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Ugandiske sykepleiere marsjerer på den internasjonale 

sykepleierdagen. Slagordet: «Nurses are number one!»  

 



Bistands- og solidaritetsvirksomhet  
• Forankret i NSFs formål: 

– «fremme internasjonal forståelse og solidaritet og kjempe for et  

      samfunn bygget på flerkulturell forståelse og likeverd» 

 

• NSF sitt prinsipprogram:  
– «Organisatorisk arbeid på nordisk, europeisk og internasjonalt nivå er en  

       forutsetning for å nå nasjonale målsettinger» 

 

– Organisasjonen til enhver tid skal ha en organisasjonstilknytning som gir optimal 
påvirkningsmulighet i relasjon til faglige og arbeidstakermessige saksområder 

 

– «Internasjonalt samarbeid og solidaritet er viktig for å fremme  

       demokratisk utvikling, ivaretakelse av menneskerettighetene og  

       fredelig samkvem mellom nasjoner og folkegrupper» 
 



NSFs bistandsarbeid retter seg 

inn mot WHOs Tusenårsmål 
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• Bistandsprosjekter i Afrika:  
– 90% finansiert av Norad, 10% av NSF 

(medlemskontingent)  



NSFs bistandsarbeid i Afrika - Målet 

• Bygge sterke nasjonale sykepleierforbund som 

kan arbeide for bedre arbeids-, lønns-, 

pensjons- og levevilkår for sykepleierne 

• Vise solidaritet med marginaliserte, utsatte 

kolleger i sør – de fleste kvinner 

• Kvalitetsmessig heving av helsetjenester 

• Styrke siviltsamfunn 

• Bidrag til demokratisering  



NSFs Bistandsarbeid i Afrika 

• Zambia  

• Malawi 

• Uganda 

• Rwanda 

• Nettverkssamarbeid mellom sykepleierorganisasjoner i 

det sør-øst afrika 

• https://www.google.co.tz/maps/place/East+Africa/@-

6.6044994,53.7436374,4.38z/data=!4m2!3m1!1s0x1872

15248481cf73:0x523b9426a36c703d 
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Zambia – ZUNO  
• NSF Samarbeid i flere prosjekter siden 1980-tallet 

• 5000 sykepleiere kurset om hiv/aids 

• Opplæring av ledere, TV og yngre kvinnelige sykepleiere 

• Etablert og anerkjent landsdekkende fagforbund 

• 7.500 medlemmer (ca. 70% av sykepleierne i landet) 

• Hovedoverenskomster med offentlig og privat sektor 

• Etterhvert god økonomi pga medlemskontingent 

• Nedtrapping av innsats mot full selvbærenhet i 2015 



 

 

 

 

 

Zambiske sykepleiere deltar på landsmøte til det 

zambiske sykepleierforbundet. Lusaka, Zambia. 



National Organisation of Nurses 

and Midwives of Malawi 
• NSF støtte siden 2006 

• Representerer 90 % av landets sykepleiere 

• På god vei til å bli en selvbærende organisasjon 

• Landets største helsefaglig organisasjon 

• Flere utfordringer, bl.a. økonomisk bærekraft 

• En uredd og modig organisasjon i et fattig land 

med store økonomiske og samfunnsmessige 

utfordringer. 

 



 

 

 

 

 

Malawiske sykepleierstudenter i sykepleierforbundets drakter – 
fremtidige medlemmer og ledere 



Uganda Nurses and Midwives Union 

• NSF støtte siden 2009 

• Representerer ca. 60 % av landets sykepleiere 

• Har etablert seg i nytt hovedkontor i Kampala 

• Holder på med organisasjonsutvikling: nasjonalt, 

regionalt og lokalt 

• Iherdig innsats for å sikre innbetaling av 

medlemskontingent 

• Er i en oppbyggingsfase 

 



 

 

 

 

 
Nytt hovedkontor for det ugandiske sykepleierforbundet – 
sentralt plassert midt i Ugandas hovedstad. 



Rwanda Nurses and Midwives Union 

• NSFs nyeste samarbeidspartner – fra 2013 

• Anerkjent av myndighetene som kombinert 

profesjonsorganisasjon og fagforbund 

• Bygger sin organisasjon: 

– Etablering av nasjonale, distrikts og lokale 

styringsorganer 

– Opplæring av tillitsvalgte, ledere, m.fl. 

– Økt kontakt og samarbeid med myndighetene 

– Økende anerkjennelse og innflytelse. 

 

 

 

 



 

 

 

 

• NSF sponset økonomi- og finanseseminar i Kigali, 
Rwanda. Prosjektdeltakere fra sykepleierforbund i 
Rwanda, Zambia, Malawi og Uganda. 

 

 



Regionalt nettverk 
• Nettverk for nasjonale sykepleierforbund med 

fagforbundsstatus i det sørøstlige Afrika 

• Årlig samling av ledere fra 10 land: Sør-Afrika, 

Zimbabwe, Swaziland, Botswana, Mauritius, 

Zambia, Malawi, Tanzania, Uganda, Rwanda  

• Økt personlig kontakt på ledernivå 

• Erfaringsutveksling 

• Regionalt samarbeid 

 



 

 

 

 

 

Sykepleieledere fra 10 land på nettverksmøte i Sør-Afrika. På 
utflukt i Soweto, utenfor hjemstedet til Nelson Mandela. 

 



Nye krav fra Norad –  
«fra hva man har gjort til hva man har oppnådd» 

• Ny søknad om støtte til ny fireårsperiode skal inn til Norad 
1. oktober 2015 

• Nye krav fra Norad i forhold til søknad og rapportering 
• Det fokuseres nå mye på å rapportere på resultater på 

brukernivå 
• For prosjektene skal det derfor settes opp et såkalt 

«resultatrammeverk», som skal vise veien fra de ressursene 
man putter inn, til hvilken effekt det har på samfunnet 

 Ressurser             Handlinger            Leveranse                 Målgruppeeffekt               Samfunnseffekt 



NSFs Solidaritetsfond 

• FORMÅL: Budsjetterte midler skal anvendes til 

økonomisk bistand og støtte til solidaritetsarbeid 

representert ved enkeltpersoner, organisasjoner og 

prosjekter, nasjonalt og internasjonalt. 

• Statutter vedtatt at NSFs Landsmøte 

• Solidaritetsprosjekter er 100% finansiert av NSFs 

Solidaritetsfond - 0,3% av budsjettert 

medlemskontingent 



NSFs Solidaritetsfond Statutter 
(1) (Forbundsstyret, 2004) 

Tildelinger kan benyttes til følgende formål: 

1. Bistå mennesker som er ofre for brudd på menneskerettighetene gjennom 

vilkårlig fengsling, mishandling, tortur eller politisk forfølgelse. 

2. Yte nødhjelp til mennesker som er ofre for krit eller naturkatastrofer. 

3. Styrke og utvikle demokratibyggende tiltak i andre land, spesielt 

utviklingsland og land med svak ivaretakelse av gru8nnleggende 

menneskerettigheter. 

4. Yte bistand til helsefremmende tiltak, spesielt for fattige kvinner og barn, i 

utviklingsland og land med svak nasjonale privat økonomi.  

5. Styrke og utvikle sykepleierorganisasjoner, sykepleietjenesten og –faget i 

utviklingsland og andre land med svak nasjonal og privat økonomi.  



NSFs Solidaritetsfond Statutter(2) 
6. Yte økonomisk støtte til søsterorganisasjoners deltakelse og representasjon i 

internasjonale fora.  

7. Yte støtte til tiltak for asylsøkere, flyktninger og innvandrere innenfor Norges 

grenser, samt tiltak som skal fremme forståelse og solidaritet for de samme 

grupper,.  

8. Finansiere solidaritetsarbeid i regi av NSFs lokale organisasjonsledd og 

faggrupper.  

9. Yte støtte til andre tiltak som forbundsstyret anser omfattet av overordnede 

prinsipper i NSFs policy for internasjonalt engasjement og solidaritetsarbeid.  

10.I tillegg til ovenstående kan forbundsstyret beslutte at årlige tildelinger også kan 

tilfalle formål innenfor Norges grenser, utover tiltak utledet av pkt. 7. Slike 

tildelinger skal begrenses til inntil 25% av det årlig budsjetterte beløp for 

solidaritetsbevilgninger, og holdes utenfor muligheten for søknad m støtte etter 

årlig kunngjøring i tidsskrift Sykepleien.  



Solidaritet – NSF – Montenegrinsk 

sykepleierorganisasjon 
Samarbeid med The Nurses and Midwives Association of Montenegro 

(NUMSBCG) siden 2007 – 2015, Ny 5 års periode 2016-2020  

Hovedmål er tredelt:  

• bistå med utvikling og tilpassing av sykepleierutdanningen til EU-standard 

(direktiv 36/55) 

• opprette et Chamber for Nursing and Midwifery – et tilsynsorgan som følger 

opp profesjonell standard for utdanning og praksis, etiske rettingslinjer osv 

for å ivareta høy pasientsikkerhet  

• Fra interesseorganisasjon til fagforening,  

• Samt delta i europeiske og  

      internasjonale nettverk (EFN og når mulig ICN) 

 

 



HIV/AIDS – en global utfordring 



--a leading competence centre for 

collaboration in Tanga Region and Tanzania 



TICC Formål og programmer 
• Formål:  To empower communities, families, children, youth, and students 

through connecting, combining and creating in order to develop the civil 

society, health and welfare of the people of Tanga. 

• Pregnant Women 

• Children under 5 years 

• School health Program 

• Out of School Youth 

• Mental Health 

• Educational Sponsor program 

• Family Homes 

• Vicoba Microfinance 

• Nutrition and Family Gardens 

• Awareness programs 

 

 



Solidaritetsprosjekter 

• NSF retter seg mot to hovedprosjekter på 

TICC: 

– Skolehelsetjenesten 

– Psykisk helse - hjemmebesøk 

– NSF bidrar med 3 spesialsykepleiere  



Solidaritetssykepleiere til TICC søkes 

• https://www.nsf.no/vis-

artikkel/2436398/1213235/Tre-sykepleiere-

sokes-til-solidaritetsopphold 
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NSF bidrar til ICNs Girl Child 

Education Fund 
• Utdanningsstøtte til 

foreldreløse jentebarn 

i utviklingsland 

• Bedre utdanning = 

bedre helse 

• Utdanning av jenter = 

bedre fremtidsutsikter 

 



FNs Nye bærekraftsmål –  

2016-2030 
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