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Styrker sykepleierrollen
Norsk Sykepleierforbund presenterer sju ferske politiske plattformer: folkehelse, utdanning, 
forskning, ledelse, psykisk helse og rus, innovasjon og tjenesteutvikling og eHelse. Side 2-3
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POLITISKE PLATTFORMER

Folkehelse
Satsingsområder: Folkehelse i all  
sykepleie, barn, unge og familier,  
eldre, sykepleieren som samfunnsak-
tør og premissleverandør.

Overordnet politikk
Sykepleierens helsefremmende og 
forebyggende arbeid utføres i hele 
livsløpet, i alle deler av helsetjenesten 
på individ-, gruppe- og befolknings-
nivå. Den sykepleiefaglige kompe-
tansen gjør sykepleierne til sentrale  
aktører i folkehelsearbeidet. 

Barn, unge og familier
For å etablere gode vaner, må man 
rette innsatsen mot de yngste og de-
res foreldre allerede fra svangerska-
pet og de første leveårene. Gravide 
skal ha tilgang til jordmortjeneste, og 
barn og unge skal ha lovfestede kon-
sultasjoner hos helsesøster. Alle som 
har fått barn, skal ha tilbud om hjem-
mebesøk av jordmor og helsesøs-
ter, og helsestasjons- og skolehelse- 
tjenesten styrkes.

Eldre
Godt forebyggende og helsefrem-
mende arbeid kan bidra til at eldre vil 
kunne bevare funksjonsnivået lengst 
mulig, og at flere eldre kan bo lengre 
hjemme. Oppsøkende og forebyggen-
de tjenester for eldre skal styrkes, det 
skal etableres helsestasjoner for eldre 
og satses på avansert geriatrisk syke-
pleie.

Samfunn
Sykepleiere bør delta i den offentlige 
debatten, engasjere seg i den helsepo-
litiske utviklingen og gi råd til helse-
myndighetene. Sykepleiere skal være 
aktive helseopplysere og delta i utvik-
lingen av nasjonal folkehelsepolitikk.

Utdanning
Satsningsområder: Styrke kvalitet og 
relevans i sykepleiefaglig utdanning, 
styrke praksisstudiene, satse på kli-
niske masterutdanninger i sykepleie 
og utdanningsledelse.

Overordnet politikk
Behovet for nye sykepleiere øker sterkt. 
Sykepleierutdanningen gir en sentral og 
fleksibel kjernekompetanse for fremti-
dens helsetjenester. Innholdet i syke-
pleierutdanningen skal være relevant 
og utdanningen skal ha høy kvalitet på 
alle nivå, noe som er det viktigste grunn-
laget for kvalitet i helsetjenesten. 

Innholdet i sykepleierutdannin-
gen må bygge på sykepleiekunnskap 
og følge utviklingen i faget og beho-
vene i samfunnet. Nye medisinske 
behandlingsmuligheter, økt bruk av 
medisinsk-teknisk utstyr og teknologi, 
forskningsbasert kunnskap og kunn-
skapsbasert praksis, nye pasientfor-
løp, metoder, prosedyrer og tiltak må 
gjenspeiles i utdanningene. 

Videre- og masterutdanninger i sykepleie
NSF vil blant annet sikre at alle videre-
utdanninger er formalisert på master-

gradsnivå. Alle studieløp skal gi høy 
klinisk kompetanse, danne grunnlag for 
forskning, fagutvikling og bruk av kunn-
skapsbasert praksis i helsetjenesten.

Forskning
Satsingsområder: Skape gode ramme-
betingelser for sykepleieforskningen, 
styrke forskningsmiljøer for sykeplei-
ere, understøtte sykepleiens bidrag 
i tverrfaglig forskning, forskning på 
sykepleierens kjerneområder, fors-
kningsformidling og økt bruk av syke-
pleieforskningen.

Overordnet politikk 
Forskning og bruk av forskningsresul-
tater er en forutsetning for å opprett- 
holde og styrke kvaliteten på sykeplei-
etjenestene. NSF vil jobbe for mer res-
surser og flere stillinger til sykepleie-
forskning og for at forskningsbasert 
kunnskap tas i bruk i sykepleietjenesten. 

NSF skal påvirke slik at det  
investeres i flere stillinger til fagut-
viklingssykepleiere, stipendiater og 
utdanningsstillinger. NSF skal blant 
annet bidra til at det utvikles syste-
mer for å rekruttere gode forskere, og 
bedre rammevilkårene for sykepleie- 
forskning.

Ledelse
Satsingsområder: Bedre rammebetin-
gelser for ledelse på pasientnært nivå, 
effektiv organisering av sykepleie-
tjenesten og kompetanse for helhetlig 
ledelsesansvar.

Viktige politiske grep
Norsk Sykepleierforbundet har laget sju politiske plattformer på viktige 
områder i helsetjenesten. Plattformene løfter frem og tydeliggjør syke-
pleiernes roller på de ulike områdene. Her kommer en kort gjenn-
omgang av plattformene:
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Overordnet politikk
God sykepleieledelse er avgjørende for 
pasientomsorg, behandling, ressurs-
bruk og utvikling av medarbeiderne.

Spesialisthelsetjenesten
I dagens helse- og omsorgstjeneste 
forventes det at ledere håndterer 
reformer, omorganiseringer, nye or-
ganisasjons- og finansieringsformer, 
samhandling mellom tjenestenivå-
ene, endringer i utdanningene, økte 
krav til forskning og kunnskapsbasert 
praksis samt krav om kostnadseffekti-
ve og faglig forsvarlige tjenester. NSF 
forventer at sykepleieledere blir satt i 
stand til å møte disse kravene. 

Kommunale helse- og omsorgstjenester
NSF forventer at sykepleietjenestens 
sentrale plass i helse- og omsorgstje-
nesten avspeiles i ledelsesstrukturen 
på alle nivå både i spesialist – og kom-
munehelsetjenesten. Dessuten også at 
virksomheter skal organiseres og legge 
til rette for at ledere av sykepleietje-
nesten er representert og samarbeider 
på alle nivå i organisasjonen, og har 
tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. 

Psykisk helse og rus
Satsingsområder: Anerkjennelse og 
utvikling av sykepleiekunnskap innen 
psykisk helse og rus; tjenesteutvikling 
i kommunene, tidlig innsats for risiko-
utsatte grupper, forebyggende og helse-
fremmende tjenester og delaktighet, 
tvang og menneskerettigheter.

Overordnet politikk
NSF ønsker en tydelig nasjonal helse-
politikk som forplikter og skaper for-
utsigbarhet for både psykisk syke, 
rusavhengige og deres nærmeste.  
Sykepleie skal gis betingelsesløst og 
uten noen form for diskriminering. 
Minoriteters behov for tilgjengelige 
helsetjenester og redusert tvang er 
viktig.  Plattformen tar spesielt for seg 
utvikling av tjenestetilbudet i kom-
munene og forebyggende og helse-
fremmende aspekter. Et overordnet 
mål for NSF er å bidra til likeverdige 
helsetjenester og sykepleie til men-

nesker som står i fare for eller har 
utviklet psykisk helsesvikt eller pro-
blemer med rus.

NSF vil at alle lavterskel helsetje-
nester innen psykisk helse og rus skal 
ha sykepleiere, godt utviklet sykepleie 
til hjemmeboende eldre med psykisk 
helsesvikt eller rusproblem, og at spe-
sialisthelsetjenesten skal være kompe-
tent og tilgjengelig ved behov.

Innovasjon og tjenesteutvikling
Satsingsområder: Skape kultur og 
sikre rammebetingelser for innova-
sjon i sykepleietjenesten, innovasjon 
knyttet til organisering, oppgaver og 
ansvar, og brukermedvirkning i inno-
vasjon og velferdsteknologi.

Overordnet politikk
Helse-Norge er helt avhengig av be-
hovsdrevet innovasjon for å klare 
sine fremtidige oppgaver. Kjernen i 
sykepleiefaget er utgangspunkt for 
nye tjenester og nye måter å tenke 
på. Nytenkning og utviklingsarbeid 
må skape tjenester med best mulig 
kvalitet, økt pasientsikkerhet og til-
gjengelighet og involvere pasienter og 
pårørende.

eHelse
Satsingsområder: styrke pasient- og 
brukermedvirkning, bedre kompe-
tanse og kunnskapsutvikling, styrke 
sykepleiefaglige arbeidsprosesser og 
helsefaglig samhandling, tjeneste- 
innovasjon og avansert pasientbe-
handling, oppfølging og omsorg.

Overordnet politikk
Fremtidens helsetjeneste står over-
for store utfordringer på grunn av 
demografiutviklingen og fremtidig 
mangel på kompetent arbeidskraft. 
Samhandlingsreformen fører til et 
skifte i hvor helsetjenester ytes. Langt 
mer avanserte helsetjenester gis nå i 
kommunale helseinstitusjoner og i 
hjemmet. Sykehusene blir mer og mer  
spesialiserte på grunn av ny kunn-
skap og nye behandlingsmuligheter. 
Dette gir utfordringer og muligheter 
som kan løses ved bruk av eHelse. 

«NSF ønsker en tydelig nasjonal 
helsepolitikk.»
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Partssamarbeid forutsetter likeverdig-
het, god dialog, balanse og gjensidig-
het. I Norge er dette utviklet og for-
edlet over tid, basert på at partene 
sammen finner løsninger. Hovedstyret 
i KS ønsker å fjerne ordningen som har 
tjent norske arbeidstakere og arbeids-
givere i generasjoner.

KS foreslår at det skal kunne fast-
settes turnuser hvor vaktene er inntil 
10 timer per dag og inntil 50 timer 
per uke, i tillegg til kortere daglig 

hviletid (under 11 timer). KS vil gi mer 
makt til arbeidsgiver til å bestemme 
over arbeidstiden til de ansatte. Det 
får uheldige konsekvenser for alle 
parter. 

Vedtaket: 
•	Åpner for mer arbeidsgiverstyring og 

mindre samarbeid.
•	Åpner for at arbeidsgiver ensidig skal 

kunne bestemme turnus etter drøf-
tinger med tillitsvalgte.

•	Innebærer forflytning av makt og for-
rykker balansen mellom arbeidsgiver 
og arbeidstaker.

•	Er unødvendig og uheldig. Det svek-
ker samarbeid og dialog og gjør det 

vanskeligere, ikke lettere, å få fram 
gode løsninger. 

•	Det er kort tid siden partene under-
tegnet en felles heltidserklæring. Er-
klæringen sier at kommunesektoren 
skal være en attraktiv arbeidsgiver, 
og at de gode løsningene må finnes 
lokalt. Heltidskulturen skal bygges på 
arbeidstidsordninger som ivaretar de 
ansattes helse-, verne- og velferds-
messige behov. 

Derfor er det grunn til å spørre KS:
•	Hvilken status har heltidserklærin-

gen nå?
•	Har erklæringen gyldighet eller er 

den glemt?
Vi reagerer spesielt på at KS-vedtaket 
innebærer at hele pleie- og omsorgs-
sektoren tas ut og holdes utenfor ar-
beidsmiljølovens bestemmelser. Sær-
lig bekymringsfullt er det fordi det 
dreier seg om en sektor som har et 

stort behov for å rekruttere arbeids-
kraft. Vedtaket svekker mulighetene 
for å rekruttere kompetente medarbei-
dere, noe som kan gå ut over pasient-
sikkerheten. Det taper alle parter på.

Å innføre regler som innebærer at 
de ordningene som i dag inngås av 
tillitsvalgte i stedet skal inngås med 
den enkelte arbeidstaker er en risiko-
sport.  Resultatet kan bli økt sykefra-
vær, i verste fall uførhet og utstøting 
av arbeidslivet.  Med tanke på det al-
lerede høye sykefraværet i pleie- og 
omsorgssektoren, er dette svært be-
kymringsfullt.

Avhengig av gode relasjoner
Alternativet er fortsatt satsing på et 
fungerende partssamarbeid. Det er 
gjennom samarbeid at man finner 
løsninger. Kvalitetskommuneprosjek-
tet og programmet «Saman om ein 
betre kommune» er gode eksempler 
på et trepartssamarbeid der vi har 
fått gode resultater. Samhandlings-
reformen er også et eksempel på 
områder der vi er avhengig av gode 
samarbeidsrelasjoner. KS peker selv 
på at «mange kommuner finner fram 
til arbeidstidsordninger som både 
bruker, arbeidsgiver og arbeidstaker 
er fornøyd med.» 

I Bergen har man lykkes med å bli 
enige om gode og praktiske arbeids-
tidsløsninger. I Finnmark har man 
lykkes med heltidssatsing. En nylig 
offentliggjort Fafo-rapport viser at 
partene strekker seg langt for å finne 
nye måter å organisere arbeidet og 
arbeidstiden på. Slik følges heltidser-
klæringen opp i praksis.

Det er veien å gå. KS-vedtaket pe-
ker bakover, ikke framover. Men KS 
kan fortsatt velge å lytte til de gode 
erfaringene og de gode eksemplene. 
Slik kan vi fortsette i riktig retning 
sammen. 

KS vil etablere mer ekstreme arbeidstidsordninger i pleie- og omsorgssektoren  
og vil ha en maktforflytning fra avtale med tillitsvalgte til avtale med den enkelte  
ansatte.  De vil holde hele pleie- og omsorgssektoren utenfor bestemmelser  
i arbeidsmiljøloven. Flere fagforbund protesterer på forslaget.

TeksT: eLI GUNHILD BY, sYkePLeIeR-
FORBUNDeT, JAN DAVIDseN, FAGFOR-
BUNDeT, eRIk kOLLeRUD, DeLTA, MIMMI 
kVIsVIk, FO

KS på ville veier

Norsk Sykepleierforbund mener ks sitt 
forslag om vakter på inntil 10 timer per dag 
og 50 timer per uke ikke er en god løsning.  
Illustrasjonsfoto: John Nordahl.

ARBeIDsTID

Vi reagerer spesielt på at KS-vedtaket innebæ-
rer at hele pleie- og omsorgssektoren tas ut og 
holdes utenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser.
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Landsmøtet i NSF i 2011 vedtok å holde 
Rådsmøte midt i den fire år lange lands-
møteperioden. Rådsmøtet skal gi råd til 
forbundsstyret om å foreta eventuelle 
justeringer av vedtatte innsatsområder 
for den resterende del av landsmøtepe-
rioden. Delegatene besto blant annet av 
fylkesledere og andre valgte fra fylkene. 

– Først la vi frem det vi har lykkes med 
så langt, deretter så vi på utfordringene 
og mulighetene fremover. Spesielt med 
fokus på den nye regjeringen sett opp 
mot NSFs politikk, sier forbundsleder i 
NSF, Eli Gunhild By.

Fem hovedinnsatsområder:

Prioritering og organisering  
av helsetjenesten
– NSF har utarbeidet en egen politisk 
strategi for arbeidet med samhandlings-
reformen, for bedre å kunne følge med 
på og påvirke den, sa Eli Gunhild By 
til rådsdelegatene. NSF har særlig hatt 
fokus på behovet for økt kompetanse i 
kommunene og innføring av eHelse og 
IKT.

Den demografiske utviklingen, med 
et økende antall eldre og flere fødte 
barn, vil gjøre kommunehelsetjenes-
tene enda viktigere i en helhetlig helse-
tjeneste. Sykepleiernes roller og ansvar 
står helt sentralt for NSFs videre ar-
beid. Samtidig viser den politiske platt-
formen til de borgerlige partiene at det 
vil kunne skje store endringer i norsk 
helsepolitikk i årene fremover.

Sykepleierprofesjonen i utvikling
NSF har også på dette området gitt inn-

spill til stortingsmeldinger og deltatt på 
høringer i komiteene. NSF har sittet i 
flere arbeidsgrupper og styringsgrupper 
i regi av Helsedirektoratet, og vært en 
nasjonal pådriver innen psykisk helse 
og rus for å fremme en god og tilgjenge-
lig sykepleietjeneste.

Morgendagens helse- og omsorgstje-
neste vil by på flere muligheter og 
utfordringer for sykepleiere og syke-
pleierprofesjonen. Nye roller og an-
svarsområder vil åpne andre arenaer, 
men det vil også bli økte krav til kompe-
tanseutvikling, spesialisering og fleksi-
bilitet. Styrking av det faglige arbeidet 
med kvalitet og pasientsikkerhet, vil 
være hjørnesteiner i NSFs arbeid på 
dette området videre.   

Sykepleierutdanning og forskning
Gjennom deltakelse i Kunnskapsde-
partementets referansegruppe for stor-
tingsmelding «Utdanning for velferd», 
har NSF foreslått nødvendige endringer 
i sykepleierutdanningen. Som medlem 
i det samme departementets samspills-
råd, vil forbundet påvirke videre og job-
be for å styrke kjernekunnskapen, kvali-
tetssikring av praksisstudiene og bedre 
de økonomiske rammebetingelsene.

Et ønsket utviklingstrekk er kravene 
om og forventningene til et tettere sam-
arbeid mellom akademia og klinikk, så 
vel utdanning som forskning. NSF kan 
spille en viktig rolle i dette samspillet 
med medlemmer og aktører på tvers av 
sektorene.

Lønns- og arbeidsvilkår
NSF er spesielt utfordret på arbeidstid 
den senere tiden. Vi har et klart mål fra 
Landsmøtet om at heltidsarbeid skal 

være en rettighet og skal oppnås uten 
økt helgebelastning.

NSF bruker mye ressurser på spørs-
mål knyttet til arbeidstid; til opplæring 
og bevisstgjøring, alliansebygging og 
politisk påvirkningsarbeid. Vi mener 
arbeidsmiljøloven gir stort lokalt hand-
lingsrom, men forutsetter kunnskap 
og samarbeid mellom arbeidsgiver og 
tillitsvalgte. NSF mener deltidsutfor-
dringene i helsesektoren primært er 
et bemanningsproblem, ikke et turnus-
problem. Vårt mål er å opprettholde 
tredje-hver-helg-prinsippet og få det 
tariffestet, jobbe videre med likelønn 
og verdsettingsdiskriminering. 

Medlemmer og organisasjon
NSF er en organisasjon i vekst, og fra 
1. januar 2012 og fram til november i 
år har medlemstallet økt med 6,3 pro-
sent, og teller nå 100 000 medlemmer. 
Men vi har potensial til å bli flere. Vi må 
synliggjøre verdien av medlemskap for 
studenter i overgangen fra student til 
ordinært medlem samt pensjonistmed-
lemmer. I tillegg skal vi rekruttere og be-
holde flere ledere og jordmødre.

Vi skal også fortsette arbeidet med 
å integrere faggruppene og rekruttere 
flere medlemmer til dem. Arbeidet 
med revidering og modernisering av til-
litsvalgtopplæringen vil øke kvaliteten 
på tillitsvalgtskorpset og forhåpentlig-
vis også føre til bedre kontinuitet blant 
tillitsvalgte.

– Rådsmøtet bekreftet at vi er på riktig 
vei, og for forbundsstyret er det derfor 
viktig at vi fortsetter i samme retning. 
Vi har fortsatt en stor jobb å gjøre for 
å oppnå målene frem mot neste Lands-
møte, sier By. 

Historiens første Rådsmøte for Norsk Sykepleierforbund (NSF) ble avholdt i november 
med 62 delegater fra hele landet, deriblant forbundsstyret og leder Eli Gunhild By. 
Møtet viste at forbundet har staket ut riktig kurs for landsmøteperioden.

TEKST OG FOTO: KRISTIN HENRIKSEN

NSF på riktig vei

Eli Gunhild By 
på Rådsmøtet 
i november. I 
bakgrunnen ser 
vi forbundssty-
remedlemmene 
Kai Øivind Bren-
den og Hilde 
Skauen Ranum.

ELI GUNHILD MØTER RÅDSMØTET
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Praksisstedene har en gylden mulighet 
til å rekruttere fremtidige sykepleiere 
når de har studenter i praksis. Dette vil 
avhenge av at studentene får en positiv 
opplevelse av praksisperioden.

Tidligere fylkesrepresentant i Buske-
rud for Norsk Sykepleierforbund Stu-
dent, gjennomførte en undersøkelse 
blant studentene der de ble spurt om 
hva som kjennetegner en god prak-
sisplass og hvordan de best kan få en 
lærerik og positiv opplevelse av prak-
sisperioden. 62 studenter svarte på un-
dersøkelsen og det var 3 ting som kom 
frem som viktigst:

•	84 % svarte at kontaktsykepleieren 
må være bevisst på sitt ansvar, være 
engasjert og ha et ønske om å være 
kontaktsykepleier.

•	81 % svarte at praksisstedet må vite 
at studentene kommer, hvilket år stu-
denten går og de bør kjenne til inn-
holdet i læreplanen.

•	73 % svarte at studentene må tas godt 
i mot og føle seg inkludert. Et godt ar-
beidsmiljø blir vektlagt.

Studenter kan være utrygge i møte 
med nytt praksissted, spesielt hvis de 
blir møtt med utsagn som «nei men, 

skal vi ha student?» og «hvilket år går 
du, da?». Dette signaliserer at praksis-
stedet ikke er forberedt på at de skal 
motta studenter.  Studentene vet at 
kontaktsykepleierrollen ofte kan opp-
leves som en tilleggsoppgave som må 
utføres, til tross for tidspress. Likevel 
ønsker studentene forhold som legger 
til rette for at de ikke sees på som en 
belastning, men som en berikelse. Det 
er viktig å arbeide for at ønskene fra 
undersøkelsen blir møtt, da det vil bi-
dra til å gjøre opplevelsen av praksis 
bedre for studentene. Det er ikke uten-
kelig at studenter søker arbeid der de 
tidligere har hatt gode opplevelser i 
praksis. NSF Student mener det ikke 
trenger å være vanskelig, tid- eller res-
surskrevende å imøtekomme ønskene 
som fremkommer i undersøkelsen. 

En annen ting som kommer frem i 
undersøkelsen er at studentene ikke 
vil bli brukt som «gratis arbeidskraft». 
Dette fordi det går utover lærings-
utbyttet da de ikke får tilstrekkelig 
veiledning. I det lange løp vil dette 
kunne gå utover pasientsikkerheten. 
Likevel er det mange som opplever at 
det ikke blir leid inn ekstra personell 
ved sykdom. “Nei det trenger vi ikke, 
studenten er jo her!”  NSF Student 
mener at dette ikke er holdbart. 

Å ha studenter i praksis forutsetter 

at det settes av tid til veiledning, selv i 
travle hverdager. Forholdene vi har be-
skrevet danner ikke grunnlaget for en 
god og lærerik praksisperiode. Dette 
må gjøres noe med! Beskrivelsene som 
er trukket fram representerer imidler-
tid ikke alle praksissteder. Mange kon-
taktsykepleiere er gode veiledere og 
forbilder. NSF Student oppfordrer der-
for til å følge disse gode eksemplene 
samt punktene under for at studentene 
skal få best mulig utbytte av praksispe-
rioden: 

•	Studiested og praksissted må sørge for 
å ha et godt samarbeid. 

•	Det må foreligge tilgjengelig informa-
sjon om studentene før praksisperio-
den starter. 

•	Praksissted og kontaktsykepleier må 
imøtekomme studentene på en slik 
måte at de føler seg velkommen.

•	Studentene trenger både ros og kon-
struktiv kritikk for å sikre godt læ-
ringsutbytte.

•	Tilrettelegg veiledningen og læresitu-
asjoner til nivået studenten befinner 
seg på. 

Kontaktsykepleierne er studentenes 
forbilder. De bidrar til å forme studen-
ten til den sykepleieren hun eller han 
kommer til å bli. 

Halvparten av sykepleier-
utdanningen foregår i 
praksis. Det stilles strenge 
krav til skolen, praksis-
stedet og studenten 
for at rammeplanens  
betingelser blir fulgt. 

TEKST: STIAN AASOLDSEN OG MARGRETE 
KANSTAD

Uforberedte praksissteder 
gir dårlig læringsutbytte

Lederne av 
NSF Student: 
Margrete Kan-
stad og Stian 
Asoldsen. 
Foto: Kristin 
Henriksen.
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Akershus fylkeskommunale  
pensjonskasse
Sykepleiere som har vært innmeldt i 
Akershus fylkeskommunale pensjons-
kasse (AFPK) vil bli overført til KLP og 
sykepleierordningen per 1. januar 2014. 
Dette gjelder sykepleiere i arbeid, pen-
sjonister og sykepleiere som har tidli-
gere opptjente rettigheter i AFPK. Over-
føringen skjer automatisk. AFPK vil ikke 
lenger være pensjonsleverandør for 
helseforetakene etter 1. januar neste år. 
Pensjonsrettighetene endres ikke.

Boliglån
For sykepleiere som har boliglån i AFPK 
vil dette bli overført til den nye pen-
sjonskassen PKH. Det vil bli sendt brev 
om dette til låntakere  i desember 2013. 
Som medlem i KLP vil sykepleiere også 
kunne velge å benytte KLPs lånetilbud.

Oslo pensjonsforsikring
Noen sykepleiere er fortsatt medlem i 
Oslo pensjonsforsikring (OPF). Denne 
ordningen ble lukket  i 2002 og ingen 
nye har blitt innmeldt siden da. Per i 
dag skal disse bli værende i Oslo pen-
sjonsforsikring. Det skal vurderes om 
også helseforetakenes medlemmer i 
OPF skal overføres til PKH. En eventuell 
overføring fra OPF til den nye pensjons-
kassen vil skje senere enn 1. januar 2014.

Statens pensjonskasse
Statens pensjonskasse blir lukket for nye 

medlemmer fra helseforetakene i hoved-
stadsområdet. Sykepleiere, pensjonister 
eller ansatte med tidligere opptjente 
rettigheter som fortsatt er i Statens pen-
sjonskasse, skal bli værende der. 

Sykepleiernes pensjonsordning  
er i KLP
Hvis du er sykepleier og mottar brev om 
at du er innmeldt i PKH, må du kontakte 
arbeidsgiver og gi beskjed om at du i ste-
det skal innmeldes i Pensjonsordningen 
for sykepleiere i KLP.

Selv om det er gjort en grundig jobb 
med å identifisere hvem som er syke-
pleiere, kan det skje feil – særlig for de 
som er i en stillingskategori hvor beteg-
nelsen «sykepleier» ikke er nevnt. 

Avgjørende for om du skal innmeldes 
i sykepleierordningen er ikke hvilken 
stillingstittel du har, men om du har 
autorisasjon som sykepleier. Sykepleier-
ordningen omfatter også ledere i helse-
foretakene som er sykepleiere.

KLP vil sende ut forsikringsbevis/pen-
sjonsbevis til de som er nyinnmeldt i sy-
kepleierordningen i løpet av mars 2014.

Utbetaling
Utbetaler du i dag pensjon fra AFPK er 
du vant til å motta pensjon den 12. hver 
måned. KLP utbetaler pensjon den 20. 
Dersom du for eksempel har fast trekk 
for boliglån den 12., bør du vurdere å en-
dre dette til den 20. 

 MinSide
Når du er blitt innmeldt i KLP kan du på 

MinSide på klp.no se din medlemstid og 
beregne din pensjon. Det vil imidlertid 
ta noe tid å få all informasjon ferdig re-
gistrert i KLP. Dette vil være klart når 
du har mottatt ditt forsikringsbevis/pen-
sjonsbevis fra KLP. 

Ønsker du mer informasjon og bakgrunn 
for etableringen av  pensjonskassen: hel-
se-sorost.no/pensjonskasse
For mer informasjon om pensjonsordnin-
gen for sykepleiere: sykepleierforbundet.
no/lonn-og-arbeidsvilkaar/pensjon

Helse Sør-Øst etablerer fra 1. januar neste år en felles pensjonskasse for Akershus uni-
versitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF, Vestre Viken 
HF, og Helse Sør-Øst RHF,  inkludert Sykehuspartner. Sykepleiere skal ikke meldes 
inn i den nye pensjonskassen, men skal innmeldes i den lovfestede pensjonsordningen  
for sykepleiere som administreres av KLP.

TEKST: MARIT GJERDALEN

Ny pensjonskasse for 
helseforetakene i hoved-
stadsområdet (PKH) 

Sykepleiere som har vært innmeldt i Akershus 
fylkeskommunale pensjonskasse (AFPK) vil bli 
overført til KLP og sykepleierordningen per 1. 
januar 2014. Illustrasjonsfoto: John Nordahl

PENSJON

– konsekvenser for sykepleiere
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Samhandlingsreformen har medført at sta-
dig flere dårlige pasienter skal behandles i 
kommunehelsetjenesten. Dette stiller større 
krav enn tidligere til at vi har god kvalitet 
og tilstrekkelig kompetanse. Lederne i kom-
munehelsetjenesten må være i stand til å 
definere hvilke utfordringer vi står overfor, 
hvordan vi kan sikre at vi har den nødvendige 
kompetansen og hvordan vi legger til rette 
for systematisk å opprettholde og heve kom-
petansen. Det kan være vanskelig å prioritere 
fag og faglig utvikling når det blir stilt høye 
krav til økonomi og effektivitet. 

Sykepleiefaglig ledelse har betydning for 
faglig kvalitet i sykepleietjenesten, spesielt 
på de pasientnære nivåene. Mange ledere 
har et stort kontrollspenn og stor komplek-
sitet, eksempelvis mange ansatte direkte 
under seg, turnusdrift, etc. Nødvendige 
støttefunksjoner må være på plass.  Det er 
viktig å motivere, rekruttere og BEHOLDE de 
rette, gode lederne og legge forholdene til 
rette for at de kan utføre jobben på en god 
måte.

Navn: Anne Margrethe Haukås
Alder: 37 år
Posisjon i NSF: Forbundsstyremedlem
Tid som forbundsstyremedlem: Ble valgt på 
landsmøtet i november 2011

Telefon: 918 75 039
E-post: anne.margrethe.haukaas@@nsf.no

KontaKtinfo: 

aKKURat nÅ  
BREnnER JEG foR

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

Norges svarte økonomi i 2013 er esti-
mert til å utgjøre 420 milliarder kroner, 
ifølge en rapport utgitt av Visa. Ti pro-
sent av den svarte økonomen kan fjer-
nes ved bruk av elektronisk betaling.

– Dette understreker at det er et po-
eng i å betale både varer og tjenester 
med kort og ikke kontant, sier lederen 
i Unio, Anders Folkestad.

Julekampanje
«Samarbeid mot svart økonomi» vil 
frem mot jul ha en kampanje for å 
bruke kort som betalingsmiddel. Unio 
er med i kampanjen og oppfordrer alle 

sine medlemmer til å gjøre sitt for å re-
dusere den svarte økonomien.

– Et tiltak er å gjøre alle juleinnkjøp 
med kort. Da sikrer man at innbetalin-
gene blir registrert, sier Unio-lederen.

Sosial dumping
I arbeidet mot svart økonomi samar-
beider Unio med organisasjoner på 
arbeidsgiver- og arbeidstakersida samt 
Skatteetaten for å få forbrukerne til å 
handle hvitt når de kjøper tjenester.

– Oppussing, rengjøring, bilvask, 
barnepass og lignende tjenester i 
hjemmet handles ofte svart. Anslags-
vis 100 000 norske hjem vaskes ved 
bruk av svart arbeid. Samtidig er det 
svært få som kjenner til de forenklede 
innberetningsordningene for arbeid i 
hjemmet, opplyser Folkestad.

Du kan personlig stilles til ansvar 
dersom det viser seg at firmaet du kjø-
per tjenester av ikke selv har betalt 
inn momsen.

– Vi som fagorganisasjon vil også 
sikre at de firmaene vi benytter oss av, 
tilbyr sine ansatte anstendige lønns- 
og arbeidsforhold.

– Svart arbeid henger i stor grad 
sammen med sosial dumping og usi-
kre arbeidsforhold. Det er derfor ek-
stra viktig å ha et våkent øye med de 
firmaene vi handler varer og tjenester 
av, sier Folkestad. 

Handlehvitt.no
Det finnes enkle ordninger for å handle 
hvitt i hjemmet, men mange er likevel 
ikke klar over dem. Derfor er ordnin-
gene nå samlet på ett sted: handlehvitt.
no

Her får du tips og råd og kan enkelt 
sjekke om firmaet du kjøper tjenester 
av er momsregistrert. Det gjøres ved 
å taste inn organisasjonsnummeret til 
firmaet. 

Betaler du julegaver med kort, bidrar du i kampen  
mot svart økonomi og sosial dumping.

TEKST OG FOTO: SIGNY SVENDSEN, UNIO

Julehandel  
– kort og godt

HVIT ØKONOMI

Unio-leder Anders Folkestad bruker kort 
når han handler inn til jul.
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