbeide utkast til nye vedtekter. 

Begrunnelse for forslaget: 

• Styret mener at medlemmene av begge faggruppene vil dra nytte av fusjoneringen, og 

sammen være i stand til ytterligere å bidra til bedre sykepleie for den slagrammede.  

• Samarbeid med andre fag- og interessegrupper har vært ett av fokusområdene til NSF 

SLAG, og gjennom å foreslå fusjonering av faggruppene er det nettopp dette som 

gjennomføres i praksis. 

• Styret har hatt utfordringer med å rekruttere medlemmer til faggruppa og nye 

styremedlemmer. 

• Styret mener dette er det rette tiltaket for å sikre en fortsatt framtidsretta og sterk 

faggruppe som kan arbeide for videre utvikling av fagfeltet. 

 

 

 

 


