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NSFs visjon
Det naturlige valg for sykepleiere, sykepleierstudenter
og jordmødre – til beste for pasienten.

NSFs formål
NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk,
fagpolitisk og interessepolitisk forankring.
Samfunnspolitisk skal NSF:
• påvirke samfunnsforholdene til beste for befolkningens
helse
• påvirke utviklingen av helsetjenesten slik at den til enhver
tid er rettet mot å fremme helse, forebygge og bidra til å
løse befolkningens helseproblemer
• påvirke helsetjenestetilbudet slik at det tilfredsstiller
befolkningens krav og behov når det gjelder kvalitet og
tilgjengelighet

Innledning
Forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har vedtatt sin
strategiske plan for denne landsmøteperioden. Denne planen
viser hvilke saker NSF skal prioritere de neste årene, og er førende
for hva vi i alle deler av Sykepleierforbundet skal bruke tiden vår på.
Verden forandrer seg raskt, og det politiske bildet endrer seg. Det
er lett å miste både styring og retning når de politiske vindene

• arbeide for at målet om likestilling mellom kvinner og
menn virkeliggjøres på alle områder

snur og det stormer i mediene. I en slik situasjon er det ekstra

• fremme internasjonal forståelse og solidaritet og kjempe
for et samfunn bygget på flerkulturell forståelse og likeverd

å holde kurs slik at vi ikke mister målene våre av synet.

Fagpolitisk skal NSF:
• påvirke sykepleierutdanningen i samsvar med
sykepleietjenestens behov

viktig å ha en strategisk plan som viser retning og hjelper oss med

Lykke til med det videre arbeidet – for sykepleierne, til beste for
pasientene!

• utvikle sykepleietjenesten og sykepleiefaget i samsvar med
befolkningens behov for sykepleie
• tilrettelegge og bidra til at sykepleierne kan utvikle sin
faglige kompetanse.
• videreutvikle en høy etisk sykepleiefaglig standard blant
sykepleiere
Interessepolitisk skal NSF:
• ivareta sykepleiernes organisatoriske, faglige,
kompetanseutviklende, lønns- og arbeidssosiale interesser
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Norsk Sykepleierforbund sin strategiske plan bygger på innsatsområder vedtatt av Landsmøtet for perioden 2013-2016.
Innsatsområdene i denne planen gir føringer for NSFs arbeid og prioriteringer når det gjelder organisering av helsetjenesten,
sykepleiernes rolle, utdanning og lønns- og arbeidsliv.
Disse innsatsområdene presenteres under følgende hovedoverskrifter:
- Prioritering og organisering av helsetjenesten
- Sykepleieprofesjonen i utvikling
- Sykepleierutdanning og forskning
- Lønns- og arbeidsvilkår
- Medlemmer og organisasjon

Innsatsområde 1: Prioritering og organisering av helsetjenesten
Hovedmål 1:

En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet, som er organisert, bemannet og
finansiert med utgangspunkt i pasientenes behov for helsehjelp og prinsippet om behandling på beste effektive omsorgsnivå.
Viktige elementer for å nå målet:
• En finansiering som fremmer faglig kvalitet, ønsket prioritering og god ressursbruk i alle deler av helsetjenesten.
• Sykepleiernes rolle styrkes innenfor alle deler av helsetjenestetilbudet. Det helsefremmende og forebyggende arbeidet
gjennom hele livsløpet vektlegges og styrkes.
• Sykepleiernes kompetanse tas i bruk for å nå målene i Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011–2015.
• E-helse, velferdsteknologi og andre IKT-verktøy som understøtter pasienten og sykepleiernes arbeidsflyt.

Delmål:

Tiltak på strategisk nivå

Tidslinje

1.1 B
 idra til en bedre utnyttelse
av sykepleierkompetansen for
å bidra til bedre ressursbruk i
helsetjenesten.

a) Fremme økt bruk av sykepleiere i poliklinisk
behandling.

Landsmøteperioden
m/særlig fokus 2013–14

b) Identifisere hvilke nye oppgaver sykepleiere bør utføre
og i lys av dette, hvilke oppgaver som da bør utføres
av andre yrkesgrupper.

Landsmøteperioden

c) Dokumentere behov og resultater og formidle disse.

Landsmøteperioden

a) Utvikle en helhetlig strategi for folkehelsearbeid.

Landsmøteperioden

b) Være en pådriver for å fremme tjenesteutvikling
i kommunene i samarbeid med aktuelle aktører innen
psykisk helse, rus, helsefremming og forebygging.

Landsmøteperioden,
særlig 2013–14

c) V
 ære en pådriver for å fremme tjenesteutvikling
i kommunene med aktuelle aktører i forhold til
forebygging og mestring av kroniske lidelser.

særlig 2013–14

a) B
 evisstgjøring av våre medlemmer ved å sette tema
på dagsorden.

Landsmøteperioden
m/særlig fokus 2013–14

b) Være pådriver i forhold til strategisk valg for
eHelse som understøtter sykepleiefaget og
sykepleietjenestens arbeidsprosesser.

Landsmøteperioden

1.2 Være pådriver til styrking av
- lavterskeltilbud i kommunene
innenfor psykisk helse for alle
aldersgrupper
- f orebygging og mestring av
kroniske lidelser.

1.3 N
 SF skal være pådriver til
utvikling og økt bruk av E-helse,
IKT og velferdsteknologi innenfor
etisk forsvarlige rammer.
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Innsatsområde 2: Sykepleieprofesjonen i utvikling
Hovedmål 2:

En kompetent, tydelig og godt koordinert sykepleietjeneste med fokus på kvalitet, pasientmedvirkning og tilgjengelighet.
Viktige elementer for å nå målet:
• Sykepleietjenesten er forankret og posisjonert på nasjonalt nivå og på alle nivå i helsetjenesten forøvrig. Dette bidrar til en lærende
helsetjeneste som er trygg, samordnet og effektiv.
• Gjennomgående ledelse av sykepleietjenesten med fokus på kunnskapsbasert praksis og kompetanseutvikling.
• En sykepleietjeneste som videreutvikler arbeidet med kvalitetsindikatorer, pasientforløp og helhetlige systemer for
kvalitetsforbedring.
• En sykepleietjeneste som aktivt utvikler og implementerer nye funksjoner og tjenestetilbud (Dekkes av delmål 1.1 og 1.2
over)
• NSF skal motarbeide profesjonsnøytralitet i helsetjenesten.
• NSF skal arbeide for å innføre en nasjonal sjefssykepleier.
Delmål:

Tiltak på strategisk nivå

Tidslinje

2.1 J obbe for å få et sentralt nivå
i helseforvaltningen som
har et helhetlig ansvar for
sykepleietjenesten og som bidrar
til en trygg, lærende, samordnet
og effektiv sykepleietjeneste.

a) Påvirke sentrale myndigheter gjennom
dokumentasjon og strategisk argumentasjon.

Landsmøteperioden

2.2 N
 SF deltar på alle arenaer og nivå
der helse- og omsorgstjenesten
utformes og besluttes.

a) U
 tvikle en oversikt over relevante nasjonale og
internasjonale arenaer og etablere en systematisk
oppfølging av dem.

Landsmøteperioden,
m/særlig fokus 2013–14

b) Være en pådriver for en sykepleietjeneste
i tråd med NSFs politikk (kompetent, tydelig
og koordinert).

Kontinuerlig

c) Styrke allianser m/sentrale aktører.

Landsmøteperioden

d) V
 ære en aktiv bidragsyter for styrket pasientsikkerhet
og pasient/brukermedvirkning.

Kontinuerlig

2.3 B
 idra til at helse- og
omsorgstjenesten har kompetent
ledelse med sykepleierfaglig
forankring.

a) Synliggjøre verdien av sykepleiefaglig kompetanse
i ledelsen av helse- og omsorgssektoren.

Landsmøteperioden

b) Særskilt satsing på ledelse på pasientnære nivå.

Landsmøteperioden

2.4 I nnføring av kvalitetssystemer
for sykepleietjenesten i helse- og
omsorgssektoren.

a) Bidra til å utvikle gode og målbare
kvalitetsindikatorer.

Landsmøteperioden

b) Arbeide for implementering av helhetlige
kvalitetssystemer.

Landsmøteperioden

c) Være pådrivere for utvikling av kliniske
retningslinjer som understøtter kunnskapsbasert
sykepleiepraksis.

Landsmøteperioden
2013–14

a) K
 artlegge behovet for nye roller og funksjoner,
herunder oppgaveglidning/tjenesteutvikling.

Landsmøteperioden

b) Påvirke sykepleierutdanningen og
kompetanseutvikling i tråd med dette.

Landsmøteperioden

2.5 B
 eskrive og innta rollene
sykepleiere skal ha i lys av det
samhandlingsreformen gir
muligheter for.
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Innsatsområde 3: Sykepleierutdanning og forskning
Hovedmål 3:

Utdanning, fagutvikling og forskning skal gi sykepleiere kunnskap og kompetanse som sikrer grunnlag for god pasientbehandling,
og synliggjør sykepleiernes særegne funksjon i helsetjenesten.
Viktige elementer for å nå målet:
• Sykepleierutdanning på alle nivå skal være regulert, organisert, finansiert og kvalitetssikret i tråd med befolkningens behov for
sykepleierkompetanse. Det skal etableres nasjonale kvalitetskrav til sykepleierutdanningen på alle nivå.
• Opptakskrav, kvalitet og fokus på kjernefagene i sykepleie på bachelorstudiet, herunder sykepleiernes særegne funksjon og
naturvitenskapelige tema styrkes.
• Forskning med fokus på sykepleiernes utdanning, kjerneområder, arbeidsbetingelser, kvalifikasjoner i samhandling,
pasientsikkerhet og pasientresultater skal initieres og prioriteres.
• Det skal utarbeides strategi og innhold i forhold til klinisk ekspertsykepleie/avansert klinisk praksis.
• Det skal arbeides med opprettelse av en samarbeidsavtale mellom praksis og fag- og forskningsmiljøer.
• Stillinger til forskning og fagutvikling i sykepleie skal økes.
Delmål:

Tiltak på strategisk nivå

Tidslinje

3.1 N
 SF arbeider for at
sykepleierutdanningene er i tråd
med befolkningens behov for
sykepleiekompetanse.

a) Være en pådriver for at utdanningene er regulert,
organisert, finansiert og kvalitetssikret i tråd med
behovet for kunnskap og kompetanse i sykepleie.

Landsmøteperioden

b) Bidra til en styrking og utvikling av kjernefagene
i utdanningene.

Landsmøteperioden

3.2 N
 SF medvirker til at det etableres
nasjonale kvalitetskrav til
sykepleierutdanningen + klinisk
ekspertsykepleier/avansert
klinisk praksis. Dette for å sikre
tilstrekkelig kompetanse hos
sykepleiere for å møte både
dagens og fremtidens behov i
helse- og omsorgstjenesten. (Ref
også delmål 2.5)

a) Søke samarbeid med høyskoler og universitet om
dette arbeidet.

Landsmøteperioden

3.3 N
 SF påvirker til at det
investeres i flere stillinger
til fagutviklingssykepleiere,
stipendiater og
utdanningsstillinger.

a) Målrettet, enhetlig og faglig godt fundert budskap/
påvirkning på alle arenaer der vi møter besluttende
myndigheter på alle nivå.

Landsmøteperioden

3.4 N
 SF arbeider for utvikling og
styrking av forskning som
bidrar til kunnskapsbaserte
sykepleiertjenester.

a) Bidra til koordinering av forskning med
betydning for pasientresultater og sykepleiernes
arbeidsbetingelser.

Landsmøteperioden

b) Arbeide for styrking av rammebetingelser for
forskning i sykepleie.

Kontinuerlig

c) Understøtte sykepleiernes bidrag i tverrfaglig
forskning.

Kontinuerlig

b) Lage behovsanalyser i samarbeid med praksisfelt på
alle nivå basert på dagens og fremtidens oppgaver og
ansvar.
c) Utarbeides strategi og innhold i forhold til klinisk
ekspertsykepleie/avansert klinisk praksis.

Landsmøteperioden
m/særlig fokus 2013–14
Landsmøteperioden m/
særlig fokus 2013–14
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Innsatsområde 4: Lønns- og arbeidsvilkår
Hovedmål 4:

Lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter sykepleierens kompetanse, utdanning og ansvar og som ivaretar likelønn for
den enkelte og for yrkesgruppen. Et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø som bidrar til å skape attraktive arbeidsplasser
og muliggjør høy yrkesdeltagelse i alle livsfaser.
Viktige elementer for å nå målet:
• Retten til full stilling skal styrkes.
• Arbeidstidsordninger skal ivareta hensynet til helse, velferd, likestilling og faglig forsvarlighet.
• En bemanning og kompetansesammensetning som ivaretar balansen mellom oppgaver og ressurser skal sikres.
• Tredje-hver-helg prinsippet skal tariffestes.
• Det skal sikres redusert arbeidstid for ansatte i nattevaktstillinger.
• Sykepleierkompetansen skal synliggjøres i kampen for økt verdsetting og likelønn, samt utnytte nye arenaer, nytt ansvar og
nye funksjoner.
• Medlemmenes og tillitsvalgtes innvirkning på lønnsfastsettelse skal styrkes ved tilsetting, kompetanseutvikling og økt
ansvar.
• Forebygging og bekjempelse av sosial dumping skal videreføres.
• Tillitsvalgte skal settes i stand til å håndtere utfordringer knyttet til sosial dumping.
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Delmål:

Tiltak på strategisk nivå

Tidslinje

4.1 R
 etten til full stilling skal styrkes
og tredje-hver-helg prinsippet
skal tariffestes.

a) Jobbe målrettet inn mot de ulike arbeidsgiverne,
arbeidsgiverorganisasjonene og myndighetene
for å øke antall hele stillinger og øke
grunnbemanningen.

Landsmøteperioden

b) Påvirke gjennom det sentrale utvalget i KS.

Landsmøteperioden

c) Legge til rette for, og bidra til å utvikle organisering og
arbeidstidsordninger som bygger opp under dette og
som ivaretar hensynet til helse, velferd, likestilling og
faglig forsvarlighet.

Landmøteperioden

4.2 S ikre redusert arbeidstid for
ansatte i nattevaktstillinger

a) Påvirke regjeringen og de politiske partier på
Stortinget til å endre arbeidsmiljøloven på dette
punktet.

Landsmøteperioden

4.3 O
 ppnå økt verdsetting og
likelønn gjennom å synliggjøre
sykepleiernes viktige kompetanse
overfor myndigheter,
arbeidsgivere og befolkningen.

a) U
 tvikle strategier, tydelige budskap og verktøy
som kan bidra til å utløse markedskrefter, ved å
bevisstgjøre TV og medlemmer.

Landsmøteperioden
m/særlig fokus 2013

b) God og målrettet opplæring av TV og medlemmer.

Landsmøteperioden
m/særlig fokus 2013

4.4 N
 SF skal motarbeide sosial
dumping

a) Tillitsvalgte skal settes i stand til å håndtere
utfordringer knyttet til sosial dumping.

Landsmøteperioden
m/særlig fokus 2013–14

b) Løpende monitorere situasjonen og følge opp
lovgivningen.

Landsmøteperioden

Innsatsområde 5: Medlemmer og organisasjon
Hovedmål 5:

NSF er et selvfølgelig førstevalg og et sterkt redskap for sykepleiere,
sykepleieledere, jordmødre og sykepleierstudenter.
Viktige elementer for å nå målet:
• Videreutvikle en attraktiv, sterk og tydelig medlemsorganisasjon hvor medlemmenes kollektive og individuelle behov står sentralt,
og hvor god service er selvfølgelig i alle ledd.
• En målrettet og tilpasset virkemiddelbruk for å rekruttere og beholde medlemmer.
• Hensiktsmessig integrering av faggrupper og strategisk satsning på sykepleierledere for å styrke og utnytte organisasjonens
samlede kompetanse og slagkraft.
• Målrettet og konkret aktivitet for å rekruttere og beholde tillitsvalgte, styrke tillitsvalgtapparatet, oppnå styrket
fagforeningsbevissthet og høy organisasjonsgrad hos sykepleierne.
• Videreutvikle en kostnadseffektiv, dynamisk og fleksibel organisasjon med høy kompetanse og påvirkningskraft på relevante
beslutningsarenaer.

Delmål:

Tiltak på strategisk nivå

Tidslinje

5.1 N
 SF skal ha klare mål som
er kjent både internt og
eksternt og strategier som er
godt kjent for de involverte i
organisasjonsapparatet.

a) Utarbeide klare mål og strategier.

2012 med årlig rullering

b) Utarbeide handlingsplaner i alle enheter basert på
vedtatte mål og strategier.

Årlig

c) Utarbeide en kommunikasjonsstrategi som bidrar til
å utvikle merkevaren NSF både internt og eksternt.

2013

5.2 Ø
 ke bevisstheten om verdien
av medlemskap i NSF for å øke
organisasjonsgraden og bygge
merkevare.

a) Evaluere og videreutvikle medlemstilbudet både
i innhold og form for å gjøre oss attraktive og
foretrukket for alle grupper av sykepleiere.

Kontinuerlig

b) Økt synlighet og tilstedeværelse på arbeidsplassene.

Landsmøteperioden

5.3 K
 ompetent og godt organisert
tillitsvalgtapparat.

a) Modernisere tillitsvalgtopplæringen.

2013

b) Utvikle klare strategier, tydelige budskap og gode
verktøy for både TV og medlemmer som gjøres lett
tilgjengelige. (ref 4.3 a og 5.1 c).

Landsmøteperioden
m/fokus 2013–14

c) Et kompetent, tilgjengelig og godt organisert
støtteapparat.

Kontinuerlig

a) Et kompetent, tilgjengelig, optimalt og godt
organisert støtteapparat.

Kontinuerlig

b) Gjøre oss etterspurt på alle viktige arenaer i kraft av
vår kompetanse og fordi vi representerer en stor og
viktig gruppe.

Kontinuerlig

c) Synliggjøre og benytte kompetansen til sentralt
fagforum i organisasjonen.

Landsmøteperioden

5.4 Videreutvikle en kostnadseffektiv,
dynamisk, samhandlende og
fleksibel organisasjon med høy
kompetanse og påvirkningskraft
på relevante beslutningsarenaer.
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egger

Nsfs visjon:

Det naturlige valg for
sykepleiere, sykepleierstudenter
og jordmødre –

Norsk sykepleierforbund
Telefon: 02409
www.sykepleierforbundet.no
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