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NSFs krav til den nye regjeringen
Vi har fått en ny regjering. Norsk Sykepleierforbund krever blant annet at regjeringen 
skal kvalitetssikre utdanningen og sikre effektiv bruk av sykepleiekompetanse. Side 2-3
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NY REGJERING

Vi har fått en ny regjering, 
bestående av Høyre og 
Fremskrittspartiet. Norsk 
Sykepleierforbund (NSF) 
har oversendt seks viktige 
krav som vi ønsker at regje-
ringen skal forholde seg til. 

tEKSt: KRIStIN HENRIKSEN 

De seks kravene omhandler effektiv 
bruk av sykepleiekompetanse, likelønn, 
investeringer, heltid, psykisk helse og rus 
og arbeidstid.

Kvalitetssikring av utdanningen og ef-
fektiv bruk av sykepleierkompetanse
Det utdannes 3500 sykepleiere hvert 
år. Sykepleiere representerer en fleksi-
bel kjernekompetanse for kunnskaps-
baserte helse- og omsorgstjenester i 
fremtiden. Imidlertid: NIFU-rapport 
14/2012 viser store faglige og kvali-
tetsmessige ulikheter mellom studie- 
stedene. Dette er lite forenlig med tan-
ken om en enhetlig kompetanse som 
autorisasjonsgrunnlag. 

52 % av jordmødrene og 47 % av 
helsesøstrene er i alderen 50 – 65 år.  
Videre er andelen deltidsstillinger i syke- 

husene 51 %, og i kommunene er ande-
len deltidsstillinger 69 %.

NSFs krav:
•	Klare	nasjonale	styringsverktøy	for	inn- 
 hold og kvalitet i sykepleierutdanning 
 på alle nivå.
•	At	bemanningen	økes	og	faglige	kom- 
 petansekrav stilles. Profesjonsnøytrali- 
 teten i lovverket fjernes.
•	At	kvalitetsindikatorer	for	en	godkjenn- 
 ingsordning av praksissteder utvikles,  
 og at ny modell for finansiering av 
 praksisstudier etableres.
•	Forpliktende	nasjonale	og	lokale	kom- 
 petanseplaner for etter- og videreut- 
 danninger med bakgrunn i Samhand- 
 lingsreformen og ansvars- og oppgave- 
 fordeling.
•	Full	lønn	ved	utdanning	til	spesialsyke- 
 pleiere samt myndighetsgodkjenning  
 av spesialsykepleiere.

Heltid
NSF har støttet forslaget om å gi del-
tidsansatte krav på stillingsprosent til-
svarende faktisk arbeidstid, men ikke 
forutsetningen om at man må aksepte-
re mer ubekvem arbeidstid. Merarbeid 
og ekstravakter er utbredt i helse- og 
omsorgssektoren, og en av de viktig-
ste årsakene til dette, er at det ikke tas 
høyde for fravær ved planlegging av be-
manning. 

En undersøkelse NSF har gjennom-
ført viser at av alle stillinger som ble 
lyst ut i dagspressen første kvartal i år 
var 56 % deltidsstillinger, og 27 % hel-
tidsstillinger. 17 % var uidentifiserte.

NSFs krav:
•	Alle	skal	ha	rett	til	heltidsstilling.
•	Rett	 til	 utvidet	 stilling	 for	 deltidsan- 
 satte tilsvarende deres faktiske arbeids- 
 tid, med rett til samme arbeidstidsord- 
 ning, herunder omtrent samme mengde 
 ubekvem arbeidstid, som øvrige an- 
 satte i arbeidsplanen.

Verdsetting og likelønn
Likelønnskommisjonen slo fast at lønns-
forskjellene mellom kvinner og menn 
følger det kjønnsdelte arbeidsmarkedet 
og at dette særlig rammer de kvinnedo-
minerte utdanningsgruppene i offent-
lig sektor. Helsesektoren står overfor 
store rekrutteringsutfordringer. Vi me-
ner det er de samme tiltakene som vil  
gjøre helse- og omsorgsyrkene attrak-
tive for både menn og kvinner: økt 
lønn, bedre bemanning, faste og hele 
stillinger, bedre tilrettelegging for fag-
miljøer, kompetanseutvikling og an-
vendelse av kompetansen.

NSFs krav:
•	At	det	tas	ansvar	for	å	oppnå	likelønn	 
 mellom kvinnedominerte og manns- 

«Arbeidsmiljølovens øvrige 
arbeidstidsbestemmelser 
må opprettholdes.»

NSFs krav 
til den nye regjeringen
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 dominerte yrkesgrupper der kravene 
 til kompetanse, ansvar og anstrengelse 
 er sammenliknbare.
  o Økte rammer for lønnsoppgjørene i 
    offentlig sektor for å tette like- 
   lønnsgapet
  o En forpliktende plan for hvordan 
    likelønnsutfordringene skal løses – 
   tema for trepartssamarbeidet for 
   likestilling i arbeidslivet.
•	Lønn	må	brukes	aktivt	som	virkemid- 
 del for å rekruttere og beholde arbeids- 
 takere også til kvinnedominerte yrker i  
 offentlig sektor.

Psykisk helse og rus
Samfunnet er i endring. Vi blir flere, 
er multikulturelle og lever lengre. Na-
sjonen har god økonomi og flertallet i 
befolkningen har økt kjøpekraft. Sam-
tidig er det økende oppmerksomhet 
på ulikheter i levekår og barns psy- 
kiske og fysiske helse. Mange står 
utenfor arbeidslivet og vi blir flere  
eldre. Flere grupper i samfunnet er 
sårbare for fysisk og psykisk helsesvikt.

NSFs krav:
•	Opptrappingsplan	 med	 øremerkede 
 midler både til psykiske helse og rus.
•	Opprusting	 av	 skolehelsetjenesten	 
 – både i folkeskole og på videregående  
 nivå.
•	Videreutvikle	helsestasjon	for	eldre.

Stort investeringsbehov
For at spesialisthelsetjenesten skal 
kunne drive effektivt og tilby pasient-
ene behandling av god kvalitet, kreves 
det en bygningsmasse, tekniske løs-
ninger og utstyr som gjør dette mulig. 
Det er dokumentert et stort teknisk  
og bygningsmessig oppgraderingsbe-
hov ved norske sykehus.  
IKT,	 eHelse	 og	 digitalisering	 av	 

helsetjenesten er sentrale virkemid-
ler for å oppnå bedre samhandling, 
økt kvalitet, god pasientsikkerhet  
og	effektivitet.	Et	velfungerende	IKT- 
system er avgjørende for å nå Sam-
handlingsreformens målsettinger om 
mer helhetlige og koordinerte pasi-
entforløp.

NSFs krav:
•	At	det	utvikles	en	helhetlig	nasjonal	 
 plan for bygging og oppgradering av  
 sykehus, med tilhørende finansiering.
•	Samordning	 og	 innføring	 av	 eHelse 
	 og	IKT	forankres	nasjonalt	for	å	sikre 
 nødvendig standardisering, koordi- 
 nering og finansiering. 
•	At	bruk	av	eHelse	og	IKT	blir	en	sentral	 
 del av utdanningen av helsepersonell.

Arbeidstid og arbeidsmiljøloven
Det har lenge vært kjent at turnusar-
beid, og særlig nattarbeid, er helseska-
delig og derfor bør begrenses. Gode 

turnusplaner er å anse som verneut-
styr. Sykefraværet i helsesektoren er 
svært høyt, og mange velger redusert 
arbeidstid av hensyn til helse og vel-
ferd. Dersom bemanningen i pleie- og 
omsorgstjenestene hadde vært god 
nok, og kompetansesammensettin-
gen i tråd med de faktiske behov, ville 
mange helsearbeidere fått en mindre 
belastende	 arbeidsdag.	 Arbeidsmiljø-
lovens arbeidstidsbestemmelser er 
fleksible nok. Men gode arbeidstids-
ordninger forutsetter godt partssamar-
beid, både lokalt og sentralt, og kunn-
skap om lovens handlingsrom. Det er 
både NSFs og arbeidsgivers ansvar å 
sørge for gode arbeidstidsordninger 
som ivaretar arbeidstakernes helse  
og velferd i et livsløpsperspektiv. 

NSFs krav:
•	At	 rene	 nattevaktstillinger	 omfattes	 
 av arbeidstidsforkortelsen på samme 
 måte som i tredelt turnus.
•	Arbeidsmiljølovens	 øvrige	 arbeids- 
 tidsbestemmelser opprettholdes.
•	Det	må	settes	 i	gang	et	bredt	anlagt 
 forskningsprogram om kvinners ar- 
 beidshelse og sykefravær bl.a. for å  
 utvikle bedre metoder for å fange opp 
 de antatt akkumulerte virkningene  
 på kvinners sykefravær av mang- 
 lende likestilling i samfunn, arbeids- 
 liv og familie. 

Sykepleierforbundet har sendt flere krav 
til statsminister Erna Solberg. Bildet er tatt da 
hun gjestet NSF sitt Landsmøte i 2011.
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TEKST OG FOTO: KRISTIN HENRIKSEN 

Annethvert år er det hovedtariffopp-
gjør, og i forkant av disse arrange-
rer Norsk Sykepleierforbund (NSF)  
tariffkonferanser i de ulike områ-
dene; Spekter, KS, Oslo kommune, 
staten og Virke. Det er tillitsvalgte 
og andre valgte delegater som møter.  
Tariffkonferansene er svært viktige 
for NSF. Gjennom tillitsvalgte og de-
legater gir medlemmene forbunds-
styret råd om prioriteringer for kom-
mende tariffperiode.

– For oss er det viktig at proses-
sen er bred og demokratisk. Da kan 

vi i forbundsstyret være trygge på at  
kravene vi legger frem til våren er 
godt forankret i medlemsmassen, sa 
forbundsleder Eli Gunhild By, da hun 
møtte tillitsvalgte og delegater på 
tariffkonferansen i KS region nord i 
Tromsø nylig. 

NSF arbeider på flere områder: sam-
funnspolitisk, fagpolitisk og interes-
sepolitisk. Vår overordnede lønnspo-
litikk er en del av interessepolitikken, 

og fastsettes av NSFs øverste organ, 
Landsmøtet. Landsmøtet har vedtatt 
at både sentrale og lokale forhandlin-
ger er aktuelle virkemidler for å bedre 
sykepleiernes lønn.

I tillegg til lønn omfatter tariffpoli-
tikken grunnleggende arbeidsvilkår 

som arbeidstid, sykelønn og pensjon, 
bare for å nevne noe. Dette mener 
vi må sikres gjennom sentralt avtalte  
bestemmelser.  

Det er 100 000 medlemmer i Norsk Sykepleierforbund. Hver og en av disse har mulighe-
ten til å påvirke hva det skal forhandles om i hovedtariffoppgjøret til våren. Dette er unikt.

Demokratisk tariffprosess
Forbundsleder Eli Gunhild By forklarer tillitsvalgte og andre delegater på tariffkonferansen i KS region nord i Tromsø hva som er viktige 
 å forberede seg til vårens tariffoppgjør: likelønn og verdsetting, arbeidstid, sosial dumping og pensjon.

 «For oss er det viktig at prosessen er bred  
og demokratisk.»

TARIFF 2014

Hovedmålene for denne landsmøteperioden:

Lønns- og arbeidsvilkår som 
anerkjenner og verdsetter syke-
pleiernes kompetanse, utdan-
ning og ansvar og som ivaretar 
likelønn for den enkelte og yr-
kesgruppen. Et helsefremmede 
og inkluderende arbeidsmiljø 
som bidrar til å skape attraktive 
arbeidsplasser og muliggjør 
høy yrkesdeltakelse i alle livs-

faser. Viktige elementer for å nå 
målet er:

•	Retten	til	full	stilling
•	Arbeidstidsordninger	skal	 
 ivareta hensynet til helse, 
 velferd, likestilling og faglig 
 forsvarlighet.
•	En	bemanning	og	kompetanse- 
 sammensetning som ivaretar  

 balanse mellom oppgaver og 
 ressurser.
•	Tredje-hver-helg-prinsippet 
 skal tariffestes
•	Redusert	arbeidstid	for	ansatte 
 i nattstillinger.
•	Sykepleiekompetansen	skal 
 synliggjøres i kampen for økt 
 verdsetting og likelønn samt 
 utnytte nye arenaer, nytt 

 ansvar og sikre nye funksjoner.
•	Medlemmenes	og	tillitsvalgtes 
 innvirkning på lønnsfastsettelse  
 skal styrkes ved tilsetting, kom- 
 petanseutvikling og økt ansvar. 
•	Forebygging	og	bekjempelse 
 av sosial dumping.
•	Tillitsvalgte	skal	settes	i	stand 
 til å håndtere utfordringer 
 knyttet til sosial dumping.



506/2013

TEKST OG FOTO: KRISTIN HENRIKSEN 

I krisesituasjoner, større omstillinger  
eller krevende enkeltsaker er god le-
delse ofte synlig og fremstår som avgjø-
rende for resultatet. Den daglige ledel-
sen er ikke alltid like synlig, men er like 
avgjørende for gode resultater.

– Jeg synes det er urimelig at den 
svært viktige pasientnære ledelsen 
har hatt til dels begrenset status både 
i primær- og spesialisthelsetjenes-
ten. Helsetjenesten trenger en syste-
matisk satsing over tid på å tiltrekke, 
rekruttere, utvikle og beholde moti-
verte lederkandidater, sa By til de  
90 lederne på konferansen.

Politisk plattform
NSF jobber med en politisk plattform 
for ledelse. Den skal behandles politisk 
i forbundsstyret senere i høst. Platt-
formen kommer til å bli fundamentet 
for hvordan NSF jobber med ledelse i  
helsesektoren.

– Selv om den er under utvikling, ser 
jeg for meg at vår politiske plattform 
for ledelse har trykk på enkelte, viktige 
satsingsområder – fortrinnsvis de som 
er rettet mot førstelinjelederne, altså 

de lederne som står nærmest pasien-
ten, sa By.

Kontinuerlige omstillinger, mye nega-
tivt fokus på ressursbruk, frykt for av-
vik og medieoppslag dominerer hver-
dagen for mange ledere.

– For å sikre kvaliteten må sykepleie-
lederne på det pasientnære nivået ha 
styring over ressursene. Det holder 
ikke bare med ansvar for kvaliteten, 
de må også ha ryggdekning for å styre 
ressursene dit det gir den nødvendige 
kvaliteten. I tillegg må de få bedre til-

gang til felles møteplasser og arenaer 
for å diskutere hvordan de kan forbedre  
tjenestetilbudet, drive kvalitetsutvik-
ling og kompetansebygging. 

Helseministeren
– Som forbundsleder har jeg en di-
rekte dialog med helseministeren, noe 
jeg også forventer å få med den nye  
ministeren. Jonas Gahr Støre så de 
store utfordringene på ledelsesom- 

rådet og hadde forventninger til at virk-
somhetene styrket ledelseskraften og 
vilkårene for god ledelse på det pasient-
nære nivået. Dette vil gi resultater både i 
form av trygge og sikre tjenestetilbud for 
pasientene og til en god arbeidssituasjon 
både for ledere og medarbeiderne.

Mangelen på felles overordnede stra-
tegier, faglig ledelse og planer i syke- 
husene er etter NSFs oppfatning en 
betydelig svakhet. Det kommer vi  
garantert til å ta opp med den neste 
helseministeren. Jeg kommer også til 

å presentere vår politiske plattform for 
ledelse, og jeg forventer at den vil bli 
tatt på alvor.

– Vi skal jobbe videre både sentralt 
og lokalt med tilbudet til dere som er 
ledermedlemmer. Noen av dere sy-
nes nok at vi burde gjort mer. Det kan 
dere ha mye rett i, men vi skal i alle 
fall bygge stein på stein til vi har fått 
et solid medlemstilbud til alle våre  
ledermedlemmer, sa By. 

– Helse- og omsorgstjenesten trenger gode ledere som tar helhetsansvar, var et av 
budskapene fra forbundsleder Eli Gunhild By til sykepleielederne i Norsk Sykepleier-
forbund. By var en av hedersgjestene da NSFs Landsgruppe av sykepleieledere hadde 
lederkonferansen nylig.

– Norge trenger gode ledere!

Eli Gunhild By har alles oppmerksomhet under sitt innlegg på konferansen i Kirkenes. På første rad med oransje skjerf ser vi leder av Lands-
gruppen av sykepleieledere, Anne Moi Bø.

ELI GUNHILD MØTER SYKEPLEIERLEDERNE

 «Vi skal jobbe videre med tilbudet til dere 
som er ledermedlemmer.»



TEKST: TRUDE HAGEN 

I januar i fjor ble Samhandlingsre-
formen innført, noe som blant annet 
medførte økt satsing på tilbud lokalt 
for å redusere forbruket av kostbare 
spesialisthelsetjenester. Kommunene 
ble også ilagt en betalingsplikt på 
4000 kroner per døgn for utskriv-
ningsklare pasienter samt en medfi-
nansieringsordning av innbyggernes 
bruk av spesialisthelsetjenester.  

NSF har fulgt reformen tett siden 
starten. Resultatene så langt viser at 
kommunene i langt større grad enn 
ventet har greid å ta i mot utskrivnings-
klare pasienter fra sykehusene. Liggeti-
den i sykehusene har derfor gått ned. 
Men hvordan har det egentlig gått med 
pasientene? I mars 2013 ga Norsk Syke-
pleierforbund (NSF) Norsk institutt for 
forskning om oppvekst, velferd og ald-
ring (NOVA) i oppdrag å se nærmere 
på hvordan sykepleierne opplever si-
tuasjonen rundt utskrivningsklare pa-
sienter. Hovedfunnene i rapporten kan 
oppsummeres slik:

Presset på de kommunale tjenestene 
har økt betydelig etter reformen:
•  44 % av sykepleierne mener at hjem- 
 meboende eldre har fått et redusert 
 tilbud.
•  59 % oppgir at flere pasienter må re- 
 innlegges innen kort tid (en uke) enn 
 før reformen.
•  73 % svarer at det har vært en øk- 
 ning i eldre som venter på korttids- 
 eller langtidsplass.
•  36 % opplever at flere pasienter må 
 dele rom.
•  Bare 37 % av sykepleierne i hjemme- 

 sykepleien er enig i at pasientene 
 har det bedre hos dem enn i syke- 
 hus. I sykehjemmene svarer 65 % av 
 sykepleierne det samme.
•  Bare 26 % av sykepleierne opplever 
 at tilbudet til pasientene har blitt 
 mer helhetlig og koordinert.

Oppgavene har blitt flere og mer 
kompliserte, men tjenestene har ikke 
fått tilført tilstrekkelig med ressurser 
og utstyr til å løse dem. Konsekven-
sene av dette er at:
•  86 % av sykepleierne opplever at ar- 
 beidsbelastningen har økt etter sam- 
 handlingsreformen.
•  91 % av sykepleierne opplever at  
 kompleksiteten i de sykepleiefaglige  
 oppgavene har økt. Samtidig oppgir  
 61 % at de har mindre tid til syke- 
 pleiefaglige oppgaver og 64 % opp- 
 lever at det brukes mindre tid til 
 hver enkelt pasient.
•  Bare 51 % mener at deres tjeneste 
 har tilstrekkelig sykepleiefaglig kom- 
 petanse til å ivareta de pasientene 
 de mottar fra sykehusene.
•  56 % oppgir at det ikke har blitt flere  
 sykepleiere på deres arbeidsplass  
 etter reformen. 
• Kun 30 % av sykepleierne i hjem- 
 mesykepleien mener at de har det  
 medisinsk-tekniske utstyret som er 
 nødvendig. I sykehjemmene mener  
 43 % at de har det.

Mange kommuner har ikke sørget for 
å gi sine ansatte tilstrekkelig kom-
petanseheving for å håndtere nye 
oppgaver:
•  73 % av sykepleierne svarer at de 
 trenger opplæring og veiledning i ut- 

 førelse av nye oppgaver.
•  41 % av sykepleierne i sykehjem og  
 34 % av sykepleierne i hjemmesyke- 
 pleien føler seg mindre trygg på de 
 oppgavene de skal utføre nå, enn før 
 reformen.
• 52 % oppgir at de har fått tilgang til  
 minst ett av fem kompetansehevende 
 tiltak, men bare 23 % har fått tilbud  
 om etter- og videreutdanning. 
• Kompetansen innenfor rus og psy- 
 kiatri er svært mangelfull: bare  
 15 % mente at deres tjeneste hadde 
 god kompetanse på rus og 22 % mente  
 de hadde det på psykiatri. 

Presset på de kommunale tjenestene har økt bety-
delig etter at Samhandlingsreformen ble innført. 
Dette viser en undersøkelse Norsk Sykepleier-
forbund har gjort blant sykepleiere.

Økt press

SAMHANDLINGSREFORMEN 

Kommunene har ikke 
bygd nok sykehjemsplas-
ser, ansatt nok sykepleiere 
og sørget for nødvendig 
opplæring for å håndtere 
nye oppgaver på en fullgod 
måte. Foto: John Nordahl.

NSF meNer

Samhandligsreformen er en viktig og 
riktig reform. Mange sykepleiere opple-
ver å ha fått mer varierte og interessante 
oppgaver, men kommunene har ikke 
bygd nok sykehjemsplasser, ansatt nok 
sykepleiere og sørget for nødvendig 
opplæring for å håndtere nye oppgaver 
på en fullgod måte. Det er behov for å gi 
sykepleierne i norske kommuner et skik-
kelig kompetanseløft gjennom etter- og 
videreutdanning! 

Sykehusene er mange steder for 
ivrige etter å skrive ut pasienter og 
kommunene er for ivrige etter å ta i mot 
for å unngå dagbøter. Dette resulterer i 
stort press på de ansatte og et dårligere 
tilbud til pasientene. Situasjonen i hjem-
mesykepleien er særlig bekymringsfull 
og må gis nødvendig oppmerksomhet 
fremover, også fra politisk hold. 

Det trengs flere sykepleiere og spe-
sialsykepleiere i pleie- og omsorgstje-
nestene i kommunene for å realisere 
Samhandlingsreformen og samtidig 
sikre et godt tilbud til pasientene.
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TEKST: MORTEN JENSEN,  
STyREMEdlEM NSF STudENT 

I Sykepleien nr. 10/2013 presenteres 
en undersøkelse blant studenter og 
lærere på sykepleierutdanningen som 
blant annet tar opp studentenes kunn-
skaper etter endt utdanning. Lærerne 
presenterer usikkerhet hvorvidt stu-
dentene har nok kunnskap når de er 
uteksaminert. 

Jeg mener det er stor grunn til be-
kymring for hvilken vei det ser ut til å 
gå med kvalitet både i den teoretiske 
og den praktiske delen av sykepleier-
utdanningen.

Det er på høy tid at politikerne tar 
inn over seg innholdet i disse rappor-
tene og undersøkelsen, og iverksetter 
grep for å stanse og reversere utvik-
lingen.

Finansieringsordning
Blant årsakene til at kvaliteten går ned-
over og trykket er så stort, er at studie-
institusjonene får betalt for hvor mange 
fullførte studieløp de klarer å produse-
re. Dette fører til at de tar inn langt flere 
studenter enn de har kapasitet til, for å 
sikre seg mot frafall, slik at de når egne 
måltall i forhold til uteksaminering.  
Finansieringsordningene for høyere ut-
danning må endres, slik at man beløn-
ner studieordninger som fokuserer på 
kvalitet, framfor kvantitet.

Vi vet at det i fremtiden vil være be-
hov for ca. 20 000 flere sykepleiere, 
samtidig som kravene til kvalitet og 
kompetanse blir stadig høyere. 

Et viktig steg på veien mot god  
pasientsikkerhet og fagkompetanse, 

er å øke kvaliteten på studiet og sikre 
at alle nyutdannede sykepleiere har 
en felles og god sluttkompetanse.  
Sykepleierutdanningens faglige leder-
forum, SUFAL, jobber med nettopp sli-
ke sluttkompetansebeskrivelser. Dette 
er et viktig, og godt arbeid, som NSF 
Student applauderer – stående.

Må ta grep
Politikerne må iverksette grep som sik-
rer god lærerdekning og forsvarlig øko-
nomi i skolene. I tillegg må man også 
stille strenge krav til stedene studenter 
blir sendt for å gjennomføre sine kli-
niske studier, praksis. Vi kan ikke sitte 
stille og se på at studenter har psykia-
tripraksis som støttekontakt, leksehjelp 
eller på SFO som en del av sin syke-
pleierutdanning. I rammeplanen for 
sykepleierutdanning fra 2008 står det 
at studentene skal utdannes til å 
kunne jobbe som sykepleiere i 
alle ledd av helsetjenesten. 
De ovennevnte stedene 
er ikke med på å ruste 
studentene for arbeid i  
eksempelvis en akuttpsy-
kiatrisk sengepost, et 
DPS eller en rusin-
stitusjon.

NSF Student har laget godkjen-
ningskriterier for praksisplasser som 
kan hjelpe studieinstitusjonene med å 
legge standarden for hva en god prak-
sisplass skal inneholde. 

NSF Student jobber også dette  
studieåret med å utarbeide rammer 
og kriterier for en pris, «Årets praksis-
sted», som vil fokusere på å dra frem de 
gode eksemplene, til etterfølgelse ute i 
praksisfeltet. 

Kilder: NIFU-rapport 14/2012 
og 14/2013

NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) har publi-
sert to rapporter om kvaliteten i sykepleierutdanningen, og inntakskravene til syke-
pleierstudiet. Rapportene gir grunn til bekymring for fremtidens sykepleierutdanning.

Kvalitet i  
sykepleierutdanningen

Studenter på Lovisenberg diakonale Høy-
skole. Illustrasjonsfoto: John Nordahl.

NSF STudENT

«Finansieringsord- 
ningene for høyere  
utdanning må endres.»

706/2013
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Har du tips, ros, spørsmål eller 
konstruktiv kritikk? Send en e-post til 
krihen@nsf.no

Kvalitetssikring av praksisfeltet: Hvordan vi 
som høgskole evner å ha fokus på å kvalitets-
sikre praksisplassene. Hvilke kvalitetsindika-
torer bruker vi og hvordan stiller vi opp for å 
støtte våre samarbeidspartnere i praksis. Hva 
skal for eksempel en nasjonal godkjennings-
ordning ha av innhold? Hvordan tester vi sam-
arbeidsferdigheter, tjenlige holdninger, etikk 
og arbeidsmoral? 

Sykepleiernes pedagogiske kompe-
tanse: Lav grunnbemanning, komplekse 
arbeidsoppgaver, store krav til hurtige ob-
servasjoner og ferdigheter krever en tilste-
deværenhet og dyktighet som det tar tid å 
opparbeide seg. Denne kompetansen har 
ikke våre studenter den dagen de er ferdige 
etter tre års løp på en bachelorutdanning. 
Jeg kunne ønsket meg en type obligatorisk 
fadderordning, samtidig som våre kontakt-
sykepleiere burde verdsettes høyere, både 
når det gjelder økonomisk og hvor mye tid 
det settes av til veiledning. 

Synliggjøring av sykepleiernes pedago-
giske oppgaver: Vi må som organisasjon 
kjempe for å synliggjøre dette fagområdet. 
Mange av våre medlemmer har «en plikt» til 
å utføre dette, men det oppleves ofte som 
en ekstra arbeidsoppgave uten spesiell 
opplæring eller noen form for kompensa-
sjon, verken tid eller godgjøring. 

STYREMEDLEMMET

NAVN: Toril O. Fjørtoft
ALDER: 59 år
STILLING: Høgskolelektor
POSISJON I NSF: Forbundstyremedlem
TID SOM FORBUNDSSTYREMEDLEM: 2 år

TELEFON: 902 01 690
E-POST: toril.fjortoft@hisf.no

KontaKtinfo: 

aKKURat nÅ  
BREnnER EG foR:

TEKST: JO EGIL TOBIASSEN 

Slik havnet Oftebro i et boblebad 
som sinna sjef. Han er forbanna fordi 
fagbevegelsen plager ham og han 
spør sine ansatte: Hva har fagbeve-
gelsen egentlig gjort for oss? Ganske 
mye skal det vise seg.

Eli Gunhild By er svært fornøyd 
med resultatet. 

– Vi er stort sett flinke til å synlig-
gjøre de viktige personlige fordelene 
med et medlemskap, som lønns-  
og arbeidsbetingelser og forsikrings-
fordeler. Men fagbevegelsen er så 
mye mer. Vi har en svært viktig rolle, 
ikke bare for arbeidstagere, men for 
hele samfunnet. Det er ikke så lett 
å få øye på alltid. Derfor ønsket vi 
å lage denne filmen.  Nå håper jeg 
så mange som mulig deler den med  
kolleger, sier forbundsleder i NSF, 
Eli Gunhild By.

Filmen er et samarbeid mellom 
alle de 12 medlemsforbundene i 
Unio. Den tar utgangspunkt i at 
veldig mange ikke tenker over hva 
fagbevegelsen har gjort og gjør for 
samfunnet. Hvorfor har vi tariffestet 
5. ferieuke og lønn under sykdom? 
I dag er det lett å ta for gitt mange 
av godene vi har i arbeidslivet og  
ellers i samfunnet. Noen har kjem-

pet frem disse godene. Uten en sam-
let fagbevegelse hadde vi ikke vært 
der vi er i dag, sier By.

Filmen er rettet mot alle arbeidsta-
gere, men særlig mot unge som ikke 
vet like mye om fagbevegelsens his-
torie. By er opptatt av at sykepleiere 
også ser at NSF har innvirkning på 
mange områder.

– Det er flere viktige grunner til å 
være fagorganisert som sykepleier. 
Det gir blant annet profesjonsfel-
leskap og en rekke personlige for-
deler. Men vi må ikke glemme at vi 
som fagforening er med og styrer 
samfunnet. Det er lett å glemme og 
vanskelig å formidle. Filmen viser på 
en svært morsom måte viktigheten 
av fagorganisering, sier forbunds-
lederen. 

Alle arbeidstagere stiller seg det spørsmålet. For å få 
et godt svar ringte Unio til skuespiller Nils Ole Oftebro.  
Var han villig til å spille inn en film? – Jeg spiller aldri 
i reklamefilmer, men når jeg forsto at det var fagbe-
vegelsen som ringte, var jeg ikke i tvil. Dette ville jeg 
støtte, sier han. 

Er det egentlig noe poeng 
å være fagorganisert?

FAGFORENINGER

EnKlERE Å nÅ nSf:

Norsk Sykepleierforbund har endret hoved-
domene på nett og e-post til www.nsf.no 
Det vil gjøre det enklere å nå oss.

Vår tidligere adresse www.sykepleierfor-
bundet.no vil også fungere, både på 
nett og e-post. Nye kortadresser som for 
eksempel www.nsf.no/fag er også lagt inn.
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