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Sikker bemanning- og kompetansesammensetning:  

 

Innledning: 

Bemanningsnorm har vært et omstridt tema. NSF har tidligere vært skeptisk til 

bemanningsnorm i helsetjenesten pga bekymring for at det vil bli en 

maksimumsnorm.  

 

Innen skolehelsetjenesten er det utarbeidet normtall for antall barn pr helsesøster 

m.m. Det er godt dokumentert, og det har lagt et stort press på kommunene, både 

politikerne og adm. Normering er også innført i skoler og barnehager. Spesielt for 

sykepleietjenesten i kommunehelsetjenesten har dette ført til at sykepleiere kan bli 

en salderingspost. Det er likevel grunn til å rope et varsko også i 

spesialisthelsetjenesten, der sykepleietjenesten opplever både organisatorisk og 

ressursmessig press, fra en helsetjeneste fokusert på økonomi.  

 

NSF Akershus ønsker å fokusere på mulige løsninger som kan bidra til å sikre 

tilstrekkelig bemanning- og kompetansesammensetning gjennomgående i 

helsetjenesten, herunder normering. Med normering mener vi et system som sikrer 

tilstrekkelig personale og tilstrekkelig kompetanse plassert riktig i organisasjonen ut 

fra pasientens behov. 

Bakgrunn: 

Det foreligger solid dokumentasjon på kritikkverdige forhold i pleie- og 

omsorgssektoren. Mangel på pleiepersonell og mangel på kvalifisert personell er 

gjennomgående tema. En rekke rapporter fra fylkesmannen i Oslo og Akershus, så vel 

som ellers i landet, påpeker at pasientenes grunnleggende behov ikke dekkes. 

Fylkesmannen oppgir i mange tilfelle for få personer på vakt som en mulig forklaring. 

Det går så langt at  Helsedirektoratet i 2014 erkjente at menneskerettighetene brytes 

i eldreomsorgen
1
.  

 

Arbeidstilsynets «God vakt!»-tilsyn fra 2008 avdekker systematisk ubalanse mellom 

oppgaver og ressurser
2
.  Og tilsynet erkjente at «Vi har ingen spesifikk hjemmel til å 

gi pålegg om økt bemanning, for eksempel at det alltid skal være to på vakt på en 

avdeling/post». Arbeidstilsynet hadde ikke kompetansen og ingen andre tok 

ansvaret. Den enkelte sykepleier står igjen med dilemmaene alene. Arbeidstilsynets 

funn i kampanjen «Rett hjem!» i kommunehelsetjenesten bekreftet de samme 
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 http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=90667 



 

 

funnene.
3 

I dag er det for tilfeldig hvilket nivå kvaliteten i tjenesten ligger på. Bristen ligger i 

bemanning og kompetanse. De fleste steder er det for lav grunnbemanning, og det er 

for lav andel ansatte med helsefaglig kompetanse. Pasientene er avhengige av at det 

helsefaglige teamet rundt dem er forsvarlig sammensatt. 

 

Når virksomheter operer med for lav bemanning, så er det umulig å vurdere effekten 

av tilbudet som gis og å få et bilde av den optimale situasjonen. Det handler om 

kompetansesammensetningen, fagligheten, sykefraværet og arbeidsmiljøet m.m. 

 

Det kan synes som om det politikerne mener er en marginal økonomi i stor grad 

innebærer at pleie- og omsorgstjenester blir en salderingspost, i konkurranse med 

andre viktige velferdstjenester.  Uformelle undersøkelser bekrefter dessuten at det 

flere steder er store forskjeller mellom planlagt og reell bemanning. Så lenge 

økonomien er så marginal, så kan bemanningsnorm være et utgangspunkt for å få 

synliggjort hva som trengs av kompetanse og personell. En forutsetning må være at 

virksomheter har godt utarbeidete planer i forhold til de ulike pasientgruppenes 

behov for medisinsk behandling, pleie og omsorg. Dette må være utgangspunktet for 

bemanningen. En bemanningsnorm som ikke tar hensyn til at det er ulike 

forutsetninger i ulike virksomheter og at pasientens behov skal være utslagsgivende 

for hvilken kompetanse og bemanning det er riktig å ha, vil kunne være mer 

hemmende enn fremmende for kvaliteten i helsetjenestene. 

 

En generell bemanningsnorm er altså ikke et godt nok redskap for å etablere en 

bemanning som er tilstrekkelig i antall og med høy nok fagkompetanse til å ivareta 

den enkelte pasient. Det er store variasjoner i dagens helsevesen, og det er ikke kun 

antall pasienter, men også deres individuelle helsetilstand og funksjonsevne som må 

legges til grunn for bemannings- og kompetansesammensettingen
4
. Poenget med en 

normering er å sikre de forskjellige avdelinger en viss grunnbemanning og 

kompetanse for nettopp å kunne sikre pasientene en viss kvalitet på helsetjenesten, 

individuelt tilpasset etter den enkelte pasients behov. Det kan dermed ikke være slik 

at en norm skal binde ulike helsetjenester til samme bemanning uten at 

pasientgrunnlaget er vurdert. Det vil også kreve normer differensiert på bakgrunn av 

type avdeling/enhet.  

Det er de senere årene utviklet flere standarder for bemanningsnormer i 

helsesektoren, både her i landet og ellers i verden. Det er derfor nødvendig å skaffe 

seg oversikt over utviklingen på dette området og evt. tilpasse dette til norske og 

lokale forhold. 

                                                           
3
 http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=90933 

4
 https://www.nursingeconomics.net/necfiles/staffingUnleashed/su_MA10.pdf 



 

 

Innføring av en bemanningsnorm vil også hjelpe de tillitsvalgte som står i 

omorganiseringsprosesser til å bli konkrete i sine krav til en faglig forsvarlig 

sykepleiertjeneste.  

For å sikre trygge helsetjenester for befolkningen fremover, er det viktig at 

samfunnet setter en standard for helsetjenestene. En del av denne standarden bør 

være en bemanningsnorm tilpasset ulike pasientgruppers behov. 

 

Forslag til vedtak: 

 

NSF utreder ulike løsninger for å sikre at sykepleietjenesten sikres tilstrekkelig 

bemanning- og kompetansesetning til å kunne ivareta pasientenes behov, herunder 

bemanningsnormering. Utredningen blir et utgangspunkt for videre utvikling av 

politikk og anbefalinger i arbeidet med å sikre sykepleietjenesten vilkår for å kunne 

ivareta pasientenes behov.  

 

 NSF Akershus 

Mildrid Stien 

 

 

 

 


