
 

 

SAK TIL LANDSMØTET 2015 

Styrket sykepleierutdanning 

 

Samfunnet er stadig i endring. Befolkningen lever lengre, antall eldre øker og vi er i ferd med 

å få en voksende gruppe yngre brukere med mer komplekse og sammensatte behov. 

Brukere av kommunehelsetjenesten er mer alvorlig syk og aktiv behandling igangsettes og 

gjennomføres i hjemmet og på kommunale institusjoner. 

I tråd med intensjonen i samhandlingsreformen er det i hovedsak kritisk syke pasienter, som 

krever høy kompetanse, som utredes og behandles i helseforetakene. Samtidig reduseres 

liggetiden, noe som stiller store krav til sykepleiere som skal observere og koordinere 

behandling og pleie til pasientene.  

Det stilles større krav til sykepleie-/spesialsykepleiekompetanse ute i kommunene og i 

helseforetakene. Presset er stort, og de økonomiske rammene er marginale. Store 

budsjettoverskridelser, medfører ofte at det skjæres ned på fagutvikling og 

kompetanseheving.  

Demografiske endringer gjør at det forventes et økende behov for helsepersonell i 

kommende år. Arbeidsgiver må vise fagbevissthet, bygge opp attraktive og gode fagmiljøer, 

og jobbe offensivt i forhold til kompetanseutvikling og rekruttering. Det er svært viktig å 

kunne både rekruttere og beholde kompetent personell og gjøre det attraktivt å jobbe innen 

sektoren, ikke minst kommunehelsetjenesten. Et faglig godt miljø gir trygghet og trivsel i 

yrkesutøvelsen. Dette er kanskje en viktigere faktor enn man aner. Samhandlingsreformen 

stiller mer krav til kompetanse, så styrking av fagmiljøene kan ha positiv effekt på 

rekruttering. Videre handler det også om at behov for kompetanseheving eller spesialisering 

erkjennes, og muligheter gis, slik at man i større grad får den kompetansen man både 

trenger, verdsetter og vil beholde - og den enkelte ansatte på sin side opplever en faglig 

utvikling. 

For å nå disse målene må det jobbes på flere områder og på flere plan. Målet må være at 

sykepleierne skal være kompetente til de oppgavene de står ovenfor, at pasientsikkerheten 

sikres og at det til enhver tid er samsvar mellom oppgaver og ressurser/kompetanse ved de 

ulike enhetene innen helse og omsorg.  

 

1) Statlig kunnskapsløft:   

Kompetanse er i utgangspunktet et arbeidsgiveransvar.  Budsjettoverskridelser går 

ofte på bekostning av kompetansehevende tiltak. Kompetanse skal lønne seg, og det 

bør være en forutsetning at det gis lønn under videre- og etterutdanning. Kravet til 

ulik kompetanse er stadig økende. Det er viktig med kunnskapsbasert kompetanse. 



 

 

Likeledes stilles det i dag økt krav til kompetanse knyttet til tverrfaglig samarbeid, 

koordinering av pasientforløp og veiledning av studenter. 

 

2) Utvidet sykepleierutdanning:  

Mange sykepleierstudenter opplever at utdanningen ikke forbereder dem godt nok 

til å ta ansvar i vanskelige pasientsituasjoner. For å videreutvikle utdanningene må 

nærheten mellom praksisfelt og utdanningsinstitusjoner styrkes. NSF må bidra til å 

utvikle sykepleietjenesten og sykepleiefaget i samsvar med befolkningens behov for 

sykepleie, og NSF må påvirke sykepleierutdanningen i samsvar med sykepleiernes 

behov. 

Økt behov for sykepleiere har medført en nesten dobling av antall 

sykepleierstudenter. Det kliniske feltet forventes å tilby gode og relevante 

praksisplasser til den nesten doblede studentmassen. Kapasitet og kvalitet i 

praksisstudiene er ikke fulgt opp med relevante tiltak, så studentenes forventninger 

om kvalitativt gode praksisplasser, veiledning og innføring i kunnskapsbasert praksis 

blir ofte ikke møtt. Dette i tillegg til synkende inntakskvalitet er urovekkende med 

tanke på forsvarlighetskravet og utdanningens omdømme og status. 

Sykepleie er et praktisk yrke, og det sier seg selv at det ikke er mulig å lese seg til 

gode ferdigheter. Sykepleiere møter pasienter i alle livsfaser fra livets begynnelse til 

død, og sykepleierens fundamentale plikt er å fremme helse, forebygge sykdom, 

lindre lidelse og sikre en verdig død, noe som setter krav til en etisk yrkesutøvelse. 

Det må læres gjennom god undervisning og mange ulike praksisnære situasjoner 

under kompetent veiledning. 

Studenter i dag opplever at de har for få pasientnære komplekse situasjoner. De 

trenger å lære hvordan man skal overføre teoretisk kunnskap til klinisk virksomhet. 

For at studenter skal få det læringsutbytte de bør ha, så må veiledere fra 

praksisfeltene ha kompetanse og rammevilkår som gjør det mulig å utføre denne 

oppgaven på en god måte. Slik det er i dag, med lav bemanning og marginal økonomi, 

så er dette vanskelig å få gjennomført i praksis. Foruten sykepleierstudentene i 

praksis, så gjelder dette også nyutdannede sykepleiere som blir «kastet» ut i 

ansvarsvakter uten å få den nødvendige veiledningen opplæring på forhånd. Godt 

arbeidsmiljø og trygghet innen faget er avgjørende for å utvikle en god 

sykepleieidentitet og orke å stå lenge i en jobb.   Det kreves en kompetanseheving av 

ansatte sykepleiere innen veiledning, og det må settes av tid til veiledning av 

studenter. 

Nærheten til yrkesfeltet gir unike muligheter til å styrke kvalitet og relevans i 

utdanningen. Behovet for stadig flere sykepleiere gjør at det er nødvendig å tenke 

nytt for å sikre kvalitativt god sykepleietjeneste i åra som kommer. Organisering av 

praksisstudiene må derfor være relevante for de kommende yrkesutøverne.  

For å sikre kvalitet og relevans i læringsprosessen, bør man kanskje utvide 

praksisperioden i studiet og legge til et turnusår eller et trainee – år som en del av 



 

 

utdannelsen. Da vil sykepleierstudentene få prøve seg på ulike steder (både innen 

spesialist- og kommunehelsetjeneste) under kyndig veiledning, og gå på toppen av 

grunnbemanningen. De vil da få mulighet til mange pasientnære situasjoner, 

innarbeide gode rutiner, gjennom mestring, få trygghet og i tillegg få anledning til å 

utøve sykepleie i tråd med yrkesetiske retningslinjer.  

Det kliniske feltet må bygge opp fagmiljøer der veiledningskompetansen er sikret. 

Veiledning som kompetanse må prioriteres. I følge Nasjonal helse- og omsorgsplan, 

så understrekes det at ny og styrket kompetanse er en nødvendig forutsetning for å 

realisere visjonen om et bedre tjenestetilbud. NSF må bidra til å styrke 

sykepleieutdanningen, og da er styrking av den praktiske utøvelsen av sykepleiefaget 

det viktigste.     

 

Forslag til vedtak: 

• Lønn under videreutdanning sikres. 

• Utvidelse av sykepleierutdanningen med et 4de trainee-år utredes. 
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