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DEBATT

Sykeepleiere  Mastersyke

Er det ikke underlig?
Debatten rundt mastersyke handlet i 
starten om at mange studenter velger 
fag som arbeidslivet har mindre be-
hov for. BI-professor Linda Lai pekte 
på at altfor mange studenter velger ut 
fra egne behov og drømmer. Men så 
kom Anne Kari Bratten på banen, og 
hun bruker sykepleiere som eksempel 
i debatten: «Sykehusene trenger ikke 
sykepleiere med master, og disse pro-
grammene blir utviklet uten forank-
ring i arbeidslivet», sa Bratten på NO-
KUT-konferansen i november.

Avsporing
Med uttalelsen fra Spekters adminis-
trerende direktør fikk debatten om 
mastersyke en avsporing. Spesialsy-
kepleiere innen intensiv er det stor 
mangel på over hele landet. Disse sy-
kepleierne ønsker seg en mastergrads-
utdannelse innen et felt det er stort be-
hov for, og de ser at de trenger mer tre-
ning i kritisk og analytisk tenkning for 
å ivareta pasienten de har ansvar for 
på en best mulig måte.

En mastergrad er ingen forskerut-
dannelse. Å ta en mastergrad gir erfa-
ring med å analysere, konkretisere og 
diskutere et emne. Man må identifise-
re problemet, dele det opp og se alle 
delene i forhold til hverandre før en av-
gjørelse treffes. God argumentasjon er 
viktig, og man må formidle innholdet 
ut fra mottakers forståelse. Master-
graden gir også kunnskap og erfaring 
med å lese, vurdere og bruke andres 
resultater fra forskningen.

Ny og viktig kunnskap
Noen sykepleiere som tar mastergrad, 
ønsker å fortsette med et doktorgrads-
arbeid og arbeide med forskning. En 
del av disse sykepleierne vil ikke stå 
ved senga med direkte pasientkontakt 
hver dag, men de vil tilføre faget ny og 
viktig kunnskap som deretter kan be-
nyttes av sykepleieren med pasient-
ansvaret. Pionerene innen sykepleie-
forskning har satt brukerperspektivet 

i sentrum og skapt en ny skole i tenk-
ningen rundt pasientbehandling. 

Intensivsykepleiere som har tatt 
mastergrad er med på å heve kom-
petansen blant kollegaer på jobb. De 
bidrar til samtaler hvor det deles nye 
forskningsresultater og kan være med 
på kvalitetsforbedringsprosjekter lo-
kalt, fordi de har kunnskap og erfaring 
med å drive slike prosjekter fremover.

For intensivsykepleiere er ikke 
mastersyken mer skadelig enn kunn-
skapstørst, og fører ikke til andre 
symptomer enn kompetanseheving 
og nysgjerrighet. Intensivsykeplei-
eren som står ved pasientens side, gjør 
kontinuerlige vurderinger og iverkset-
ter tiltak. Dette kan stadig forbedres 
om intensivsykepleieren spør seg: 
Er dette beste fremgangsmåte? 
Hva kan gjøres annerledes? 
Hva sier forskningen? 

Da er det vanskelig å se at 
dette er uten forankring i hva 
arbeidslivet trenger. 

Ønskes velkommen
Mastersyken hos spesial-
sykepleiere bør omfav-
nes og ønskes velkom-
men. Den er ikke ska-
delig, men kan føre til 
mer analytiske syke-
pleiere som gjør vur-
deringer ut fra fors-

kningsbaserte resultater og iverkset-
ter tiltak som har vist seg å gi gode re-
sultater. Men når intensivsykepleiere 
ønsker å heve sin kompetanse og gjøre 
seg mer nytte av forskningen, er det 
arbeidsgiver som stritter imot. Er det 
ikke underlig?
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Språk  Dialektmangfold

Jeg vet det er som å banne i kirken, 
men jeg er faktisk en gutt på 15 år som 
er for to skriftspråk i Norge.

Tett opp til stavangerdialekten
Mange ungdommer klager over å 
måtte ha nynorsk på skolen, og er det 
egentlig viktig å ha et skriftspråk som 
ligger tett opp til talemålet og dialek-
ten vår? Jeg mener at ja – det er det! 
Nynorsken ligger tett opp til stavan-
gerdialekten, og ved å lære nynorsk 
blir det lettere å bevare den flotte dia-
lekten vår. I tillegg synes jeg det er let-
tere å uttrykke seg på nynorsk, fordi 
jeg slipper å tenke så mye over hvilke 
ord jeg bruker. 

Andre dialekter kjenner seg bedre 
igjen i bokmålet. For eksempel vil nok 
de fleste i Oslo-området føle at bok-

mål ligger nærmest deres dialekt. Det-
te fører til at dialektene i større grad 
opprettholdes, hvilket er bra for det 
norske dialektmangfoldet.

Grunnen til at vi bør ha to, i stedet 
for ett skriftspråk, er at vi har så man-
ge forskjellige dialekter i dette landet. 
Dette gjør det vanskelig for alle å kjen-
ne seg igjen i ett språk. 

Å lage et nytt skriftspråk, som ligger 
enda nærmere talemålet enn de skrift-
språkene vi allerede har, er jo selvføl-
gelig en mulighet, men det finnes fle-
re problemer ved det. Et problem er 
at det er veldig tidkrevende, og med 
tanke på at talespråket forandrer seg 
ufattelig raskt, kan det være vanske-
lig å holde følge. Et annet problem 
kan være at talespråket vårt forandrer 
seg avhengig av hvem vi snakker med. 

For eksempel snakker vi helt annerle-
des til bestemor enn vi gjør til venne-
ne våre. Grunnen til dette er at de for-
skjellige gruppenes språk blir påvirket 
på ulike måter. For eksempel påvirkes 
bestemors måte å snakke på av blant 
annet aviser, mens vennene blir påvir-
ket av sosiale medier i større grad.

Kan bli borte
Jeg mener at skriftspråkene, som alt 
annet, bør moderniseres med tiden, 
men det er viktig å passe på at de ikke 
blir for utvannet. Hvem vet, om hun-
dre år er kanskje de norske skriftsprå-
kene, og med dem en stor del av vår 
kulturarv, borte. Dessverre.  

KASPER HODNE
Stavanger

Ja til to skriftspråk i Norge!

Når Torunn Egge Roux på kommentar-
plass med forsideoppslag gir Cecilie Bjel-
land og «nye» Ap «mye ros for evnen og 
viljen til å vitalisere Stavangerpolitikken», 
blir jeg sittende og lure på hva hun mener 
med politikk. 

Mye uro og krangel
Som avisleser har jeg registret at Bjelland 
har skapt mye uro og krangel rundt seg 
selv de siste årene. Dette er åpenbart noen 
en avisredaksjon og en kommentator ikke 
kan motstå. Ingenting er jo mer takknem-
lig (og enklere) å skrive om enn politikere 
som krangler. Som velger har jeg registrert 
hvor lite substans det er i alle disse opp-
slagene. Bjellands utspill dreier seg stort 
sett om hvem som sitter hvor, og hvem 
som snakker med hvem i hvilke fora. Sik-
kert viktig nok, men er det dette politikken 
dreier seg om? Bortsett fra et erkepopulis-
tisk utspill om gratis buss for alle (som al-
lerede er slaktet som bortkastede penger), 
hva er det denne «vitaliseringen» består i 
ut over høyt lydnivå? Hva er det «nye» Ap 
vil gjøre annerledes med byen?

Når en by som Stavanger har vært styrt 
av en fast koalisjon i en årrekke, trengs det 
en opposisjon som utfordrer – på saker, og 
et borgerlig styre trenger konstruktive ut-
fordringer fra venstresiden på saker som er 
viktige for dem. Jeg har fortsatt til gode å se 
Cecilie Bjelland i denne rollen. For Aften-
bladet og Egge Roux spiller det åpenbart 
ingen rolle. Når de kan fremstille politiker-
ne i rådhuset som en kranglende ungdoms-
skoleklasse, og de har fått en kvinnelig hel-
tinne, har de jo alt de trenger: Masse bråk 
og store oppslag med minimal innsats. Mo-
derne medier i et nøtteskall.

Massemediene har overtatt rollen
Det kunne gå hardt for seg i skolegården 
på Storhaug i min oppvekst, men kampha-
nene gjorde opp raskt og kontant uten at 
noen led stor skade – bortsett fra når de 
som aldri fikk nok av slagsmål, stilte seg 
rundt og stengte slåsskjempene inne på en 
arena hvor det ikke var noen vei ut før blo-
det rant. I dag har massemediene overtatt 
deres rolle ved å låse politikerne inne i kran-
gel og skittkasting når anledningen byr seg. 
Man kan gjerne kalle dette journalistikk – 
men særlig opplysende for oss som velgere 
er det ikke – og spar oss for retorikken om 
«pressens samfunnsoppdrag» ved neste 
korsvei.
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Stavangerpolitikken

Ynkelig journalistikk 
fra Aftenbladet
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STATSSTØTTE

Finansierer brudd  
på menneskerettighetene
Utrolig nok tildeles sekten Jehovas vitner 
nærmere fem millioner kroner årlig i stats-
støtte. Et minimumskrav for offentlig støt-
te burde være at menneskerettigheter og 
religionsfrihet ble respektert. Noe som i 
praksis betyr at man fritt må kunne forla-
te et trossamfunn uten frykt for utstøtelser, 
represalier eller andre former for umennes-
kelig behandling. 

Det er dypt beklagelig at våre myndighe-
ter på denne måten bidrar til å spre ideolo-
gier som avler så mye inntoleranse, lidelse 
og uførhet i vårt samfunn. Ved sin økono-
miske bistand gjør våre politikere seg med-
ansvarlige for mange grove brudd på men-
neskerettighetene. 
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