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Bakgrunn for saken:

Pasienter, brukere og pårørende står i sentrum i sykepleieres hverdag og konkrete arbeidsprosesser.       
I nasjonale strategier og føringer for helse- og omsorgstjenestene, er målene at tjenestene skal være
trygge, virkningsfulle, brukerinvolverende, koordinert og utnytter ressursene på en tilgjengelig og rettferdig
måte. Forbedring av organisering og ledelse er helt sentralt for å nå disse målene. Utvikling og bruk av
eHelse i klinisk praksis og endringer i roller og ansvar for sykepleiere er også sentrale områder for å nå
nasjonale mål. Utviklingen av sykepleierprofesjonen skjer kontinuerlig i takt med endringer i befolkningens
behov, og den faglige og teknologiske utviklingen.

Sykepleiere er den største personellgruppen i sykehus og kommunehelsetjeneste og må være med når
beslutninger fattes og budsjetter vedtas. For å sikre sammenheng og kvalitet er standard dokumentasjon
av sykepleiepraksis nødvendig. eHelse åpner for å gi pasienter personlig tilpassede tjenester og forståelig
informasjon til støtte for deres behov og valg. eHelse og ny teknologi vil bidra til å endre arbeidet for de
fleste sykepleiere. Politikere og arbeidsgivere vurderer i økende grad behovene for endring i organisering,
ressurser og kompetanse i tjenestene. Grensene for hva sykepleiere skal utføre er utfordret og i
bevegelse.  Samlet sett utgjør sykepleietjenesten (sykepleiere, jordmødre, helsefagarbeidere
og hjelpepleiere) om lag 50 % av de ansatte i helse- og omsorgstjenesten.  Av disse har ca. 6.000
sykepleiere lederansvar med ansvar for at pasienter og pårørende får faglig forsvarlig og omsorgsfull
hjelp, og at medarbeiderne har en trygg, forutsigbar og attraktiv arbeidshverdag. 

Nye måter å jobbe på krever ny kompetanse. Sykepleiere må kunne bruke strukturerte elektroniske
pasientjournaler og elektronisk meldingsutveksling. Sykepleiere må ha grunnleggende kunnskap om
personvern og informasjonssikkerhet, og kjenne til hvilke begrensninger lovverket setter for bruk av
teknologien i ulike situasjoner.
 
I Samhandlingsreformen  vektlegges nye og utvidede roller for sykepleiere, mer samhandlings- og[1]

koordineringskompetanse, teknologisk kompetanse og forbedrings- og utviklingskompetanse . Nasjonale[2]

og internasjonale studier viser at det er både rasjonelt og hensiktsmessig at sykepleierne arbeider mer
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selvstendig med utvidet ansvar og oppgaver.
I dette kapitlet vil vi se på utfordringer og muligheter for forbedringer i ledelse av sykepleietjenesten,
sykepleiernes arbeidsprosesser og nye og utvidede roller for sykepleiere.

NSFs politikk
Vilkårene for arbeidsprosesser, ledelse og utviklingen av sykepleierprofesjon er sentralt i NSFs arbeid og
politikk. I  understrekes det at NSF skal:NSFs formålsparagraf

utvikle sykepleietjenesten og sykepleiefaget i samsvar med befolkningens behov for sykepleie

Ledelse av sykepleietjenesten, utvikling og bruk av eHelse/teknologi, samt ansvar og oppgaver for
sykepleiere knytter seg i særlig grad til :Prinsipprogrammets avsnitt om SYKEPLEIETJENESTEN
NSF mener at:
- sykepleiepraksis skal være kunnskapsbasert praksis og bygge på forskning, erfaringsbasert kunnskap,
pasientens/brukerens valg og verdipreferanser
- sykepleiere skal fremme helse, forebygge sykdom, gjenopprette helse, lindre lidelse og gi omsorg
- sykepleiere skal sikre høy etisk og faglig standard på tjenestetilbudet - sykepleie må organisere og
utøves på en effektiv og faglig forsvarlig måte. Det må være samsvar mellom utdanning, kompetanse og
ansvar
- pasientens situasjon og behov for sykepleie skal være grunnlaget for bemanning og
kompetansesammensetning
- sykepleiere skal sikre godt koordinerte helsetilbud gjennom tverrfaglig samarbeid og samhandling
mellom nivåer og sektorer
- sykepleiere skal ha tilgang og tid til å anvende nødvendig helseinformasjon, fagstøtte, kunnskapskilder
og teknologi for å kunne utøve god praksis
- sykepleiere skal inneha lederansvar på alle nivå i helsetjenesten
- pasienten skal sikres pasientansvarlig sykepleier
- sykepleiere må ha adekvat språk- og helsefaglig forståelse for å sikre trygg og god kommunikasjon med
pasienter, pårørende og kolleger i det tverrfaglige miljø
 
NSFs Prinsipprogram omtaler eHelse også under hovedområdet UTDANNING, FAGUTVIKLING OG
FORSKNING:
NSF mener at:
- IT og dokumentasjon av sykepleie må tas i bruk som verktøy og virkemiddel i kunnskaps- og
kompetanseutvikling og klinisk praksis.

NSFs landsmøte 2011 vedtok fem strategiske innsatsområder (2012 – 2015), med følgende hovedmål og
viktige elementer for å nå målet for Sykepleierprofesjonen i utvikling:

 En kompetent, tydelig og godt koordinert sykepleietjeneste med fokus på kvalitet,Hovedmål:
pasientsikkerhet, brukermedvirkning og tilgjengelighet.
Viktige elementer for å nå målet:
• Sykepleietjenesten er forankret og posisjonert på nasjonalt nivå og på alle nivå i helse-
tjenesten forøvrig. Dette bidrar til en lærende helsetjeneste som er trygg, samordnet og effektiv.
• Gjennomgående ledelse av sykepleietjenesten med fokus på kunnskapsbasert praksis og
kompetanseutvikling.
• En sykepleietjeneste som videreutvikler arbeidet med kvalitetsindikatorer, pasientforløp og
            helhetlige systemer for kvalitetsforbedring.
• En sykepleietjeneste som aktivt utvikler og utvikler og implementerer nye funksjoner og
            tjenestetilbud basert på pasientenes behov, ny kunnskap og teknologi.
• NSF skal motarbeide profesjonsnøytralitet i helsetjenesten.
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• NSF skal arbeide for å innføre en nasjonal sjefssykepleier.

Under det strategiske innsatsområde  vedtok Landsmøtet Prioritering og organisering av helsetjenesten
2011 følgende viktige element for å nå målet på det området:

E-helse, velferdsteknologi og andre IKT-verktøy som understøtter pasienten og sykepleiernes
arbeidsflyt.

Utfordringsbilde og mulighetsrom

- Ledelse
Sykepleieledere både i spesialisthelsetjenesten og i kommunal helse- og omsorgstjeneste rapporterer om
unødvendig stor administrativ arbeidsbelastning og lite tid til nytenkning, kompetanseutvikling hos
personalet og kvalitetsutvikling. Dette er alvorlig når endringstakten er stor . Fra kommunesektoren[3]

rapporteres det om svært stramme økonomiske-, faglige- og kompetansemessige vilkår for ledelse og
god faglig kvalitet. I sykehusene har kravet om enhetlig ledelse mange steder ført til en organisering
primært knyttet til medisinske (sub-)spesialiteter. Dette samsvarer dårlig med kravene om helhetlige
pasientforløp og fokuset på å leve med sykdom og funksjonssvikt. I kommunal helse- og omsorgstjeneste
er det en stor utfordring for mange ledere at bemanning og kompetansesammensetningen ikke er
tilpasset behovene i tjenestene .[4]

Organisering
Et sentralt lederansvar er å organisere tjenestene slik at kompetansen utnyttes fullt ut. Rapporten
«Bruddstykker av helhet»  viser at måten kommunene organiserer tjenestene og bruker kompetansen på[5]

har stor betydning for kvaliteten.. Behovsstyrte tjenester fordrer organisasjonsstrukturer og forutsigbarhet
både for pasienter og ansatte basert på rett kompetanse. I mange kommuner er det nødvendig med nye
organisasjonsformer som ivaretar dette på en bedre måte.

Det er et for lite fokus på, og for få målinger/konkret oppfølging i forhold til sykepleiefaglig kvalitet i Norge.
Politikere og toppledere i norske sykehus og kommuner har dermed et svakt grunnlag for å vurdere om
virksomheten drives med høy risiko i forhold til pasientsikkerhet, faglig kvalitet, brukermedvirkning og
medarbeideres arbeidssituasjon. Sykepleietjenesten må derfor være representert i sykehusenes og
kommunenes toppledergruppe og ha systematisk oppfølging av kvalitet med ledere lenger ned i systemet.

Lovkravet om  ansvarlig leder på alle nivåer i  har ført til en oppsplitting av sykepleietjenestenen sykehus
med mindre samarbeid på tvers, dårlig ressursutnyttelse og lite fleksibilitet i den daglige driften. Loven
åpner for ulike organiseringsformer og modeller, forutsatt prinsippet om en ansvarlig leder på alle nivåer.
Flere virksomheter ser nå det uhensiktsmessige i å ikke ha en koordinert sykepleietjeneste, og etablerer 
organisasjonsformer som ivaretar dette bedre. På samme måte har fraværet av felles strategier for
sykepleietjenesten vist å ha negative konsekvenser for kvalitet og pasientsikkerhet.  Mange toppledere i
sykehus har i dag liten kunnskap om kvaliteten på sykepleietjenestens bidrag til kvalitet i hele
virksomheten.

I  rapporterer sykepleiere om flere, mer varierte og utfordrende oppgaver (NOVA-rapportkommunene
8/2013), og at det er usikkert om det faglige nivået og tilgangen på kompetent personell er tilstrekkelig til å
ivareta de nye 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). Manglende ressurser
og kompetanse begrenser kommunenes evne til å ta imot utskrivningsklare pasienter på en faglig
forsvarlig og omsorgsfull måte.
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Det rapporteres fra alle deler av helse- og omsorgstjenestene om at støttefunksjonene forsvinner og at
sykepleiere nå gjør oppgaver som tidligere ble utført av støttepersonell.  Eksempler på dette er
sykepleiere som utfører renhold og klesvask i hjemmesykepleien. Travle dager i hjemmesykepleien gjør
at det er geografiske hensyn og hvordan man skal få kjørelistene til å gå opp, som avgjør hvem som får
besøk av en assistent og hvem som får besøk av sykepleier – og ikke den enkeltes behov.  Dette er ikke
fornuftig ressursbruk til pasientenes beste, og det rekrutterer ikke og beholder ikke viktig kompetanse..
Det er behov for en gjennomgripende endring av organisering av sykepleietjenester i kommunal sektor.
 
Kompetanse, fokus og ansvar for kvalitet 
Det er ofte manglende kunnskap, forståelse og anerkjennelse av sykepleietjenestens rolle, omfattende
bidrag både for gode pasientresultater og rasjonell drift og vilkår for ledelse og organisering som
understøtter dette. Mange avvik fra lovkravet om faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp stoppes på
ledernivå. Det er viktig at kravet om omsorgsfull hjelp som er knyttet til de relasjonelle sidene i sykepleien,
anerkjennes som sidestilt de andre mere målbare kvalitetsdimensjonene. (jf. også vedlagt sak om dette
fra NSF Troms).

Ledere må kunne formidle hvorfor, og hvordan kunnskapsbasert sykepleie gjør en forskjell ved kompetent
observasjon og omsorgsfull hjelp, forebygging av trykksår, fall, infeksjoner og underernæring som kan gi
unødig lidelse for pasienter og forlenge behovet for helse- og omsorgstjenester.

NSF har over tid fulgt arbeidet med helhetlige kvalitetssystemer i form av sertifisering, akkreditering (Eks
ISO 9001,Magnet/Pathway). I disse systemene vurderes virksomhetene opp mot kvalitetsstandarder både
i forhold til Ledelse, organisering, kunnskapsbasert praksis, innovasjon, forskning og pasientresultater.
Forskning peker på at en slik samlet og koordinert tilnærming gir bedre pasient-resultater, arbeidsvilkår
for ansatte, tverrfaglig samarbeidsklima og resultater for virksomhetene ved bl.a. lavere
turnover/sykefravær. Pilotering av denne type godkjenning/sertifiseringsordninger er foreslått i forbindelse
med forarbeidene til nasjonal helse- og sykehusplan. Ved pilotering og evt. implementering av
kvalitetssystemer må alle deler av virksomhetene omfattes, inkludert sykepleietjenesten. 
 
Norske helse- og omsorgstjenester er omgitt av omfattende rapporteringskrav, lover og forskrifter. Ledere
trenger kunnskap om disse, om faglige retningslinjer og andre kvalitetskrav.  Å fremme pasienter,
pårørendes og brukeres rettigheter slik det er formulert i kvalitetsforskrift og verdighetsgaranti er bedre
enn å snakke om behov. Det er viktig med ledere som kan synliggjøre sykepleiernes innsats og resultater,
som f.eks. sykepleieres arbeid som utløser takster i spesialisthelsetjenesten, blant annet i poliklinisk
virksomhet . Studier gjennomført av Analysesenteret tyder på at mange sykepleiekonsultasjoner fortsatt[6]

registreres på legen for sikkerhets skyld. Ledere har et ansvar for å rette opp i dette, og synliggjøre
sykepleiernes innsats og resultater i poliklinikk og ambulant virksomhet. Ledere må kjenne til politiske
beslutninger som danner retning for utviklingen. Det er her midlene kanaliseres.

Rammebetingelser for ledelse 
Ledere trenger tilgjengelige ledere og gode lederkollegaer for å holde seg orientert og utvikle seg.
Spørreundersøkelsen som Nordlandsforskning utførte for NSF i 2014  viste at en høy andel av ledere[7]

med sykepleie som fagbakgrunn har formell lederkompetanse, og at mange i tillegg har
videreutdanning/master i sykepleie.  En hovedutfordring som bekreftes i studien er at mange ledere har et
for høyt antall medarbeidere til å kunne ivareta sitt personalansvar på en tilfredsstillende måte. 11,5 % og
17 % av førstelinjeledere i henholdsvis kommuner og sykehus oppgir å ha ansvar for flere enn 49 ansatte.
I virksomheter med høy andel deltid, og 24/7 drift skaper dette problemer for fag og kompetanseutvikling
med fare for betydelige konsekvenser for pasienter.
       
At ledere også på mellomleder/førstlinjeleder-nivå har en sentral rolle og et betydelig ansvar understrekes
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i Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv, Lederansvaret i sykehus fra mai 2013 .  I[8]

primærhelse-meldingen Meld. St. 26 (2014-2015)) og Omsorg 2020 heter det at «Regjeringen vil utvikle
en faglig sterk helse- og omsorgstjeneste og sikre at sektoren har tilstrekkelig og kompetent ledelse og
bemanning» . [9]

                              
Ledere utfordres «dobbelt opp» både i forhold til lovkrav om faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp,
yrkes-etiske retningslinjer, og arbeidslivets lover/forskrifter og økonomiske resultatkrav.  I tillegg mangler
det ikke på politiske ambisjoner for helse- og omsorgstjenestene på nasjonalt nivå som det er forventet at
ledere følger opp.

Bemanning og kompetansesammensetning 
Bemanning i helse- og omsorgstjenestene i kommunene i dag er basert på mange uten helsefaglig
utdanning. Det er store variasjoner i sykepleierbemanning både mellom kommuner, virksomheter og
internt i virksomheter uten at det er styrt av pasientens situasjon og behov for sykepleie. Både
NOVA-rapport 2014/14 «Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem» og [10]

 Lederstudien fra Nordlandsforskning bekrefter de store variasjonene i bemanning og
kompetansesammensetning.  I en NOVA studie fra 2013 vises det til at pasientene nå er sykere når de
skrives ut fra sykehus , og at oppfølgingen av pasienten er mere komplekse etter innføring av[11]

samhandlingsreformen. I tillegg viser en studie fra NSFs student at kun 17 % av nyutdannede sykepleier
kan tenke seg å begynne å jobbe i kommunal helse- og omsorgstjeneste .  I denne situasjonen er det[12]

umulig å følge opp lovkravet om kontinuerlig kvalitetsforbedring som er sentralt for å beholde kompetente
medarbeidere.

IRIS-undersøkelsen «Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og
omsorgstilbudet«  forteller om pasienter som er sykere/har mer komplekse tilstander, og stiller spørsmål[13]

om det faglige nivået er løftet nok for å håndtere disse utfordringene. Hovedfunn i NOVA-rapporten fra
2014 var at hensynet til økonomi og tilgjengelig personellgrupper påvirket oppsett av turnus mest, og at
høyt sykefravær var hovedgrunn for avvik fra planlagt bemanning og at våre tillitsvalgte var ambivalente til
å innføre en standard bemanningsnorm for sykepleiere ville løse problemet. Tillitsvalgte i sykehus
rapporterer om bemanningsplaner som er åtte år gammel eller u(t)datert, synliggjør behovet for at vi
arbeider videre med denne utfordringen i alle deler av helse- og omsorgstjenestene. (Jf. også vedlagte
saker fra Sogn og Fjordane, Telemark og Akershus)

Den store daglige ledelsesutfordringen er å sørge for tilstrekkelig personale med rett kompetanse for å
ivareta de stadig mer komplekse oppgaver i kommuner og i sykehus. Tradisjonelt har det vært to
hovedtilnærminger til bemanning og kompetansesammensetning i denne sektoren:
Bemanning/kompetanse ut fra en fastsatt minimum  og bemanning/kompetanse basertbemanningsnorm
på (med jevnlige mellomrom).pasientklassifisering 

Solberg-regjeringen har i sin plattform varslet innføring av bemanningsnormer og sertifisering for å sikre
kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Også andre politiske partier har fokus på bemanning og kvalitet i
kommunale helse- og omsorgstjenester, og varsler kamp for økt bemanning og likeverd i eldreomsorgen,
herunder en standard for og på sikt en bemanningsnorm  . I regjeringens plan for omsorgsfeltet[14]

2015-2020 (Omsorg 2020) peker på behovet for et styrket kunnskapsgrunnlag for utvikling av tjenestene,
og varsler at de vil «Utrede innføring av normer eller veiledere for bemanning og kvalitet i
omsorgssektoren» .[15]

    
Bruk av normer og tallstørrelser på nasjonalt nivå åpner for oppfølging og debatter lokalt: I følge SSB har
en nasjonal satsing på økt legebemanning i sykehjem ført til en økning til 0,46 timer (25 minutter)
legetimer per beboer i sykehjem per uke (= 1 lege : 75 beboere). I samme oversikt fra SSB oppgis at
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andel årsverk brukerrettede tjenester m/fagutdanning i omsorgstjenestene var 74 % i 2013, også dette en
økning , og det synliggjøres store forskjeller mellom kommuner og virksomheter.[16]

 
Svak oppfølging av nasjonal satsing på forebyggende helsearbeid i kommunene har videre aktualisert et
arbeid om en norm for helsesøstre (eks. en helsesøster prr 300/550/800 elever på barnetrinn/
ungdoms-/videregående skole).  Bemanningsnormer er vedtatt for barnehager (3 småbarn/6 storbarn per
voksen innføres fra 2020, i tillegg til eksisterende lovkrav om kompetanse hos pedagogisk ansvarlig) og
kampanjer om minstenorm for lærertetthet i skolen (maks 18 elever på 1.-4. trinn/20 elever på 5.-7. trinn,
og maks 22 elever på 8.-10. trinn (med flere unntak) utfordrer sykepleietjenesten i forhold til risiko for
konkurranse mellom sektorer i en stram kommune økonomi.

I internasjonal sammenheng vises det ofte til lovfestede bemanningsnormer for sykehus utviklet i USA,
der California har lang erfaring med dette. De fastsatte normene der mangler ofte presiseres av
kompetanse utover «nurse», som er en fellesbetegnelse for sykepleiepersonell (uavhengig av
utdanningsnivå). 

Til tross for tydelige føringer blant annet i «Kvalitetsforskriften»/«Verdighetsgarantien» er en faglig
forsvarlig bemanning og kompetansesammensetning lite synlig i budsjettdiskusjoner. Bemanningsnormer
skal etter intensjonen være en minstenorm, og som dette tenkes å fungere som et slags sikkerhetsnett,
noe flere tillitsvalgte uttrykker behov for. Denne type planleggingsverktøy viser seg imidlertid ofte å bli en
automatisk fast tall, uten rom for tilpasning av bemanning/kompetanse tilpasset det aktuelle behovet for
sykepleie (24/7). På den måten kan det som etter intensjonen skulle være en minimumsnorm bli et fast
mål.
     
Både i Norge og i andre land er det utviklet verktøy for pasientklassifisering som Kompass og Rafaela.
Disse verktøyene kartlegger pasienter/brukeres behov for sykepleie på det enkelte arbeidssted, som
omgjøres til ledelsesverktøy for å planlegge bemanning/kompetansesammensetning. Erfaringene med
denne tilnærmingen er mange steder gode, men bemanning og kompetansesammensetning basert på
faglig vurdering og retningslinjer får ikke alltid gjennomslag i møtet med økonomiske resultatkrav. Et
eksempel kan synliggjøre dette: Alle faglige retningslinjer understreker betydningen av å ha en jordmor
overfor en kvinne i aktiv fødsel, og forskning/praksis viser at dette har betydning for pasientsikkerheten.
En nylig gjennomført undersøkelse blant medlemmer i Jordmorforbundet NSF bekrefter at dette mange
steder ikke lar seg gjennomføre på grunn av knappe ressurser i praksis.

Nye oppsummeringer av kunnskapsgrunnlaget for bruk av bemanningsnormer konkluderer med at
bemanningsnormer alene i liten grad er egnet for formålet. Denne type løsning er et for «grovmasket
sikkerhetsnett» der den viktige koblingen mot brukeropplevd og faglig kvalitet mangler. Den fanger bl a i
liten grad opp variasjoner i pasientgrunnlag, kompetansesammensetning, og andre rammefaktorer. 
Erfaringer fra praksis og nyere forskning understreker at planlegging og oppfølging av bemanning og
kompetansesammensetning fordrer en systematisk og sammensatt tilnærming, og kobling mot kvalitet og
ledelsesansvar både på overordnet og pasientnært nivå. Uavhengig av om planlegging og oppfølging tar
utgangspunkt i en bemanningsnorm eller pasientklassifisering må den skje med klare forutsetninger og
rom for variasjoner både på kort sikt og over tid.

 eHelse
eHelse skal styrke sykepleierkompetansen, brukermedvirkning, helsefaglig samarbeid og bidra til å utvikle
sykepleiepraksis til det beste for befolkning. Utvikling av teknologi går fort, og det har endret vår hverdag.
Samhandlingsreformen   har hatt stor påvirkning i utviklingen av helsetjenesten. Målsettingen er at[17]

samhandling skal bidra til å sikre gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, med god
informasjonsflyt og økt samhandling mellom tjenestenivåene. Det er mange utfordringer knyttet til å få
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etablert systematisk samhandling og oppfølging i sektoren. Et eksempel er de komplekse
problemstillinger og utfordringer knyttet til utskrivning av den geriatriske pasient. Dette innebærer økt krav
til samhandling mellom tjenestenivåene, og dermed endrede krav til kompetanse hos sykepleiere. (jfr. sak
vedrørende den geriatriske pasient, Akershus). 

Det er behov for økt kompetanse knyttet til eHelse, bedre organisering, helhetlig elektronisk pasient
journal (EPJ) og IKT-verktøy for å imøtekomme disse utfordringene. Sykepleiere som er den største
helsepersonellgruppen, og blant primærbrukerne av IKT-systemer og verktøy, trenger av den grunn å ha
innflytelse på valg av innhold og løsninger. I en undersøkelse blant NSFs medlemmer gjennomført av
NSF i samarbeid med UiO og Dataforeningen våren 2015, rapporterer sykepleierne at de i liten eller ingen
grad har innflytelse på innføring og utvikling av EPJ-systemer.
 
Pasientmedvirkning
Et viktig element i samhandlingen mellom pasient, pårørende og helsetjenesten er informasjon og dialog.
Pasienter har behov for personlig tilpasset og kvalitetssikret informasjon som støtter deres behov og valg
knyttet til egen helse. I fremtiden vil det være enda sterkere fokus på forebyggende helse. Den informerte
pasienten skal være delaktig i beslutninger om livstil, helse, diagnose og oppfølging. Derfor er det viktig at
pasientene har tilgang til helseopplysninger i EPJ-systemer. Det er sentralt at dokumentasjonen og
informasjonen inneholder klar og forståelig tekst som kan bidra til mestring og forebygging av
helseproblemer hos den enkelte.
 
Velferdsteknologi er teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse,
mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og skal bidra til å styrke den enkeltes evne til å klare seg selv på
tross av sykdom og funksjonssvikt . Bruk av velferdsteknologien må tilpasses den enkelte pasient med[18]

utgangspunkt i dennes ønsker og behov. For eksempel passer ikke bruk av GPS og sporingsløsninger for
alle personer med demens, og må ses opp mot den enkelte pasients behov og evne til å benytte seg av
dette. Sykepleiere må være aktivt involvert i de faglige vurderingene av hvorvidt velferdsteknologi skal
kunne brukes overfor den enkelte pasient, og må derfor også ha kjennskap til teknologiens konkrete
funksjon og begrensninger.
 
eHelse kan understøtte og bidra til kvalitetssikring av sykepleiernes arbeidsprosesser
Sykepleiere må ha tilgang til moderne EPJ-systemer som støtter arbeidsprosesser og gir god
beslutningstøtte. Får å oppnå best mulig tjenester er det viktig med:

Kompetanseutvikling for sykepleiere i bruk av IKT, eHelse og teknologi.
EPJ-systemer som støtter sykepleiernes arbeidsprosesser og samhandling.
EPJ systemer som har integrert beslutningsstøtte for å oppnå kunnskapsbasert praksis.
EPJ løsninger som gjør det mulighet til å aggregere data for å overvåke kvalitet på
sykepleietjenesten, nasjonalt, regionalt og lokalt.
Integrasjon av Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis i EPJ-systemer.

Helsetjenesten er informasjonsintensiv, og er avhengig av korrekte opplysninger til rett tid for at faglige
forsvarlige og omsorgsfull hjelp skal kunne utøves. Pasientjournaler er informasjonsgrunnlaget for
planlegging og utøvelse av helsehjelp og samhandling. Dette gjelder både innenfor en organisasjon, og

på tvers av organisasjoner i helsetjenesten. På grunn av ansvaret 24 timer 7 dager i uken,
og mange ulike helsearbeidere som går i turnus, har sykepleiere behov for å
dokumentere detaljert slik at informasjonen kan bli overført til de som trenger det
for å utføre forsvarlig helsehjelp. 

Sykepleieres dokumentasjon av helsehjelp er av varierende kvalitet og for ustrukturert når det gjelder
hvilke problemstillinger pasientene har, hvilke tiltak som iverksettes og hvilke resultater sykepleietjenesten
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oppnår. Strukturert informasjon vil bidra til mer gjenbruk og effektivisering av dokumentasjon- og
informasjonsprosesser. Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis (ICNP) er en terminologi for
dokumentasjon av sykepleie og inneholder problemstillinger, resultat og tiltak. Siden 2009 har NSF
anbefalt integrasjon av ICNP i alle EPJ-systemer. Integrasjon av ICNP vil gi mer strukturert informasjon
og muliggjøre aggregering av data til ledelse og styringsformål, kvalitetsutvikling, kvalitetsindikatorer og
forskning, på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. EPJ-systemer må bidra til at pasientsikkerhet og kvalitet i
sykepleietjenesten til en hver tid kan følges opp og som grunnlag for kunnskapsbasert praksis.
 
Dagens EPJ-systemer gir ikke utøvere og ledere i sykepleietjenesten nødvendig beslutningsstøtte.
Beslutningsstøtte skal sikre risikovurdering og forebyggende tiltak (eks. trykksår, ernæring). Tilgang til
integrerte kunnskapsstøttesystemer vil gjøre det enklere å fatte beslutninger om helsehjelp i møte med
pasienten.  Det er derfor behov for å utvikle EPJ-systemer som er bedre strukturert og som gir
beslutningsstøtte.
 
EPJ-systemer med nødvendig funksjonalitet og brukt riktig, minsker faren for utilsiktede hendelser og feil,
samt at det gir et bedre beslutningsgrunnlag for behandling, arbeidsplanlegging og ressursutnyttelse.
 
Sykepleiernes eHelse kompetanse 
Det fokuseres i dag for lite på kunnskap og læring om EPJ og eHelse i sykepleierutdanningene. En studie
gjennomført av NSF i 2013 viste at sykepleiestudenter har høye forventinger om bruk av teknologi i
undervisning og i klinisk praksis, men at dette i liten grad blir innfridd. Den samme undersøkelsen, viste
klart at studentene hadde alt for få læringsaktiviteter både i teoretiske og praktiske studier på områder
tilknyttet IKT og eHelse. Det er viktig at sykepleiestudenter gjennom utdanning og praksis får forståelse
for og kritisk kan vurdere hvordan IKT og teknologi virker, hvilke muligheter og begrensninger det gir og
hvilke konsekvenser det kan få for både pasienter og egne arbeidsprosesser.Satsing på
kompetanseutvikling innenfor eHelse og teknologi er svært viktig. Det innebærer imidlertid at politiske
myndigheter, utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere må legge forholdene til rette for
kompetanseutvikling for sykepleiere på disse områdene.

Organisasjons- og tjenesteutvikling
Dagens insentiv- og finansieringsordninger understøtter ikke elektronisk samhandling godt nok og kan
derfor utgjøre et hinder for innovasjon og tjenesteutvikling i helse- og omsorgstjenesten.
Satsingen på  har vært en viktig del av regjeringens og kommunenes løsning påvelferdsteknologi
morgendagens utfordringer i helse- og omsorgstjenesten. En hensiktsmessig satsing på
velferdsteknologi, eller omsorgsteknologi er en viktig del av byggingen av fremtidens helse- og
omsorgstjenester.  I tillegg vil telemedisin og mobil helse gi nye muligheter.

I en undersøkelse NSF gjennomførte blant et tilfeldig utvalg medlemmer i 2013, sa 85 prosent at teknologi
var en viktig eller svært viktig del av fremtidens helsetjenester. Samtidig er det viktig å understreke at
teknologi  er et mål i seg selv, men et verktøy til å utføre tjenester på bedre måter. Dette er en del avikke
en verdikjede, der målet er å utvikle kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene i tråd med pasientenes og
pårørende ønsker og behov.Det er en forventning fra pasienter, pårørende og samfunn om at tjenestene
klarer å optimalisere bruken av begrensede ressurser. Gjennom økt bruk av IKT og teknologi, og gjennom
ny kunnskap og nye arbeidsmetoder, kan og bør man tenke nytt om hvem som skal utføre hvilke
oppgaver, og hvem som skal ha det overordnede ansvaret for at oppgavene faktisk blir utført.

Sykepleiernes ansvar og oppgaver i endring
Endringer i pasienters, pårørende og brukeres behov og ønsker, utvikling av kunnskap og
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arbeidsprosesser og bruk av teknologi og eHelse vil ha stor betydning for sykepleieres roller, oppgaver og
ansvar i fremtiden. Samhandlingsreformen, Primærhelsetjenestemeldingen, opptrappingsplaner for rus,
rehabilitering og habilitering, ny kommunereform, Nasjonal helse og sykehusplan og reformen fritt
behandlingsvalg vil alle aktualiserer fornyet arbeidsdeling mellom ulike aktører i tjenesten – nivåer i
helsetjenesten, ansatte i tjenestene og pasienter, pårørende og frivillige.
NSF’s åtte prinsipper for ansvars- og oppgavedeling i en fremtidig helse- og omsorgstjeneste ble vedtatt i
forbundsstyre i mars 2013:

Det må være en sammenheng mellom oppgaver og ansvar
Oppgavedeling må ses på som et strategisk virkemiddel for innovasjon og tjenesteutvikling
Oppgavedeling må komme som et resultat av en faglig agenda og transparente prosesser
Forholdet mellom oppgaver, kompetanse og kvalitet/pasientsikkerhet må erkjennes
Hensynet til pasientens beste må ivaretas
Kjernekompetansen må reflekteres også i nye oppgaver
Faglig forsvarlighet må sikres gjennom opplæring og kvalifisert veiledning
Oppgavedeling og annen tjenesteutvikling må evalueres.

Svært ofte er det nettopp sykepleierprofesjonen som står i fokus når ansvar- og oppgavedeling
diskuteres. Det er Innovasjon i omsorg  som mest helhetlig har behandlet dette temaet i sin beskrivelse[19]

av behov for nytenkning omkring fordeling av oppgaver og ansvar innenfor helsetjenesten i fremtiden.

«Å gi og få»
Nye oppgaver og ansvarsområder representerer nye muligheter, både til å utvikle helse- og
omsorgstjenesten, og til å gjøre sykepleierprofesjonen både fremtidsrettet og attraktiv for nye
generasjoner. Det gir også mulighet for å tydeliggjøre og prioritere av sykepleieres arbeidsoppgaver.
NSFs medlemsundersøkelse fra 2013 viste at mens våre medlemmer i stor grad er positive til å overta
tradisjonelle legeoppgaver (55 % er positive), så er vi langt mer skeptiske til å la helsefagarbeidere overta
tradisjonelle sykepleieroppgaver (31 % er positive). Jf. nedenstående tabell.
 

Det synes som om sykepleiere er tilbakeholdende med
å overlate oppgaver til andre, enten det er helsefaglig
personell med lavere kompetanse, eller det er
pasienter og pårørende. Utfordringen med mangel på
sykepleiere, og muligheter for mange nye og oppgaver
og ansvarsområder, innebærer imidlertid et behov for
en klarere definering av de arbeidsoppgavene som
krever sykepleierkompetanse.
 
Som tidligere beskrevet, vil det bli en vesentlig mangel
på sentralt helse- og omsorgspersonell i fremtiden.

Spesielt i kommunal helse- og omsorgstjeneste vil det være stor behov for både sykepleiere og
helsefagarbeidere. Dette innebærer to helt sentrale premisser for hvordan oppgaver og ansvar skal
fordeles. For det første må vi gjøre fagene, og yrkene, mer attraktive å velge, for både kvinner og menn.
For det andre vil det være et behov for å se på hvilke oppgaver sykepleiere  skal utføre i fremtiden –ikke
og hvem som i så fall skal utføre disse oppgavene. Hvilke oppgaver kan overføres til annet helsefaglig
personell, til ikke-helsefaglig/merkantilt/teknisk personell, til pasienter, pårørende og frivillige – og hvilke
oppgaver kan man gjennom ny kunnskap, bedre arbeidsprosesser og økt bruk av teknologi og eHelse
gjøre mere effektivt..
 
En ny rapport fra Telemarksforskning , utarbeidet for NSF, viser noen grunnleggende utfordringer[20]

tilknyttet defineringen av sykepleieres oppgaver og ansvar i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
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Utgangspunktet er at kommunene ofte opererer med for små budsjetter i forhold til de oppgavene som
skal løses. Dette innebærer at man i stor grad reduserer på sykepleiefaglig kompetanse, og lar ufaglært
eller annet lavere kvalifisert personell utføre sykepleieroppgaver. På den annen side nedjusterer lederne i
sykepleietjenesten, også ofte sykepleiere, i stor grad forventningene til tjenestene. Disse lederne uttrykker
ofte misbilligelse over sykepleiere som viser et for høyt ambisjonsnivå i tjenestene.Et grunnleggende
premiss for sykepleietjenesten er at den skal være faglig fundert, og pasientsentrert. Det er likevel stadige
indikasjoner på at disse rammene bare blir papirtigere i møtet med fokus på økonomi i
politisk-administrativ ledelse i kommunene.

De kommende årene vil det åpne seg enormt mange nye muligheter for sykepleiere. Det er viktig at vi
griper disse mulighetene. Sammen med medlemmene må vi styrke organisasjonens faglige
argumentasjon og autoritet gjennom å bli flinkere til å dokumentere sykepleierprofesjonens betydning for
helse- og omsorgstjenesten. Samtidig må vi jobbe aktivt for at politiske myndigheter åpner juridiske,
finansielle og organisatoriske dører for å sikre en ansvars- og oppgavedeling i tråd med befolkningens
fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester.
 
Konkrete oppgaver – koordinering og samhandling
En sentral oppgave i fremtidens helse- og omsorgstjeneste er å samhandle med andre fagmiljøer opp mot
den enkelte pasient. Blant annet undersøkelsen fra Telemarksforskning viser at tverrfaglig samhandling
gir bedre pasientresultater og mer effektiv tjenesteyting. Pasientene etterspør også mer informasjon om

sammenheng og flyt i tjenestene. Alle som har behov for
langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet
en individuell plan, uavhengig av alder, diagnose og
funksjon. Langvarig betyr at behovet antas å strekke seg
over en viss tid, men uten at det behøver å være varig.
«Koordinerte» tjenester betyr at behovet gjelder to eller flere
helse- og omsorgstjenester . Pasienter med langvarige og[21]

sammensatte behov må få tildelt en koordinator som har
reell kompetanse og myndighet til å sørge for at alle
involverte parter i et pasientforløp jobber sammen, samt gi
nødvendig informasjon og oppfølging til pasienter og
pårørende. Kreftsykepleiere innehar i stor grad denne
funksjonen på kreftområdet, både i spesialist og kommunal
helse- og omsorgstjenesten. Sykepleiere vil kunne innta en
slik rolle også for andre pasientgrupper. Det vises i den

forbindelse til forløpskoordinatorenes oppgaver, ansvar og myndighet innenfor pakkeforløpene for kreft,
som skal utvides til alle større pasientgrupper.  I tillegg ivaretar helsesøstre i stor grad rollen som[22]

koordinatorer for Individuell Plan/ansvarsgrupper for barn og unge.
 
For at sykepleiere skal oppfattes som noe ut over å være koordinatorer i det tverrfaglige teamet, er det
nødvendig å løfte frem hvilke oppgaver man faktisk ivaretar. Sykepleiernes selvstendige ansvar og
funksjon er rettet mot å gi nødvendig helsehjelp for å møte pasientenes grunnleggende behov.
 
Sykepleieres arbeid skiller seg fra de andre helsearbeidernes arbeid ved at de ofte har døgnkontinuerlig
oversikt over pasientens helsehjelp og koordinerer denne på best mulig måte i samspillet mellom pasient,
pårørende og helsetjeneste. Sykepleiernes funksjon i det tverrfaglige teamet burde derfor være både
utøvelse av direkte sykepleie, og å koordinere utarbeidelsen av gode og effektive pasientforløp på tvers
av faser og tjenestenivåer.[23]

 
Stortingsmeldingen om Primærhelsetjenesten foreslår primærhelseteam og oppfølgingsteam i
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kommunene. Vi må følge nøye med på sykepleiernes rolle- og ansvarsplassering i teamene og at de
sikres en selvstendig rolle.  Vi begynner å få erfaring med sykepleierpoliklinikker i kommunene der
pasienter kanaliseres dit i stedet for til hjemmesykepleie når deres behov kan ivaretas av sykepleiere
poliklinisk .[24]

 
Konkrete oppgaver innen poliklinisk virksomhet
En økende andel av behandlingen i spesialisthelsetjenesten skjer poliklinisk og som dagbehandling.
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.  En[25]

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. Nye sykepleiefunksjoner vil kunne
innebære å vurdere helsetilstand og iverksette tiltak ut i fra diagnose og behandlingsbehov, eller
forebyggende tiltak som understøtter pasientenes ressurser og egenmestring. Slike nye funksjoner vil
kunne operere i grensesnittet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. De vil kunne bidra til mer
individuelt tilpassede helsetjenester, smidige pasientforløp, helsehjelp på riktig nivå og til riktig tid, bedre
pasienttilfredshet og økt pasientsikkerhet.[26]

Konkrete oppgaver - sykepleiere med forskrivningsrett
Jordmødre og helsesøstre har i mange år hatt begrenset forskrivningsrett for hormonell prevensjon,
knyttet til arbeidssted, spesifikke produkter og aldersgruppen 16-19 år. I denne perioden har aborttallene
blant de yngste stadig gått ned, og var rekordlave i 2014. Fra og med 2015 er forskrivningsretten utvidet
til å gjelde alle kvinner fra 16 år, all hormonell prevensjon, og den er knyttet til profesjon og ikke
arbeidssted. Med andre ord gir dette både jordmødre og helsesøstre større grad av selvstendighet og
ansvar i prevensjonsarbeidet. Det gir muligheter for å nå nye grupper kvinner, eksempelvis
minoritetskvinner, og kvinner i aldersgruppen 20-25 år som fortsatt har relativt høye aborttall.
 
Forskrivningsrett for enkelte medikamenter vil også kunne tenkes for andre sykepleiergrupper,
eksempelvis innenfor geriatri/demens, astma- og allergi, dermatologi. Rekvisisjon av hjelpemidler er andre
områder der sykepleiere vil kunne innta nye/utvidete oppgaver og ansvarsområder, både innenfor
kommune- og spesialisthelsetjenesten. Disse oppgavene som blir beskrevet her er bare et knippe av alle
de vi ser vokser frem i Norge eller i andre land. Når vi vurderer hvordan ansvar og oppgaver skal fordeles
i Norge, er det viktig at vi tar utgangspunkt i de genuint  utfordringene. Vi har i Norge andrenorske
utfordringer enn mange land vi sammenlikner oss med; vi har ikke de samme økonomiske utfordringene,
vi har ikke de samme utfordringene når det gjelder legemangel, og vi har ikke de samme storehelt 
utfordringene når det gjelder demografisk utvikling.
 
På den annen side har vi i Norge en spredning i bosettingen som mange andre land ikke har, og det
norske folk har noen relativt sterke krav både til hvordan helse- og omsorgstjenester skal utføres, hvem
som skal utføre dem og hvem som skal betale for dem.

Et spørsmål er hvordan vi skal forholde oss til voksne pårørende. Juridisk sett er de å betrakte som
frivillige, og kan ikke pålegges oppgaver . Samtidig er helse- og omsorgstjenesten helt avhengig av[27]

deres deltakelse også i fremtiden. Beregninger viser at mens profesjonelt helse- og omsorgspersonell i
dag utfører om lag 130.000 årsverk, utfører pårørende om lag 100.000 årsverk.  Et sentralt spørsmål[28]

her vil derfor bli hvordan man skal klare å øke pårørendeinnsatsen, uten at det går utover andre
vesentlige samfunnsmål – som høy yrkesdeltakelse blant seniorer, likestilling i arbeidslivet, og kvaliteten
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på tjenestene som utføres.

Disse premissene vil få stor betydning for rammebetingelsene for fordelingen av oppgaver og ansvar i
helse- og omsorgstjenesten i fremtiden, både på mellomnivåer, ulike grupper av helsepersonell og
mellom helsepersonell, pasienter, pårørende og andre frivillige. Sykepleiere vil befinne seg i midten av
den nye helse- og omsorgstjenesten, og det som blir viktig er å se mulighetene dette innebærer, men
også hvilke krav vi må stille i denne forbindelse – til politiske myndigheter og arbeidsgivere, men også til
oss selv som fag- og yrkesutøvere.
 
Oppsummering
NSFs formålsparagraf og prinsipprogram har pasienten i sentrum som et bærende element. Pasienter i
den norske helse- og omsorgstjenesten skal erfare kvalitet, helhet, og fleksibilitet.  Derfor vil faktorer som
påvirker pasientenes behov og ønsker også måtte påvirke hvordan sykepleiere utfører sine oppgaver og
sitt ansvar – som fagutøvere, som samarbeidspartnere, som fag- og tjenesteutviklere, og som
koordinatorer og ledere.    

Det er avgjørende at politikere, arbeidsgivere og ledere på alle nivå anerkjenner viktigheten av
tilstrekkelig sykepleierkompetanse. Gjennom Samhandlingsreformen har en rekke oppgaver blitt besluttet
overført til kommunene, både innen somatikk og innen rus og psykisk helse. Ø-hjelp er vedtatt overført til
kommunene, og de har fått et langt større ansvar for utskrivningsklare pasienter. Dette innebærer at
kommunene har behov for helt nye former for kompetanse, også innen til dels avansert diagnostisering og
behandling. Flere kommuner har selv understreket deres behov for både sykepleiere og
spesialsykepleiere som følge av denne reformen.

Utvikling av helsetjenester gjennom bruk av teknologi har et høyt fokus i Norge. Pasientene må
garanteres styrket medvirkning. Dokumentasjon av helsehjelp må inneholde klar og forståelig tekst som
bidrar til mestring og forebygging av helseproblemer. Pasienter må oppleve tjenesten som koordinert,
planlagt og av høy kvalitet.  Pasientene må få dekket sine behov for kompetent sykepleie til rett tid og
opplever at deres individuelle behov er ivaretatt. Forslaget fra NSF Troms om endring i prinsipprogram
om å tydeliggjøre faglig forsvarlighetsbegrepets krav om omsorgsfull hjelp er innlemmet i forslag til vedtak
som understreker dette på overordnet nivå. Landsmøtesak om utfordringer knyttet til utskrivning av den
geriatriske pasient (jf sak fra Akershus om dette) er et viktig område, men dette gjelder også for andre
pasientgrupper. Det er generelt et behov for økt samhandlingskompetanse i sykepleietjenesten.
Integrasjon av ICNP er avgjørende for å oppnå aggregering av data til styringsformål, kvalitetsutvikling og
forskning, på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. ICNP integrert i fremtidige journalsystemer er helt
nødvendig hvis lederne skal ha tilstrekkelig informasjon om kvalitet av sykepleietjenesten til en hver tid. 

Innsendte saker fra tre fylker om bemanning og kompetansesammensetning av sykepleietjenesten
bekrefter at disse tema må vies betydelig mer oppmerksomhet i tiden som kommer. NSF Sogn og
Fjordane foreslår en tilføying til prinsipprogrammet om bemanningsnorm i helsetjenesten. NSF Telemark
foreslår at det innføres en bemanningsnorm i sykehjem og hjemmesykepleien, og NSF Akershus foreslår
at NSF utreder ulike løsninger for å sikre en tilstrekkelig bemanning- og kompetansesammensetning,
herunder bemanningsnormering. I forslag til vedtak ligger det endringer som søker å ivareta disse
innspillene både på prinsipprogramnivå og innsatsområdenivå, uten å knytte seg til ett konkret
verktøy/løsning på prinsipielt/overordnet nivå.   

Den bebudede mangelen på personellressurser i fremtiden innebærer at oppgavene må organiseres på
en annen måte i fremtiden. Vi må bruke nye verktøy, og vi må lede og utføre tjenestene på nye måter. En



13

forutsetning for å opprettholde og utvikle kvaliteten på tjenestene, er at oppgavene bygger på kontinuerlig
kompetanseutvikling. Sykepleiere er sentrale drivere av utviklings- og forbedringsprosesser på alle nivåer
i helse- og omsorgstjenesten.

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

NSFs prinsipprogram avsnitt Sykepleietjenesten endres som følger:
NSF mener at:

sykepleiepraksis skal  bygge på forskning, erfaringsbasert(være kunnskapsbasert praksis og)
kunnskap, og pasientens/brukerens behov og ønsker
sykepleie må organiseres og utøves på en effektiv og faglig forsvarlig og omsorgsfull måte. Det må
være samsvar mellom utdanning, kompetanse og ansvar
pasientens situasjon og behov for sykepleie skal være grunnlaget for trygg bemanning og
hensiktsmessig kompetansesammensetning
sykepleiere skal delta i utviklingen av, ha tilgang til og tid til å anvende nødvendig
helseinformasjon, fagstøtte, kunnskapskilder og teknologi for å kunne utøve god praksis
sykepleiere må ha adekvat språk- og helsefaglig forståelse for å sikre trygg og god kommunikasjon
med pasienter, pårørende og kolleger i det tverrfaglige miljø.
sykepleietjenesten må sikres rammebetingelser for og bidra aktivt til innovasjon og tjenesteutvikling

 
Innsatsområde 2. Sykepleierprofesjonen i utvikling:

Nytt forslag
Mål med NSFs innsats i kommende landsmøteperiode er at:

Ledere av sykepleietjenesten har innflytelse og myndighet som sikrer ivaretakelse av
sykepleiefaglig kvalitet på alle nivå i helse- og omsorgssektoren. 
Sykepleietjenesten har et styrket kunnskapsgrunnlag og tilgjengelig verktøy for bemanning og
kompetansesammensetning (bemanningsnormer/pasientklassifisering).
En sykepleietjeneste som videreutvikler arbeidet med kvalitetsindikatorer, pasientforløp og
helhetlige systemer for kvalitetsforbedring.
Sykepleiere deltar aktivt i implementering av nye oppgaver, arbeidsprosesser, IKT og teknologi
basert på ny kunnskap og pasientenes behov for å oppnå en effektiv og trygg sykepleietjeneste.

Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke

forbundsleder generalsekretær
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Endelig vedtak:

1. Endringer i prinsipprogrammet:

NSF's prinsipprogram, avsnitt Sykepleietjenesten

- Første strekpunkt endret til: Sykepleiepraksis skal bygge på forskning, erfaringsbasert kunnskap, og
pasientens/brukerens behov og ønsker.

- Andre strekpunkt endret til: Sykepleiere skal fremme helse, forebygge sykdom, gjenopprette helse,
lindre lidelse, gi omsorg og legge til rette for en verdig død.
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- Fjerde strekpunkt endret til: Sykepleie må organiseres og utøves på en måte som ivaretar
sykepleiefaglige, juridiske og etiske normer, faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp. Det må være
samsvar mellom utdanning, kompetanse og ansvar.

 - Femte strekpunkt endret til: Pasientens situasjon og behov for sykepleie skal være grunnlaget for
hensiktsmessig bemanning, kompetansesammensetning og nødvendig beredskap.

- Syvende strekpunkt endret til: Sykepleiere skal delta i utviklingen av, ha tilgang til og tid til å anvende
nødvendig helseinformasjon, fagstøtte, kunnskapskilder og teknologi for å kunne utøve god praksis.

- Tiende strekpunkt endret til: Sykepleiere skal ha gode norsk-kunnskaper, både muntlig og skriftlig, føre
et forståelig språk og inneha en helsefaglig språkforståelse. Dette for å sikre trygg og forsvarlig
kommunikasjon med pasienter, pårørende og kolleger. 

- Nytt strekpunkt: Sykepleietjenesten må sikres rammebetingelser for å bidra aktivt til innovasjon og
tjenesteutvikling. 

 

2. Mål med NSFs innsats i kommende landsmøteperiode er at:

Innsatsområde 2. Sykepleierprofesjonen i utvikling.

- NSF påvirker til at det utvikles en kvalitets- og kompetansebasert bemanningsnorm i helsetjenesten.

-  En sykepleietjeneste som videreutvikler arbeidet med kvalitetsindikatoerer, pasientforløp og helhetlige
systemer for kvalitetsborbedring.

- Sykepleiefaglig kompetanse på ledernivå er avgjørende for å sikre kvaliet i alle deler av helse- og
omsorgssektoren. 

- Ledere av sykepleietjenesten skal ha myndighet i saker som angår sykepleietjenesten.

- NSF skal arbeide for at sykepleietjenesten blir organisert i linje.

- NSF skal motarbeide profesjonsnøytralitet i helsetjenesten.

- Sykepleiere deltar aktivt i utvikling og implementering av nye oppgaver, arbeidsprosesser, IKT og
teknologi baser på ny kunnskap og pasientenes behov for å oppnå en effektiv og trygg sykepleietjeneste.

 - Sykepleietjenesten skal være en aktiv pådriver i arbeidet med rus og psykisk helse. 

- NSF må være premissleverandører og tilstede på arenaer hvor beslutninger angående rus og psykisk
helse gjøres.

- NSF skal arbeide for å innføre en nasjonal sjefssykepleier.

 

3. Landsmøtet fattet også følgende vedtak i saken:
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Forbundsstyret setter ned en arbeidsgruppe som skal se på muligheten for bruk av kjønnsnøytrale titler
for de spesialsykepleiere som ikke har dette. Det skal gjøres en bred konsekvensanalyse av en slik
endring.Arbeidet gjøres i nært samarbeid med aktuelle faggrupper.  Arbeidsgruppen legger frem sak for
neste ordinære landsmøte.


