
 
Handlingsplan– 2019/2021 
 
 
Styremøter:  
Styret holder styremøter 3 ganger i året hvor ett styremøte er i forbindelse med Landsmøtet. 
 
Det legges opp til dags styremøter, med det kan også være over to dager, spesielt ved 
planlegging av Landsmøtets program. I mellomperioder blir saker behandlet via e-post. 
 
Styrets funksjon: 
Styret ansees som faggruppe. For å stimulere til styreverv vil deltakelse ved aktuelle faglige 
kurs/seminar og kongresser være styrets arenaer for fagoppdatering. Aktiviteten er på 
nasjonal, nordisk eller europeisk nivå. 
 
Tiltak 2019 - 2021: 

- Opplæring av nye funksjoner – sekretærrollen 
- Styret bør besøke enheter der robotteknologi og automatisering er utviklet innen 

sterilforsyning og lager. 
 
Økonomi:  
Økonomirapportering er fast på styremøtes agenda og ved etterspørsel. Styrets deltakelse ved 
faglig oppdatering må harmoniseres i forhold til foreningens økonomi.  
 
Medlemmer:  
Arbeide for å øke medlemstallet i foreningen, ved å synliggjøre foreningen, og ved 
tilstedeværelse ved aktuelle faglige arrangement der vi profilerer oss.  
 
Tiltak 2019 - 2021:  

- Vi må rekruttering nye medlemmer 2019 - 2021 
 
Nyheter på hjemmesiden synliggjøres via e-post ved å takke ja til mottak av nyhetsbrev. 
Medlemmer og interesserte får faglig oppdatering på hjemmesiden da denne er vårt 
elektroniske medlemsblad.  
 
Oppfordre alle helseregioner til faglig samarbeid. 
Vi kan ikke pålegge arbeidsplasser å betale kontingent for medlemmer. 
 
Kurs / Konferanser: 
Avholde Landsmøtet med Generalforsamling første halvår hvert år for medlemmer og øvrige 
interesserte i sterilforsyning. Samarbeid med aktuelle fagmiljø innen hygiene og smittevern.  
Vi vil ha fokus på ledelse av faget i starten av landsmøtene fremover. 
 
Tiltak 2019 - 2021 

- Aktivt arbeide med ambisjonen om å få WHFSS-konferanse til Oslo 2021 
- Fokus i regionene våre på økonomi, kompetanse, kvalitet� inn i vårt 

landsmøteprogram 
 



Utdanning:  
Påvirke til et felles godkjent utdanningstilbud for sterilforsyningsansvarlige. Risikoanalyse og 
konsekvensanalyse i forhold til behov for lederutdanning av sterilforsyningsutdanning.  
Påvirkningen rettes til foretak og utdanningssystemer. 
Oppfordre ansvarlige ledere til å sørge for at medarbeider får muligheter til å gjennomføre 
fagskoleutdanning innen sterilforsyning. 
 
Påvirkning mot fagmyndighet: 
Foreningen må aktivt følge med i forhold til lovendringer m.m. for å være høringsinnstans. 
 
Stipend/ årets pris: 
Dele ut årlig fagstipend pålydende 10 000,- til medlem av NfS som vil arbeide for 
egenutvikling innen sterilforsyningsfaget. Resultatet presenteres for medlemmer ved neste 
Landsmøte. 
 
Årets pris: gis til medlemmer som har gjort en ekstra innsats i arbeidet med sterilforsyning, 
eller ønsker å synliggjøre viktig arbeid og informasjon fra sin avdeling og sitt sykehus. 
Styret ønsker et begrunnet forslag innen 6 uker før Landsmøtet. Pris er pålydende kr 5000,-. 
 
Fagkomite: denne blir oppnevnt kun ved spesielle behov. 
 
Videreutvikle hjemmesiden: 
 
Tiltak 2019 - 2021 

- Ny nettsideansvarlig skal starte i 2019. 
- Evaluering og forenkling av nettsiden 
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