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Bakgrunn for saken:

Basert på det vi i dag vet om demografisk utvikling og sykdomsutvikling er det grunn til å forvente økt
etterspørsel etter oppfølging, behandling og hjelp, og økte kompetansebehov i alle deler av helse- og
omsorgstjenestene i årene fremover. Med en økende andel eldre og personer som utvikler, og må leve
deler av livet sitt med kroniske lidelser, vil befolkningen ha behov for hjelp og oppfølging over tid på tvers
av nivåer (kommune/spesialist), fagområder (somatikk, rus/psykiatri, rehabilitering) og spesialiteter.
Samtidig har utviklingen i helsetjenesten med økende spesialisering, kortere liggetid, forflytning av
pasienter innad i og mellom nivåene, og forskyving av oppgaver fra sykehus til kommuner,  gjort det
stadig mer krevende å nå målet om helhetlige og koordinerte tjenester for pasientene. Det norske
helsesystemet hvor ansvar og oppgaver er delt mellom selvstyrte kommuner og en statlig eid
spesialisthelsetjeneste fører til krevende samarbeidsprosesser.
 
En rekke reformer har blitt gjennomført de siste årene, og nye er under planlegging med bakgrunn i disse
forholdene. På tross av dette er helse- og omsorgstjenestene fortsatt langt fra målet om helhetlige og
koordinerte tjenester. Utfordringene for helse- og omsorgstjenestene må møtes på en økonomisk
bærekraftig måte som sikrer befolkningen og den enkelte pasient, bruker, og pårørende nødvendig tilgang
til tjenester av god kvalitet. Dette forutsetter en bedre organisering av tjenestene enn i dag, med
utgangspunkt i lovverk og finansieringsordninger som legger til rette for en hensiktsmessig ansvars- og
oppgavedeling mellom tjenester og helsepersonellgrupper.
  
Gjennom eierskapet til de regionale helseforetakene har staten en direkte styringsposisjon og
instruksjonsmyndighet over spesialisthelsetjenesten innenfor de rammene som helseforetaksloven setter.
Kommunene er derimot selvstyrte og statens styringsmuligheter mer begrenset. Gjennom
spesialisthelsetjenesteloven og den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven er kommuner og
helseforetak pålagt et sørge-for-ansvar for en rekke tjenester for befolkningen i sitt opptaksområde.
Lovene er gjort profesjonsnøytrale for å sikre frihet i organiseringen av tjenester og personell innenfor
rammene av de krav som stilles til pasientsikkerhet og faglig forsvarlighet. Primærhelsetjenestemeldingen
foreslår nå en reversering av dette med forslag om å innføre kompetansekrav i kommunal helse- og
omsorgstjeneste.
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I tillegg til lovverk, har økonomiske rammer og finansieringsordninger stor betydning både for volum,
innretning, og organisering av helse- og omsorgstjenestene på begge nivåer. Både i
spesialisthelsetjenesten og i de kommunale helse- og omsorgstjenesteneer er det i dag ulike
finansieringsordninger for ulike typer tjenester. I spesialisthelsetjenesten er de somatiske tjenestene
finansiert gjennom en kombinasjon av rammetilskudd og innsatsstyrt finansiering (ISF ). ISF-andelen er i[1]

dag 50 % basert på diagnoserelaterte grupper (DRG).  Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert [2]

 (TSB) er imidlertid i hovedsak rammefinansiert og per i dag heller ikke omfattet avrusbehandling
ordningen med kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. I de kommunale helse- og
omsorgstjenestene er tjenestene finansiert svært ulikt. Mens fastleger og fysioterapeuter er statlig
finansiert gjennom en kombinasjon av basistilskudd og stykkprisfinansiering basert på takster, er
sykepleietjenesten i sin helhet finansiert gjennom rammeoverføringer til kommunene.
 
Hva man får betalt for, hvor mye og av hvem, påvirker utformingen og innholdet i tjenestene. Det har
direkte konsekvenser for hvordan «sørge-for» ansvaret ivaretas overfor den enkelte pasient, for
organisering og dimensjonering av tjenester og personell, og for bruken av kompetanse og ressurser. Det
påvirker også prioriteringene mellom pasienter, grupper, behandlinger og tjenester.
 
For å møte fremtidens etterspørsel og behov for helse- og omsorgstjenester er det behov for å etablere
mer effektive og helhetlige behandlingsforløp. Alvorlig syke pasienter, eldre som er rammet av flere ulike
lidelser samtidig, og pasienter med langvarige og sammensatte behov må sikres en sammenhengende
utredning og behandling og oppfølging over tid. Kompetansen må samles rundt pasienten i tverrfaglige
team på tvers av spesialiteter og nivåer. For å nå målet om å utvikle en sykepleietjeneste som svarer ut
fremtidens behov for helse- og omsorgstjenester, må det utvikles organisatoriske og finansielle
virkemidler slik at:

Pasienter og brukere får en reell tilgang til helhetlige og koordinerte tjenester.
Sykepleiernes kompetanse og kunnskap blir sett, verdsatt og brukt.
Ressurser og kompetanse tilføres og gjøres tilgjengelig der oppgavene skal løses.
Sykepleie er ivaretatt i finansieringssystemet på begge nivåer.

 
NSFs politikk
I dette kapittelet redegjøres det for NSF sin overordnede politikk innenfor prioritering, organisering, og
finansiering i landsmøteperioden 2011-2015.
 
NSFs Prinsipprogram
HELSETJENESTEN OG SAMFUNNET
NSF mener at:

helsefremmende og forebyggende helsearbeid er grunnpilarer i helsetjenesten
for å oppnå best mulig helse og livskvalitet må den offentlige samfunnsplanlegging vektlegge
faktorer av miljø-, sosial- og helsemessig betydning
nasjonale mål for helsetjenesten må definere prioriterte satsingsområder.
ressurstildelingen må sikre rammebetingelser slik at helsepolitiske mål kan
realiseres
helsetjenesten er et offentlig ansvar. Den må være underlagt politisk styring og kontroll som
klargjør målsetting, prioritering, ressurstildeling og tilgjengelighet.
konkurranseutsetting/profittbasert privatisering ikke er forenlig med prinsippet om god
ressursutnyttelse, lik tilgjengelighet til helsetjenester, forsvarlig arbeidsmiljø og tariffestede
rettigheter for de ansatte
hele befolkningen må sikres et likeverdig tilbud der pasientrettigheter står i fokus
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HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE SYKEPLEIE
NSF mener at:
NSF skal jobbe for at helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom hele livsløpet har prioritet.
 
Det bør rettes spesielt fokus på:

Utvikling av en helhetlig strategi for folkehelsearbeid med spesiell vekt på sykepleiekompetanse og
forskning, ressurser og bemanning, og rammer for avansert klinisk praksis
Videre utbygging og styrking av en helhetlig helsestasjons- og skolehelsetjeneste
Opprettelse av  for voksnelavterskeltilbud
Styrking av bedriftshelsetjenesten
Styrking av hjemmesykepleien og oppsøkende tjenester for eldre
Videre satsing på avansert klinisk sykepleie
At sykepleiekompetanse skal være en selvfølgelig del av det forebyggende og
helsefremmende arbeid overfor rusmiddelavhengig

 
 
Innsatsområde 1 Prioritering og organisering av helsetjenesten 

Hovedmål: En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet
som er organisert, bemannet og finansiert med utgangspunkt i pasientenes behov for helsehjelp og
prinsippet om behandling på beste effektive omsorgsnivå.

Viktige elementer for å nå målet:

En finansiering som fremmer faglig kvalitet, ønsket prioritering, og god ressursbruk i alle deler av
helsetjenesten.
Sykepleiernes rolle styrkes innenfor alle deler av helsetjenestetilbudet. Det helsefremmende og
forebyggende arbeidet gjennom hele livsløpet vektlegges og styrkes.
Sykepleiernes kompetanse tas i bruk for å nå målene i Nasjonal helse- og omsorgsplan
2011-2015.
E-helse, velferdsteknologi og andre IKT-verktøy som understøtter pasienten og sykepleiernes
arbeidsflyt.

 
 Utfordringsbilde og mulighetsrom
Det er et sentralt helsepolitisk mål å sikre alle et likeverdig tilbud av helse- og omsorgstjenester
uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn, og den enkeltes livssituasjon.
NSF legger til grunn at helsetjenesten skal sikre at prioritering og ressurstildeling sikrer god kvalitet og lik
tilgang til likeverdige tjenester for hele befolkningen. Det betyr at helsehjelpen må være tilpasset den
enkeltes behov for helsetjenester (behovslikhet), og ikke nødvendigvis identiske strukturelle
modeller/tilbud landet rundt (tilbudslikhet).

Hvordan helse- og omsorgstjenestene er organisert og ledet for å sikre best mulig kvalitet og en effektiv
bruk av personellressursene, er et viktig samfunnsanliggende og et sentralt tema for NSF. Tjenestene og
de lovpålagte oppgavene må sikres en organisering, dimensjonering, finansiering og kompetanse som
muliggjør en effektiv ressursutnyttelse, og som bidrar til målet om mest mulig helse for befolkningen.
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I lys av de store omstillingsprosessene som er igangsatt eller varslet, er det viktig å sikre at NSF har en
tydelig politikk for å møte de endringene som skjer. Det må være samsvar mellom de forventningene man
har til sykepleietjenestene og profesjonen, og  mulighetene for yte tjenester for å utøve faget i tråd med
de yrkesetiske retningslinjene og befolkningens behov for sykepleie. De systemene som skal sikre kvalitet
og effektivitet, må også favne kvalitetsaspektet i sykepleie. Et eksempel kan være tydeliggjøringen av at
kommunejordmødre i svangerskapsomsorgen må likestilles med allmennlegene, ikke bare faglig, men
også finansielt jf. vedlagt sak fra NSF Telemark.

Prioritering
De store helseutfordringene i dag dreier seg om behov for helsefremmende og forebyggende tiltak for
barn og unge, og eldre med omfattende sykdom eller funksjonssvikt som trenger helsehjelp. Det blir flere
kronikere som trenger bistand til å mestre sin livssituasjon, både innen somatikk og psykisk helse.
 
Norheimutvalget (NOU 2014:12) har sett på hvordan vi bedre kan fordele helsegoder i fremtiden, og
hvordan vi kan bruke rettferdige prosedyrer ved fordeling av godene, både i kommuner og sykehus.
Utvalget foreslår tre overordnede kriterier som grunnlag for vurdering av ulike behandlinger og tiltak:
helsegevinst, ressursbruk og helsetap. Utvalget foreslår at kriteriene for prioritering nedfelles i det
lovpålagte sørge-for-ansvaret på begge nivåer, slik at kommuner og helseforetak får en sterkere føring for
at tjenestene må organiseres slik at befolkningen blant annet får nødvendige sykepleietjenester.
 
De nye kriteriene som foreslås av  Norheimutvalget, åpner for en tydeligere prioritering av ressurser ved
livets slutt. Kriteriene bereder også grunnen for en mer reflektert tenkning når det gjelder å utvikle
tjenester utover det rent medisinskfaglig kurative. De gir også tydeligere føringer knyttet til potensiell
helsegevinst, som kan bidra til en tydeliggjøring av det helsefremmende arbeidet i helse- og
omsorgstjenesten. Prioriteringer må ikke bare sees i lys av individuelle vurderinger av rett til behandling,
men hvordan myndighetene omstiller og moderniserer hele tjenesteapparatet. Da kan vi prioritere de
tjenestene og tiltakene der vi forventer best mulig nytte, både for samfunnet og for enkeltindivider.
Samfunnsøkonomisk er dette riktige og viktige prinsipper, ikke bare for å hindre unødvendig bruk av dyre
helsetjenester, men for å sikre gode og meningsfulle liv fra vugge til grav. De nye kriteriene og forslaget til
forankring av disse, gir også et godt grunnlag for å rendyrke sykepleiefagets egenart i møte med
menneskers behov for helsehjelp og støtte.

Organisering og finansiering og bruk av kompetanse i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene
En stadig større del av pasientbehandling og oppfølging skjer i kommunene. Gjennom
samhandlingsreformen skal kommunene bygge opp tilbud før, etter og istedenfor innleggelse i sykehus.
Kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter og tilskudd til etablering av kommunale øyeblikkelig
hjelp døgnplasser er innført for å stimulere til en slik utvikling. Dette skal frigjøre kapasitet og gi
spesialisthelsetjenesten rom til å utvikle seg i en enda mer spesialisert retning. Den kommunale helse- og
omsorgstjenesten skal utvikles i retning av å gi mer oppfølging til kronikere, samt ha en bredere
beredskap hele døgnet.

Samhandlingsreformen har bidratt til en kraftig reduksjon i antall pasienter som blir liggende på sykehus
etter at de er vurdert som utskrivningsklare. Som følge av dette er antall liggedager for utskrivningsklare
pasienter mer enn halvert siden starten av reformen, og den gjennomsnittlige liggetiden er betydelig
redusert.  Nedgangen i gjennomsnittlig liggetid gjelder ikke bare tiden etter at pasienten er meldt[3]

utskrivningsklar. Liggetiden før er også redusert. Dette innebærer at sykepleietjenesten i kommunene nå
ivaretar stadig flere og sykere pasienter med behov for kompleks medisinsk behandling. Sykepleiere
rapporterer om flere, mer varierte og utfordrende oppgaver (NOVA-rapport 8/2013), men det er svært
usikkert om det faglige nivået og tilgangen på kompetent personell har  økt nok til å ivareta alle de nye
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oppgavene. (ibid, IRIS) Kun tre av ti sykepleiere oppgir at tjenesten de arbeider i er tilstrekkelig bemannet
til å klare å ta imot alle pasienter fra sykehus (NOVA 8/2013). Mangel på ressurser og kompetanse kan
begrense kommunenes evne til å ta imot utskrivningsklare pasienter på en forsvarlig måte.
 
Reformen har imidlertid bidratt til en større grad av samarbeid mellom kommuner og etablering av felles
tjenester, eksempelvis i form av helsehus/LMS, felles legevakt og øyeblikkelig-hjelp-senger.
Kommunereformen og de varslede endringene i stortingsmeldingen om fremtidens primærhelsetjeneste,
forventes å forsterke denne utviklingen ytterligere.
 
Samhandlingsreformen ser ut til å ha bidratt til  et skifte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, til
mer behandling og pleie av kortere karakter, både i hjemmetjenestene og institusjonene.
Pasientgjennomstrømningen har økt. Det har skjedd  en endring i bruk av institusjonsplasser til mer korte
opphold, av mer  eller mindre spesialisert karakter. Den samlede plasskapasiteten har imidlertid ikke økt,
og tilgangen til langtidsplasser ser ut til å være redusert.  Hjemmesykepleien, som er tillagt en stor vekst
av avansert faglig oppfølging, har ikke fått tilført nødvendig kompetanse og personellvekst.
 
Terskelen for å få innvilget både hjemmetjenester og opphold i institusjon, ser ut til å ha blitt høyere.
Andelen eldre over 80 år som får hjemmetjenester og ulike typer opphold i institusjon, er redusert, mens
antallet eldre som skrivers ut fra sykehus til ulike typer korttidsopphold har økt. Det er for lite fokus på
primærforebygging og tidlig innsats i kommunene. Det er et paradoks at man på den ene siden snakker
om tilgjengelighet og  for å heve kvalitet og lette tilgang på helsetjenester, samtidig somlavterskeltilbud
tilgangen på alle de tradisjonelle kommunale tjenester som særlig eldre har benyttet seg av, begrenses.
 
Fra 2016 skal alle kommuner tilby kommunale øyeblikkelig-hjelp-døgnplasser. Disse plassene skal
erstatte innleggelser i sykehus der diagnosen allerede er kjent og tilstanden avklart. Erfaringene i
kommunene som allerede har igangsatt slike tilbud, er at det  benyttes i mindre grad enn forutsatt, men at
det har medført noe nedgang i innleggelse i sykehus for de eldste pasientene.[4]

 
Kompetanse og ressurser må utvikles og tilføres de delene av tjenestene hvor  oppgavene skal løses. De
kommunale helse- og omsorgstjeneste må utvikles i takt med overføringen av oppgaver og ansvar fra 
spesialisthelsetjenesten. Det må sikres at det ikke etableres overlappende systemer med samme
kompetanse, men at kompetansen samles og organiseres i team, og gjøres tilgjengelig for behandling og
oppfølging av en voksende gruppe alvorlig syke og døende pasienter. Midlene som tilføres kommunene i
forbindelse med innfasingen av øyeblikkelig-hjelp-døgn, må bidra til å styrke oppfølgingen av pasienter
som skrives ut av sykehuset.
 
Mange rapporter, for eksempel fra Commonwealth fund og OECD, beskriver fastlegeordningens
svakheter knyttet til medisinskfaglig oppfølging av de med omfattende behov, kronikeroppfølging generelt
og reell hjelp til mennesker med psykisk helse- og/eller rusutfordringer. Tilbakemeldinger fra sykepleiere i
hjemmesykepleien og i sykehjem er at det er vanskelig å få medisinskfaglig oppfølging og støtte av
allmennlegetjenesten, og at dette bidrar til unødvendig bruk av spesialisthelsetjenester. NSF mener at
teambaserte(fler- og tverrfaglige) tjenester, eksempelvis som Helsehuset i Stavanger, bør inngå som en
ny og sentral del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Meldingen om fremtidens
primærhelsetjeneste peker nettopp mot en slik utvikling. En forutsetning for å etablere og utvikle
teambaserte og integrerte tjenester i kommunene, er at det gjøres endringer i regelverk og finansiering,
slik at ulike helsepersonellgrupper sammen er ansvarlige for tjenestene som gis. Da må finansieringen
gjøres uavhengig av hvem som utfører oppgaven. Et slikt grep vil være en harmonisering av tilsvarende
endring knyttet til refusjoner i ISF som ble gjort i 2009, og bidra til å sikre at kompetansen utvikles der
oppgavene skal løses i fremtiden.
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Kommunene må legge bedre til rette for samarbeid og kompetanseutveksling mellom helsestasjons- og
skolehelsetjenesten, og øvrige deler av det kommunale apparatet som arbeider med barn og unge og
deres familier, samt psykisk helsevern for barn og unge. Familiens hus har vist seg å være en vellykket
modell som allerede er etablert i mange kommuner. Disse kan videreutvikles til å bli en enda mer
tilgjengelige og bedre arenaer som gir tjenestetilbud på barn, unge og familiers premisser.
 
NSF mener  at sørge-for-ansvaret og finansieringsansvaret bør harmoniseres slik at kommuner i større
grad forpliktes til å se sine tjenester i sammenheng. I dag er deler av tjenesten statlig finansiert mens
andre deler er finansiert av kommunene. Dette til tross for at kommunen er det ansvarliggjorte subjektet
med det lovmessige ansvaret for at tjenestene er tilstrekkelige og forsvarlige. En slik harmonisering vil
bidra til et større ressurstilfang for sykepleietjenesten, spesielt med bakgrunn i at enkelttjenester er statlig
finansiert og dermed gratis for kommunene. Dette har vært en medvirkende årsak til at kommunene ikke i
tilstrekkelig grad har prioritert å styrke sykepleiekompetansen i sykehjem, hjemmesykepleie, helsestasjon
og skolehelsetjenesten.
 
Et eksempel kan illustrere dette. Det er tverrpolitisk enighet om behovet for å styrke jordmortjenesten i
kommunene. Kommunene har imidlertid ingen insentiver til å opprette jordmorstillinger, så lenge de kan få
«tilsvarende» tjeneste gratis av staten. En reell satsing på jordmortjenesten forutsetter en
finansieringsordning hvor jordmødre likestilles med allmennleger i svangerskapsomsorgen, jf. vedlagte
forslag fra NSF Telemark om finansiering av jordmortjenesten.
 
  
Organisering, finansiering og bruk av kompetanse i spesialisthelsetjenesten
Forbruket av helsetjenester i sykehus varierer geografisk og mellom aldersgrupper, kjønn og ulike sosiale
lag av befolkningen. Det kreves tydelig politisk innsats og prioritering for å utjevne disse forskjellene.
Gjennom politisk planlegging og styring må det sikres at spesialisthelsetjenesten er organisert og
dimensjonert for å møte fremtidige endringer i demografi, sykelighet, bosettingsmønster, samt utviklingen
innen teknologi, medisin, sykepleie og andre helsefag.
 
Den medisinsk-teknologiske utvikling, befolkningsvekst, en aldrende befolkning og økende urbanisering
utfordrer struktur, geografisk plassering og ressursdisponering innenfor spesialisthelsetjenesten.
Utviklingen har gjort det mulig å desentralisere stadig flere tjenester, men fremtvinger samtidig
sentralisering av andre. Funksjons- og arbeidsdeling mellom ulike sykehus, og oppgaveendring/overføring
mellom spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenestene i kommunene, har medført et behov for
å tegne kartet over helse-Norge på nytt.

Nærhet til sykehus og rask tilgang til akuttjenester som fødetilbud og akuttkirurgi betyr mye for
befolkningens trygghetsfølelse. Det er mange mindre og mellomstore sykehus i Norge, og flere av disse
er viktige for akuttberedskapen og for den nasjonale kriseberedskapen. Lokalisering og dimensjonering av
akuttfunksjonene bestemmer langt på vei sykehusstrukturen. Det er av den grunn viktig at beslutninger
om denne tas på nasjonalt nivå. Endringer i akuttfunksjonsfordeling må ta hensyn til behovet for å se hele
den akuttmedisinske kjeden i sammenheng, også prehospitalt. Og i tilknytning til kommunal
akuttberedskap jf forslagene som er vedlagt saken om responstid akutt og finansiering av
jordmortjenesten i kommunene. I dagens sykehusstruktur er de fleste akuttmottakene bygd opp rundt
tilbud om indremedisin, kirurgi og anestesi 24 timer i døgnet. For flere av de mindre sykehusene medfører
denne «beredskapen» problemer knyttet til kvalitet (kompetansekraft), rekruttering (nok spesialister) og
effektivitet (dyr vaktberedskap som binder opp arbeidstid og reduserer rommet for elektiv virksomhet).
Denne organiseringen utfordres også av at kirurgien i økende grad sentraliseres som følge av den
medisinske og teknologiske utviklingen. I Norge har 47 % av sykehusene opptaksområder med mindre
enn 50 000 innbyggere. [5]



7

Norge er et langstrakt land med betydelige variasjoner mellom landsdeler og fylker med hensyn til
bosetting og tilgjengelighet til sykehus med akuttfunksjoner. Strukturen må følgelig ta hensyn til,
kompensere for, og utligne slike forskjeller for å sikre lik tilgjengelighet til helsetjenester for befolkningen.
Det er forskjell på hvordan helsetjenestetilbudene kan organiseres i eksempelvis Finnmark, Østfold og på
Vestlandet. Dette gjør det vanskelig og lite hensiktsmessig å foreslå en ens modell for hvordan nivåer av
sykehus skal se ut med hensyn til oppgaver, beredskap eller kompetanse. Det må utvikles kriterier som
sikrer kvalitet, herunder tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene. Arbeids- og funksjonsdelingen
mellom sykehusene må være forutsigbar og tydelig, og legge til rette for at pasientene sikres tilgang til
riktig behandling, uten unødige opphold. Tilbudene må være tilpasset behovene til befolkningen i det
aktuelle opptaksområdet, både med hensyn til innhold, organisering tilstrekkelig akuttberedskap til å
ivareta forsvarlig responstid, jf. vedlagte forslag fra Telemark NSF om responstid på helikopter. Dette
tilsier at tilbudene må være fleksible. Spørsmålet om en hensiktsmessig sykehusstruktur må også sees i
sammenheng med organisering og utvikling av de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
Spesialisthelsetjenesten bør struktureres og innrettes slik at den på en mer systematisk måte enn i dag,
kan møte og tilpasses behovene i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Det er behov for å gi tryggere og bedre tjenester til de som skrives ut av sykehus med fortsatt behov for
avansert medisinsk oppfølging og behandling.  Den spesialiserte kompetansen i kommunene må økes
gjennom klinisk spesialisering av sykepleiere. I tillegg bør spesialsykepleiere fra spesialisthelsetjenesten
benyttes aktivt og systematisk for å understøtte de kommunale tjenestene, og sikre pasientene god
medisinsk oppfølging og behandling etter utskrivning. I tillegg til viktig kunnskaps- og kompetansedeling i
tråd med spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt, kan dette bidra til å forhindre unødige innleggelser og
redusere andelen reinnleggelser. Det er etablert en rekke slike tjenester rundt omkring i landet, og flere
bør komme. I meld. St 16(2014-2015) om fremtidens primærhelsetjeneste er det varslet at det ønskes
innført en tilsvarende plikt for kommunene, som skal speile spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt.
Denne plikten vil kunne bidra til bedre operasjonalisering av de lovpålagte samhandlingsavtalene mellom
kommuner og sykehus. 

Fremtidens spesialisthelsetjeneste bør legge til rette for en størst mulig grad av samlokalisering mellom
psykisk helsevern, somatikk og rus. Samlokalisering vil legge til rette for en mer tverrfaglig og helhetlig
utredning og behandling for pasienter med sammensatte lidelser, og som har behov både innenfor
somatikk, psykisk helsevern og TSB. Det er generelt et stort behov for å styrke oppfølgingen av den
somatiske helsen hos personer med psykiske og/eller ruslidelser. Det gjelder ikke minst knyttet til
livsstilsykdommer, hvor disse pasientgruppene er overrepresentert.

Deler av sykehusenes lovpålagte oppgaver er i dag svakt ivaretatt og må forbedres.
Spesialisthelsetjenesten har fungert godt når det gjelder behandling, men svakere med tanke på pasient
og pårørendeopplæring, helsefremmende og forebyggende tiltak og rutiner for god omsorg ved
livsavslutning. De store helseutfordringene i dag dreier seg om behov for helsefremmende og
forebyggende tiltak for barn og unge, og eldre med omfattende sykdom eller funksjonssvikt som trenger
helsehjelp. Det blir flere kronikere som trenger bistand til å mestre sin livssituasjon, både innen somatikk
og psykisk helse.
 
Den sittende regjeringen legger vekt på konkurranse, effektivisering og kjøp av tjenester fra private for å
redusere ventetid og sikre pasientene økt valgfrihet. Gjennom en egen behandlingsvalgreform er det lagt
til rette for øke bruken av private tjenesteytere i spesialisthelsetjenesten gjennom en økt bruk av anbud,
og gjennom innføring av en egen ordning med fritt behandlingsvalg. Det er en reell fare for at den
offentlige spesialisthelsetjenesten vil kunne oppleve å bli tappet for personell og penger som følge av
denne reformen. Den vil også kunne medføre prioriteringsvridninger ved at pasienter med lettere og
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avgrensede lidelser, blir prioritert fremfor eldre og andre pasienter med langvarige og sammensatte
behov.
 
Spesialisthelsetjenesten har et betydelig investeringsbehov i årene fremover. Norske sykehus har i dag
en av de høyeste beleggsprosentene i OECD, en høy andel dagbehandling og høye utskrivningsrater.
Det er stort behov for å investere i infrastruktur i form av bygg, utstyr, IKT og kompetanse hos ansatte.
 Samtidig er de økonomiske rammebetingelsene begrensede, og for mange helseforetak svært krevende.
Uten at dette kommer på plass vil de offentlige sykehusene slite både med å øke kapasiteten og sikre en
effektiv drift. Kjøp av tjenester fra private tilbydere bør være et supplement til det offentlige tilbudet for å
sikre tilgjengelighet og hindre lange ventetider på bestemte områder. Kjøp av tjenester fra private må
imidlertid være målrettet og gjelde bestemte pasientgrupper og prosedyrer, inngå i «sørge-for» ansvaret,
og være i tråd med prioriteringsforskrift og veiledere. Hensynet til personelltilgang, behovet for tilbud og
kompetanse i egne tjenester, og behovet for lærings-/utdanningsarenaer for leger og sykepleiere, må
være tilstrekkelig hensyntatt. Pasientene må også sikres tilgang til helhetlige og koordinerte tjenester i
samsvar med sine behov, på tvers av nivå og spesialiteter.
 
En økende andel av behandlingen i spesialisthelsetjenesten skjer poliklinisk og som dagbehandling. [6]

Dette betyr at en effektiv drift av den polikliniske virksomheten er helt avgjørende for et tilgjengelig og
godt tilbud innenfor alle deler av spesialisthelsetjenesten. Sykepleiere og spesialsykepleiere står i dag for
en betydelig del av den polikliniske aktiviteten, både i somatiske og psykiatriske poliklinikker. Innenfor
somatikken har antall og andel sykepleierkonsultasjoner vokst i takt med at stadig flere DRG har blitt
åpnet for andre helsepersonellgrupper enn leger. Sykepleiere utførte 168 958 konsultasjoner 1.tertial
2014, noe som tilsvarer 10 % av samtlige konsultasjoner.  Sykepleiere var utførende personell i 26,8  %[7]

av de polikliniske episodene i det psykiske helsevernet for voksne 1. og 2. tertial 2012.  Sykepleiere er[8]

involvert i alle deler av pasientforløpet fra utredning til behandling og kontroll. 

En målrettet bruk av spesialsykepleiere i poliklinikk vil kunne bidra til mer effektive og koordinerte
pasientforløp og økt brukertilfredshet. Det bør legges til rette for en selvstendig sykepleierrolle med økt
myndighet gjennom forskrivningsrett på bestemte områder, samt mulighet for rekvirering av labprøver,
undersøkelser og utstyr, slik at pasienten slipper å vente unødig.
 
 
Rus og psykisk helse
Rusmiddelrelatert sykelighet skaper betydelige helseproblemer. Ved somatiske avdelinger i norske
sykehus er 15 til 20 % av alle innleggelser rusrelaterte. Storparten av helseskadene skyldes bruk av
alkohol. Alkohol er en medvirkende årsak til mer enn 60 somatiske sykdommer og den vestlige verdens 3.
største årsak til sykdom og tapte leveår. [9]

 
Psykiske lidelser og problemer representerer en stor utfordring for folkehelsen i Norge. Beregninger viser
at psykiske lidelser representerer betydelige samfunnskostnader i form av tapte leveår, tapt livskvalitet,
kostnader til helsetjenester, sykefravær og uførhet.  [10]

Regjeringen har gjeninnført den «gyldne regelen» som tilsier at den årlige økonomiske veksten innenfor
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert  (TSB), skal være høyere enn i somatikken. Detrusbehandling
er behov for å konkretisere og operasjonalisere innholdet i denne regelen for å sikre en faktisk prioritering
av disse sektorene. I meldingen om fremtidens primærhelsetjeneste varsles det at man ønsker å innføre
en ordning med kommunal finansiering av utskrivningsklare og en ordning med øyeblikkelig hjelp
døgnbehandling også innenfor disse områdene. Det er behov for en videre utbygging av tilbudet til
personer med rus- og/eller psykiske lidelser. Det må legges særlig vekt på å bygge opp gode tilbud i
kommunene, og sikre tilgjengelige, helhetlige og gode pasientforløp på tvers av nivåer og sektorer.
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Kompetansen på rus og psykisk helse må økes i alle deler av helsetjenesten, og være en sentral del av
det helsefremmende og forebyggende arbeidet. 
 
Sterke, robuste og kompetente fagmiljøer er helt avgjørende for å sikre kvalitativt gode tjenester innen
psykisk helse og rus. Det er derfor av avgjørende betydning å beholde DPSene som en del av
spesialisthelsetjenesten, for å sikre at personer med psykiske lidelser et godt og likeverdig tilbud. En
overføring av driftsansvaret for DPSene til kommunene slik enkelte har tatt til orde for, er ikke veien å gå.
DPS strukturen må videreutvikles og styrkes, samtidig som det iverksettes en systematisk oppbygging av
rus og psykisk helsetilbudet i kommunene.

Helsefremmende og forebyggende arbeid
Folkehelsen vil ha stor betydning for etterspørselen etter helsetjenester. Helsen i den norske befolkningen
er generelt god og levealderen har økt betydelig de siste tiårene. Sykdomsbildet er imidlertid i ferd med å
endre seg, med en økt forekomst av livsstilsykdommer som overvekt, diabetes, kols og rus. De fire store
kroniske sykdommene (NCD) kreft, hjerte/kar, diabetes og kols stod for om lag 87 prosent av dødsfallene
i Norge i 2012, og er en hoveddel av sykelighet og tap av livskvalitet.  Det er en klar sammenheng[11]

mellom sosial posisjon og helse. Regjeringen har i 2015 lagt frem sin melding til Stortinget om
folkehelsearbeidet, Meld. St. 19 (2014-2015) folkehelsemeldingen- mestring og muligheter.  Meldingen
innledes med følgende tekst: «Regjeringen vil styrke det forebyggende helsearbeidet. Psykisk helse skal
få en større plass i folkehelsearbeidet, arbeidet med livsstilsendring skal få en ny og mer positiv vinkling,
og vi vil utvikle en ny og moderne eldrepolitikk som retter oppmerksomheten mot betydningen av aktiv
aldring».
Det helsefremmende og forebyggende arbeidet må gis nødvendig prioritet og kraft i alle deler av
helsetjenesten i årene fremover, og det må satses aktivt på å redusere sosiale helseforskjeller. Det er
særlig behov for å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet overfor pasienter og pårørende i
det psykiske helsevernet, både for voksne, barn og unge, også innenfor tverrfaglig spesialisert 

. Personer med alvorlig psykisk lidelse og/eller ruslidelse har en markert høyere dødelighetrusbehandling
enn befolkningen for øvrig. Hjerte- og karsykdommer og diabetes er blant de viktigste dødsårsakene.
Som en del av arbeidet med å redusere sosial ulikhet i helse, er det derfor behov for å styrke det
helsefremmende og forebyggende arbeidet overfor disse gruppene.

Norge er et flerkulturelt samfunn og utviklingen vil forsterkes i årene fremover. Risikofaktorer varierer
mellom ulike etniske grupper i Norge, blant annet mht. overvekt, fedme og andel røykere. Enkelte med
innvandrerbakgrunn kan også ha sykdommer som er sjeldne i Norge. For å sikre likeverdige
helsetjenester til alle deler av befolkningen, må den norske helsetjenesten ha nødvendige ferdigheter,
systemer, kunnskap og kompetanse for å ivareta og yte gode helsetjenester til en kulturelt og etnisk
heterogen befolkning. Det gjelder alle deler av kjeden, fra det helsefremmende og forebyggende arbeidet
til behandling, rehabilitering, lærings- og mestringsaktiviteter.

Oppsummering
I nasjonale strategier og føringer for helse- og omsorgstjenestene, er målene at tjenestene skal være
trygge og sikre, virkningsfulle, brukerinvolverende, samordnede og koordinerte. De skal utnytte
ressursene på en god måte, og være  tilgjengelige og rettferdig fordelt
 
For å møte fremtidens etterspørsel og behov for helse- og omsorgstjenester, er det behov for å etablere
mer effektive og helhetlige behandlingsforløp. Alvorlig syke pasienter, eldre som er rammet av flere ulike
lidelser samtidig, og pasienter med langvarige og sammensatte behov, må sikres en sammenhengende
utredning og behandling, og oppfølging over tid. Kompetansen må samles rundt pasienten i tverrfaglige
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team, på tvers av spesialiteter og nivåer. For å nå målet om å utvikle en sykepleietjeneste som svarer ut
fremtidens behov for helse- og omsorgstjenester, må det utvikles organisatoriske og finansielle
virkemidler slik at:

Pasienter og brukere får en reell tilgang til helhetlige og koordinerte tjenester.
Sykepleiernes kompetanse og kunnskap blir sett, verdsatt og brukt.
Ressurser og kompetanse tilføres og gjøres tilgjengelig der oppgavene skal løses.
Sykepleie er ivaretatt i finansieringssystemet på begge nivåer.

For å lykkes med dette er det nødvendig at sørge-for ansvaret og finansieringsansvaret sees mer i
sammenheng, og at sykepleietjenestens verdiskapning i tjenestene synliggjøres. Tjenestene må utvikles i
takt med hverandre og med  befolkningens behov. Vedlagte saker fra NSF Telemark om forsvarlig
responstid i akuttberedskapen, og en mer målrettet finansiering av jordmortjenesten, er gode eksempler
for hvordan vi må jobbe målrettet innefor ulike tjenester for å fremme likebehandling og synliggjøring av
sykepleietjenesten.
 
For å sikre en optimal organisering og bruk av kompetanse må finansieringssystemene legge til rette for
dette.  

På bakgrunn av saksutredningen foreslår forbundsstyret at et kapittel i prinsipprogrammet strykes. Det er
kapittelet som heter . Dette kapittelet foreslås tatt ut da det erHelsefremmende og forebyggende sykepleie
dekket i de overordnede prinsippene i første kapittel under prinsipprogrammet; Helsetjenesten og

.  jf første strekpunkt i dette kapittelet: "- helsefremmende og forebyggende helsearbeid ersamfunnet
grunnpilarer i helsetjenesten".

I tillegg foreslår vi en mindre justering i prinsipprogrammet under kapittelet Helsetjenesten og samfunnet,
siste strekpunkt samt endringer i innsatsområde 1, se forslag til vedtak.

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

NSFs Prinsipprogram, avsnitt Helsetjenesten og Samfunnet siste strekpunkt endres som følger;
endringene markert i kursiv: 

- hele befolkningen må sikres et likeverdig tilbud, der pasientrettigheter, brukerrettigheter og medvirkning
  blir ivaretatt.  

NSFs Prinsipprogram, avsnitt Helsefremmende og forebyggende sykepleie strykes i sin helhet.

Forslag til endring i innsatsområde 1:
Ny tittel: Helsetjenesten – Finansiering, prioritering og organisering 

Mål for NSF sin innsats i kommende landsmøteperiode:

En godt utbygd kommune- og spesialisthelsetjeneste tilpasset demografi, der pasientenes,
pårørendes og brukernes behov og effektiv ressursutnyttelse er styrende for tjenestetilbudet.
En finansiering som fremmer samhandling og faglig kvalitet, ønsket prioritering og som synliggjør
og understøtter sykepleiertjenestens bidrag til verdiskapningen.
En integrert og tilgjengelig tjeneste til barn-ungdom og familier der helsestasjon- og
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skolehelsetjenesten er fundamentet i det helsefremmede arbeidet.

Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke

forbundsleder generalsekretær

Vedlegg
NSF #699138 LM sak Jordmortjensten må bli 100% statlig finansiert. Telemark
NSF #735627 Sak 4 a
NSF #699139 LM sak. Luftambulansebaser. Telemark

[1] ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning for somatisk spesialisthelsetjeneste.
Finansieringsordningens viktigste formål er å understøtte sørge-for-ansvaret til RHF-ene. For 2015 utgjør
ISF om lag 30 milliarder kroner og skal dekke 50 prosent av finansieringen.
[2] Diagnoserelaterte grupper (DRG) er et pasientklassifiseringssystem hvor sykehusopphold eller polikliniske konsultasjoner i
somatiske institusjoner klassifiseres i grupper som er medisinsk meningsfulle og ressursmessig tilnærmet homogene. DRG prøver å
håndtere en kompleks virkelighet, hvor pasienter har tusenvis av ulike diagnoser og like mange ulike behandlinger. Alle pasienter
kan klassifiseres ved dette systemet.
[3] Samhandlingsstatistikk 2012-2013, IS-2138, Helsedirektoratet 2014.
[4] Samhandlingsstatistikk 2013-14, Helsedirektoratet og Status for samhandlingsreformen 2014, Helsedirektoratet.
[5]

[6] Av antall nyhenviste til somatiske spesialisthelsetjenester 1. tertial 2014 var 90 prosent til poliklinisk utredning og behandling. I
psykisk helsevern gjaldt dette 89 prosent av henvisningene for voksne og 98 prosent for barn og unge, mens det for TSB gjaldt 73
prosent (Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2014, IS-2192, Norsk Pasientregister).

[7] Analysesenteret A/S 2014 – Sykepleieraktivitet i ISF-finansierte poliklinikker.
[8] Poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og rus. Hvem gjør hva? Analysesenteret A/S 2013.
[9] Nøkkeltall for helse- og omsorgssektoren, Helsedirektoratet 2014.
[10] Nøkkeltall for helse- og omsorgssektoren, Helsedirektoratet 2014.

[11] Nøkkeltall for helse- og omsorgssektoren, Helsedirektoratet 2015.

Endelig vedtak:

1. Endringer i prinsipprogrammet:

NSFs Prinsipprogram, avsnitt Helsetjenesten og Samfunnet siste strekpunkt endres som følger; 

- hele befolkningen må sikres et likeverdig tilbud, der pasientrettigheter, brukerrettigheter og
medvirkning blir ivaretatt.  

 får et nytt strekpunkt:NSFs Prinsipprogram, avsnitt Sykepleietjenesten

-organisering og finansiering av helse- og omsorgtjenestene må være innrettet slik at sykepleiere kan
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ivareta helsefremmende og forebyggende arbeid.

 

2. Mål for NSF sin innsats i kommende landsmøteperiode:

- Prioritering og organisering av helsetjenesten endrer tittel til Helsetjenesten - Finansiering,
prioritering og organisering 

En godt utbygd kommune- og spesialisthelsetjeneste tilpasset demografi, der både pasienters,
pårørendes og brukeres behov, faglig kvalitet og god ressursbruk er styrende for tjenestetilbudet.
En finansiering som fremmer samhandling og faglig kvalitet, ønsket prioritering og som synliggjør
og understøtter sykepleiertjenestens bidrag i helse- og omsorgtjenesten.
En integrert og tilgjengelig tjeneste for hele befolkningen der sykepleier er sentral i det
helsefremmende og forebyggende arbeidet.

 

3. Landsmøtet fattet også følgende vedtak i saken:

NSF vil jobbe for et forsvarlighetstak på 85 prosent pasientbelegg i ordinær sykehusdrift.


