
Notat fra Norsk Sykepleierforbund       

Stortingsmelding nr.18 (2012-2013) Lange linjer - kunnskap gir muligheter 

Dagens og framtidens helsevesen står foran store utfordringer som krever forskning av god 

kvalitet for å kunne dokumentere, planlegge og drive innovative og tilpassede helsetjenester.  

I Stortingsmelding nr 18 ” Lange linjer- kunnskap gir muligheter” framheves behov for 

forskning innen helse- og omsorgstjenesten som et felt der forskningsbasert kunnskap må 

spille en viktig rolle for utviklingen framover. 

Utvikling av ny medisinsk behandling, ny teknologi og ny organisering i helsetjenestene øker 

og kravet til effektivitet er høyt. Dette innebærer at vi må vurdere nye løsninger for utforming 

av helsetjenesten – hvor ansvar skal plasseres, hvem som skal gjøre hvilke oppgaver, hvordan 

oppgavene skal løses og hvor de skal løses. Løsningene som velges må ha som mål å gi god 

og trygg pasientbehandling. Derfor må kunnskap og kompetanse være i utvikling gjennom 

utdanning og forskning. 

Forskningsinnsatsen i sykepleie står ikke i forhold til det omfattende fagfeltet og 

tjenestetilbudet som sykepleie utgjør i helsetjenesten. Forskningsbasert profesjonsutdanning 

og profesjonsutøvelse er et avgjørende bidrag til videre utvikling og innovasjon i 

velferdstjenesten.  

Regjeringen viderefører målene fra St.meld. nr. 30 (2008–2009) ”Klima for forskning” og 

Stortingsmelding 13 (2011-2012)”Utdanning for velferd: Samspill i praksis” som legger vekt 

på at forskning og høyere utdanning spiller en sentral rolle i utviklingen av offentlig sektor 

der ”God helse, IKT og Helse- og omsorgstjenester av god kvalitet” er tre av dem. Dette ser 

NSF svært positivt blir videreført i ny forskningsmelding.  

 

NSF har følgende merknader til meldingen: 

 

1 Forsknings- og utviklingsbasert utdanning 

NSF mener det er en forutsetning for profesjonsutdanningene at kunnskapsgrunnlaget som 

utdanningene bygger på er forskningsbasert. Meldingen vektlegger at forskning må tydeligere 

inn i bachelor utdanningen, og at utdanningsinstitusjonene må presisere hva studentene skal 

lære og ha kompetanse på etter endt utdanning. NSF mener dette er et avgjørende grep å ta.  

NSF mener at en forsknings og utviklingsbasert utdanning er avgjørende som grunnlag for en 

god profesjonsutdanning som vil styrke praksisfeltet. 

 



NSF mener:  

 En sterkere forskningsbasert utdanning er helt nødvendig for å kunne møte en 

forskningsbasert praksis 

 Kunnskapsbasert praksis i sykepleietjenesten er helt nødvendig for en tjeneste av 

god kvalitet 

  

 

2 Styrking av forskningen i kommunenes helse- og omsorgstjenesten 

Stortingsmeldingen viderefører prosjektet PraksisVEL fra Stortingsmelding nr 13. NSF ser 

dette tiltaket som svært viktig for å styrke praksisbasert forskning og kunnskapsbasert praksis. 

Det er av stor betydning for er en god og trygg helse- og omsorgstjeneste som bidrar til å 

dokumentere effekt og kvalitet av sykepleiertjenesten.  

Forskning innen kommunenes helse- og omsorgstjeneste er svak og tildels mangelfull så 

langt, og tjenestene har i tillegg mange og nye utfordringer. Det er langt igjen til 

forskningsaktivitetene står i forhold til behovene. Som NSF påpekte i forbindelse med høring 

av ny Helse- og omsorgstjenestelov så er ikke kommunenes plikt og ansvar for forskning 

tilstrekkelig hjemlet i loven.  

Det er et stort behov for bedre kunnskap om sykepleiers bidrag og viktighet i helse- og 

omsorgtjenestene i kommunene. For at forskerkompetansen skal styrkes er det behov for et 

bredere samarbeid med tyngre og robuste forskningsmiljøer.  

NSF mener: 

 Prosjekt PraksisVEL er et godt bidrag til styrking av forskningen også i 

kommunens helsetjenester, men det er fortsatt et behov for tydeliggjøring av 

organisering og økning i finansiering  

 Rammebetingelser for forskning innen helse- og omsorgstjenesten må styrkes 

 

3 Praksisrettet forskning med spesiell vekt på pasientsikkerhet og trygge og   

virkningsfulle tjenester 

Krav om bruker- og pasientmedvirkning i helse- og omsorgstjenesten, krav til faglig 

forsvarlighet og omsorgsfull pleie for å kunne yte gode og trygge tjenester krever høy 

sykepleierkompetanse på alle nivå. NSF mener tjenesteutvikling og innovasjon er avgjørende 

for å imøtekomme framtidens helse- og omsorgstjenester. Dette krever kartlegging, 

planlegging, handling, dokumentasjon og evaluering av tjenestene. Det betyr økt forskning 

der sykepleiefaget utøves nært pasienten og i samarbeid med andre faggrupper.  

 

 

 



NSF mener: 

 En god organisering av forskningsaktiviteten og en metode for implementering 

av resultater er avgjørende for å sikre trygge tjenester 

 Det må i langt større grad forskes på effekt av sykepleie for pasienter og 

pårørende både i spesialist- og primærhelsetjenesten 

 Sykepleierforskningen skal gi viktig bidrag med kompetanse inn i helsetjenesten 

og helsetjenesteforskning  

 

 

4 Internasjonalt ledende universiteter og konsentrert satsing på 

profesjonsforskning 

NSF støtter regjeringens forslag om en tydeligere profilering av forskning og utdanning 

innenfor de kortere utdanningene. Forskertradisjonen ved enkelte høgskoler og nye 

universiteter er forholdsvis ung, men det har skjedd store endringer i løpet av de siste årene. 

NSF mener at økning i kompetanse og kapasitet er en forutsetning for profesjonsfaglig 

forskning. Det er behov for flere stipendiat- og forskerstillinger i undervisningsinstitusjonene. 

Forskningsevalueringer har vist at forskningen blant annet innen helsefag og sykepleie er 

fragmentert, og at forskerne ikke hevder seg internasjonalt. Det er også påpekt at 

forskermiljøene er små og lite robuste. NSF mener at forskningssamarbeid med andre 

faggrupper og miljøer nasjonalt og internasjonalt er helt avgjørende for mer robuste 

forskningsmiljøer. Videre trengs flere forskningsstillinger i spesialisthelsetjenesten og spesielt 

i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  NSF ser forskning som et uunværlig bidrag for 

at det i fremtiden vil bli tatt evidensbaserte og bærekraftige beslutninger i helsetjenesten. 

 

   

NSF mener:  

 Det er avgjørende for å styrke og utvikle forskning at antall sykepleiere som tar 

Ph.d utdanning fortsatt øker 

 Det er behov for flere stipendiat- og forskerstillinger knyttet til 

primærhelsetjenesten 

 

 


