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SYKEPLEIERNES KOMPETANSE OG KUNNSKAP GJENNOM UTDANNING
OG FORSKNING

Bakgrunn for saken:

Utdanning og forskning skal gi sykepleiere kunnskap og kompetanse som sikrer grunnlaget for god
behandling og omsorg til pasienter, brukere og pårørende, og skal synliggjøre sykepleiernes særegne
funksjon i helse- og omsorgstjenesten.
 
Ansvaret for utvikling og kvalitetssikring av høyere utdanning er tillagt universiteter og høyskoler som
samfunnsoppdrag. Kvalitetsreformen i høyere utdanning fra 2003 stadfester tre utdanningsnivåer:
bachelor, master og PhD. Utdanningene er gjensidig avhengige av hverandre. Mens bachelorutdanningen
gir en bred og solid generalistkompetanse gir master- og  en faglig spesialisering,PhD-utdanningene
spissing og fordypning og bringer frem ny kunnskap for praksis. Dermed er master og Phd også
innholdsleverandører til den forskningsbaserte bachelorutdanningen i sykepleie.
 

er grunnmuren og veien inn til faget, profesjonen og profesjonsutøvelsen.Bachelorutdanningen 
Bachelorutdanningen gir autorisasjon som sykepleier. Det er vår kontrakt med samfunnet. Derfor er
spørsmål om innhold, regulering og styring av norsk sykepleierutdanning viktig for NSF.

er i dag et viktig bidrag til kunnskapsutvikling og spesialisering forVidereutdanning og mastergrad 
sykepleiere, både teoretisk og klinisk. Prinsippet om at videreutdanning skal være formalisert som studier
i høyere utdanning er viktig for å følge krav til kompetanseutvikling i et kunnskapssamfunn. Stortinget har
nedfelt som prinsipp at videreutdanning skal bygge på en bachelorutdanning med breddekompetanse og
være formalisert som høyere utdanning på masternivå (St. meld.13 Utdanning for velferd 2011-2013).
Mange kliniske masterutdanninger i sykepleie er regulert av nasjonale rammeplaner som sikrer enhetlig
kompetanse. I tillegg bygger andre kliniske masterutdanninger på bachelor i sykepleie.
 
Utfordringen er fortsatt å innpasse videreutdanningene i mastergradsstrukturen og sikre
videreutdanninger som gir sektoren den spesialiserte kompetanse som er nødvendig. Samhandlingen
mellom utdanning og praksisfelt må derfor være tett. Kliniske mastergrader gir en utvidet spisset klinisk
kompetanse, kompetanse i systematisk kritisk tenkning, forskningsforståelse, systematisk
forbedringsarbeid og erfaring med større selvstendig  innen spesialområdet. Det erfordypningsarbeid
viktig  at arbeidsgiver og helsetjenesten ser nytten av de mastergradsutdannede spesialsykepleierne.
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 slik det defineres i dag, er et relativt ungt felt. Først i 1986 ble helePhD utdanning og forskning i sykepleie
utdanningsløpet fra grunnfag til doktorgradsutdanning godkjent av myndighetene. Høyskolene fikk også
midler til å drive forsknings- og utviklingsarbeid fra 1981. Siden har forskerutdanning i sykepleie blitt
etablert ved alle de store universitetene og flere høyskoler.
 
Forskningsrådets evaluering av biologi, medisin og helsefag i 2011 påpekte at sykepleieforskning er et
viktig område fordi det mangler systematiske studier generelt om sykepleiepraksis, og spesielt i helse- og
omsorgstjenestene til eldre og personer med kroniske sykdommer. Evalueringen viste at norsk
sykepleieforskning var av varierende kvalitet - fra svak til veldig god. Forskningen ved de store
universitetene ble stort sett vurdert som god til veldig god, mens ved høyskolene, der hovedoppgaven er
utdanning av sykepleiere og forskningsressursene er relativt små, ble forskningen stort sett vurdert som
svak. Det ble også påpekt at forskningstemaene mellom institusjonene var relativt like og overlappende.
Evalueringen anbefalte økt samarbeid og større arbeidsdeling mellom fagmiljøene for å utnytte
ressursene bedre, og for å styrke forskningssvake områder.
  
NSFs politikk
NSFs gjeldende prinsipprogram (2011 – 2015) - Utdanning, fagutvikling og forskning
NSF mener at:

opptak til bachelorstudiet i sykepleie skal bygge på studiekompetanse og karakterkrav
all sykepleierutdanning skal innpasses i gradsstrukturen for høyere utdanning
det må etableres kliniske og erfaringsbaserte mastergrader i tillegg til teoretiske mastergrader for å
sikre sykepleietjenester av høy kvalitet
avkorting av bachelorstudiet i sykepleie ikke er faglig forenlig med de krav som stilles til
sykepleieren
nasjonale rammeplaner og forskrifter skal sikre felles kunnskapsinnhold for autoriserte sykepleiere
og spesialsykepleiere på alle nivå
utvikling av internasjonal regulering av sykepleierutdanningen skal sikre et nødvendig
kunnskapsinnhold på alle nivå
antall studieplasser på alle nivå i sykepleierutdanningen må dimensjoneres i forhold til
befolkningens behov for sykepleietjeneste, målene for helsepolitikken og krav til faglige standarder
etablering og utvikling av mastergrader må sikre sykepleiefaglig fordypning
samarbeid mellom høgskole/universitet og helsetjenesten er sentralt for kunnskapsutveksling og
kompetanseutvikling i sykepleie
myndighetsgodkjenning av spesialsykepleiere må sikres ved spesialistgodkjenning
økte ressurser og høy kompetanse må sikres for å utvikle teoretisk og anvendt sykepleieforskning,
også innen organisasjonsutvikling og ledelse i helsetjenesten
antall doktorgrads- og  samt stillinger til forskning og fagutvikling i sykepleie måpostdoc-stipend
økes for å imøtekomme kompetansebehovet i sykepleierutdanning og praksis
praksisstudier er et sentralt kunnskapsgrunnlag og må sikres gjennom krav til og ansvar for
innhold, vurdering og kvalitet
veiledere i sykepleiepraksis må sikres rammevilkår slik at de blir i stand til å gi studentveiledning
IKT og dokumentasjon av sykepleie må tas i bruk som verktøy og virkemiddel i kunnskaps- og
kompetanseutvikling og klinisk praksis
alle sykepleiere må kunne ta del i kunnskaps- og kompetanseutvikling i helsetjenesten så vel som i
utdannings- og forskningsinstitusjoner for å sikre en kunnskapsbasert praksis
veiledningsoppfølging av  sykepleiere skal gjennomføresnyutdannete
sykepleierutdanning på alle nivå må være studievalg med høy faglig kvalitet og være
konkurransedyktig i forhold til andre studiealternativer

NSFs gjeldende innsatsområder (2011 – 2015)
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Sykepleierutdanning og forskning
Utdanning, fagutvikling og forskning skal gi sykepleiere kunnskap og kompetanse som sikrerHovedmål: 

grunnlag for god pasientbehandling, og synliggjør sykepleiernes særegne funksjon i helsetjenesten.

: Viktige elementer for å nå målet

Sykepleierutdanning på alle nivå skal være regulert, organisert, finansiert og kvalitetssikret i tråd
med befolkningens behov for sykepleierkompetanse.
Det skal etableres nasjonale kvalitetskrav til sykepleierutdanningen på alle nivå.
Opptakskrav, kvalitet og fokus på kjernefagene i sykepleie på Bachelorstudiet, herunder
sykepleiernes særegne funksjon og naturvitenskapelige tema skal styrkes.
Forskning med fokus på sykepleiernes utdanning, kjerneområder, arbeidsbetingelser,
kvalifikasjoner i samhandling, pasientsikkerhet og pasientresultater skal initieres og prioriteres.
Det skal utarbeides strategi og innhold i forhold til klinisk ekspertsykepleie/avansert klinisk praksis.
Det skal arbeides med opprettelse av en samarbeidsavtale mellom praksis og fag- og
forskningsmiljøer.
Stillinger til forskning og fagutvikling i sykepleie skal økes.

 og Utfordringsbilde mulighetsrom
Bachelorutdanningen
Bachelorutdanningen i sykepleie utdanner over 3500 sykepleiere til helsetjenesten hvert år. Dette er en
stor investering og en stor ressurs for samfunnet. I dag rekrutterer utdanningen samlet sett ganske godt.
Fra 2014 til 2015 gikk søkertallet opp med omlag 17 prosent til over 12 000 søkere som har
sykepleierutdanning som første valg. Fortsatt gjenspeiler ikke søkergruppen
befolkningssammensetningen, særlig når det gjelder andelen menn. Det betyr at det må arbeides for at
myndighetene får etablert ulike virkemidler som kan bedre rekrutteringen av menn til profesjonen.

 Antall sykepleiere fordelt på kjønn

Antall studenter har økt betraktelig med over 1000 nye studieplasser fra 2006 og frem til i dag. Dette
innebærer en økning på over 30 %. Samtidig ser vi at antallet reelle studieplasser kraftig overstiger 

 som er satt av Kunnskapsdepartementet.målkravene

Antall studieplasser i 2014, antall opptatte studenter i 2013, antall fullførte studenter i 2013 og aktivitetskrav 4 fra

 Kunnskapsdepartementet[1]

Profesjonsutdanning Studieplasser
2014

Opptatte
studenter 2013

Fullførte
studenter 2013

Aktivitetskrav fra
KD 2014

Sykepleierutdanning 4486 5372 3543 3493

 
Overopptaket kan trolig ses i sammenheng med et behov for å sikre at et tilstrekkelig antall søkere faktisk
takker ja og møter. Imidlertid er det klart at en slik «overbooking» kan representere en betydelig utfordring
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og risiko for at antall studenter overskrider lærestedenes reelle kapasitet. Samtidig viser framskrivningene
at vi vil mangle 28 000 sykepleiere i 2030. Grunnlaget for rekruttering ligger i gode og attraktive
utdanninger, tydelige karriereveier, solide fagmiljø og deltagelse i kunnskapsutvikling. Dette betyr at
utdanningskapasiteten må økes, og at det utdannes tilstrekkelig antall med førstekompetanse til
undervisningsstillinger. Det vil derfor være viktig at både utdannings- og helsemyndighetene gjør grundige
vurderinger og iverksetter tiltak for å skape et riktigere forhold mellom kvalitet og kapasitet i utdanningen i
årene som kommer.

Kvalitet i utdanning
Det er klare utfordringer i forholdet mellom et høyt studentantall og kvalitet i utdanningene med dagens
rammer. Resultatene fra  NIFU-undersøkelsen Opptakskrav, vurderingsformer og kvalitet i

synliggjør utfordringene knyttet til kvalitet i sykepleierutdanningen. Den visersykepleierutdanningen  [2]

store forskjeller mellom studiestedene i forhold til antall søkere, opptaksgrunnlag, antall studenter pr.
tilsatt, karakterer, frafall og vurderingsformer. Utvalgte variasjoner mellom utdanningen: 

Jevnt voksende opptak og dalende karaktersnitt for opptak
Lav poenggrense ved opptak gir dårlig karakterresultat
Frafallet nesten dobbelt så stort ved de med lavt karaktergjennomsnitt ved opptak
Antall studenter pr. lærer varier fra 11,3 til 28,4
Antall karaktersatte eksamener varier fra 6 til 14
Strykprosenten varier fra 2,3 til 14,5

Undersøkelsen viser at opptaksnivået til studiet har direkte virkning på sluttkarakterene. Det betyr at det
er en klar sammenheng mellom lave opptakskrav og større frafall fra studiene. NSF mener
vanskelighetsgraden i studiet må gjenspeiles i formelle opptakskrav. Kravet for opptak til utdanningen må
derfor skjerpes gjennom karakterkrav til studieforberedende fag (matematikk, engelsk og norsk) for å sikre
tilstrekkelig fullføringsgrad.
 
Et annet viktig parameter er studentopplevd kvalitet. I studiebarometeret fra 2014   svarte nesten 82 %[3]

av sykepleierstudentene at de "alt i alt" er fornøyde med studiet. På spørsmål om oppfølgingen de får på
studiet sitt, svarer 48,5 % at de er fornøyde, mens 34 % er negative. Studiebarometeret forsterker bildet
fra  som viste at det var store variasjoner mellom de enkelte utdanningsstedene.NIFU-undersøkelsen
Med så mange utdanningssteder kreves det gode overordnede nasjonalt fastsatte styringsmekanismer
som stiller krav til innhold og kvalitet.
 
Utdanningen må samsvare med samfunnets behov for sykepleierkompetanse
Stortingsmelding nr.13 (2011-2012) ”Utdanning for velferd - samspill i praksis” ble vedtatt i juni 2012.
Hovedbudskapet i meldingen er at endringer i samfunnet og reformer i velferdstjenestene gjør det
nødvendig å videreutvikle de helse- og sosialfaglige utdanningene på alle nivåer. Befolkningens behov for
tjenester og tjenestenes behov for kompetanse skal være utgangspunktet. Dette er også beskrevet i St.
meld. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet.
 
Sykepleierutdanningenes kvalitet og innhold må samsvare med helse- og omsorgstjenestens behov for
profesjonsfaglig kompetanse, og sikre studentenes sykepleiefaglige identitet. Samtidig må den stimulere
utvikling av tverrfaglig samarbeidskompetanse, studentenes kunnskap om velferdssamfunnet, og den
helhetlige forståelsen av rammene for tjenesteutøvelsen. Endringer må skje i et forpliktende samarbeid
mellom utdanningene, yrkesfeltet og studentene.

Utdanningsinstitusjonene har en nøkkelrolle når det gjelder å oversette politiske føringer og
kompetansebehov i helsetjenesten til kvalitet og relevans i sykepleiefaglig utdanning. Dette innebærer
komplekse og krevende prosesser av både strategisk, pedagogisk og studieadministrativ art. Å lede
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sykepleiefaglig utdanning i en ny tid krever tydelige ledere med evne til prioritering og innovativ
tilnærming. Sentrale føringer skal konkretiseres i fag- og emneplaner slik at integrering, prioritering, helhet
og sammenheng kommer til utrykk.  Å sikre kvalitet og relevans i sykepleiefaglig utdanning krever
strategisk satsing på utdanningsledelse.

Bachelorutdanningen i sykepleie har krav  om å være forskningsbasert. Dette skal gi nyutdannede[4]

sykepleiere mest mulig oppdatert kunnskap, kompetanse og forståelse for bruk av forskningsresultater
som grunnlag for fag- og tjenesteutvikling. Arbeidet med å sikre rekruttering til utdannings- og
forskningsstillingene må økes for å møte behov for økt utdanningskapasitet samtidig, som det vil være
mange som går av med pensjon i de kommende år.
 
Nyutdannede sykepleiere vil ha en breddekompetanse, men vil trenge tid for å bli funksjonsdyktige i alle
deler av helsetjenesten. Tilrettelagte og avtalefestede opplæringsordninger i form av veiledede
overgangssystemer mellom utdanning og praksis vil være gode tiltak. For eksempel vil et trainee-program
kunne lette overgangen og gi arbeidsgiver mulighet for å sikre nødvendig kompetanse (jfr. vedlegg fra
Akershus). Slike tiltak er varslet i St. meld 13, men arbeidet med dette er ikke igangsatt av regjeringen.
 
Kvalitet i praksisstudiene og felles innholdsdel
Sykepleierutdanningene står i en særstilling når det gjelder omfang av praksisstudier. Nærheten til
yrkesfeltet gir unike muligheter til å styrke kvalitet og relevans i utdanningene. For å utnytte dette må
innhold og organisering av praksisstudiene være relevant for den kommende yrkesutøvelsen, og gi den
nødvendige veiledning og oppfølging (jfr. vedlegg fra Hordaland, Akershus). Vi ser i dag at
praksisveiledning ofte blir en salderingspost i en presset arbeidssituasjon. Utdanningen har et klart
ansvar. Det har også helsetjenesten, som må ta et mye tydeligere ansvar for kvaliteten i
praksisundervisningen. Etablering av kvalitetsindikatorer som føringer for hva som gir gode praksisstudier
er et viktig virkemiddel som gjensidig forplikter både utdanning og helsetjeneste. En høyere andel
kombinasjonsstillinger, altså stillinger som er delt mellom universitet/høgskole og praksisfelt, vil også
bidra til sammenheng mellom de teoretiske og praktiske studiene.
 
Bachelorutdanningen må gi kandidatene en solid faglig kunnskapsplattform og forberede dem på den
tverrprofesjonelle yrkesutøvelsen i tjenestene. Det er også nødvendig å sikre at kandidatene har
nødvendige kunnskaper om helheten i helse- og velferdstjenestene. Det er liten tvil om at mange faglige
temaer og kunnskapsområder er overlappende, eller berører hverandre mellom de ulike utdanningene
innen helse- og sosialfag. Det er også et viktig perspektiv at en felles grunnlagsforståelse vil gi et godt
utgangspunkt til tverrprofesjonelt samarbeid. Samtidig er det viktig at balansen mellom felleskunnskap og
den enkelte profesjons spesifikke kompetanse som bidrag til pasientbehandlingen, ikke svekkes på
bekostning av felles kunnskap. Det er et viktig prinsipp at også felles tema kan ha en fagspesifikk
tilnærming. Innholdet i de ulike profesjonsutdanningene må kontinuerlig vurderes ut fra fagets kjerne,
innhold og fremtidens kunnskapsbehov, samtidig som den må bidra til at studentene får en profesjonell
identitetsdannelse.
 
Nytt system for kompetansestyring må sikre kvalitet på utdanningen
Den demografiske utviklingen, folkehelsen, og sykdomsbildet i befolkningen endrer seg, og helsetjenesten
er i rask utvikling. De ulike helse- og sosialfaglige utdanningene må endre seg i takt med dette, men det
erfares at dagens system med rammeplaner er statiske. Det er behov for et mer dynamisk system for
kompetansestyring som i større grad gir rom for endringer og justeringer, og som samtidig står seg over
tid. I Stortingsmelding 13 er det varslet at det skal utarbeides et nytt system for kompetansestyring i
helse- og velferdsutdanningene som skal erstatte dagens rammeplaner.
 
Dagens nasjonale rammeplaner ivaretar prinsipper som det er viktig å videreføre når man utvikler et nytt
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system. Nasjonal styring av innholdet i utdanningene er påkrevd av hensyn til pasientsikkerhet,
forutsigbarhet og konsistens i helseprofesjonene, og de oppgavene som skal ivaretas. Slik sett har
dagens rammeplaner hatt en viktig funksjon som grunnlag for autorisasjon. Det forventes at et nytt
nasjonalt system for kompetansekrav sikrer en nasjonal styring og at Kunnskapsdepartementet fortsatt
skal ha overordnet ansvar for utdanning. Samtidig ser vi at myndighetsstyringen er for treg og svak i dag.
En vesentlig mangel ved dagens system er at det mangler  som kan fange opp feil ogtilbakeføringssløyfer
mangler og virke korrigerende på systemet.  Systemet må kunne følge endringer i befolkningens behov,
endringer i helsetjenesten og endringer i kunnskap. Dette må bygges inn myndighetsstyringen som et
kontinuerlig lærings- og forbedringsarbeid, og brudd må følges opp av pålegg.
 
Hver utdanningsinstitusjon utarbeider i dag en fagplan på bakgrunn av rammeplanens krav.
Utdanningsinstitusjonene har stor frihet og innholdet i undervisningen kan da være ulik fra institusjon til
institusjon. Det positive kan være at de ulike utdanningsinstitusjonene utvikler sine egne faglige profiler og
gjensidig utfyller det profesjonelle bildet. Men like fullt må sluttkompetansen være tydelig og enhetlig,
ellers faller autorisasjonsgrunnlaget bort.
 
Direktiv 2013/55/EU (med tillegg Direktiv 36 yrkeskvalifikasjonsdirektivet) er vedtatt i EU. For de regulerte
profesjonene (som f.eks. sykepleier og jordmor) betyr det at nasjonale systemer må rette seg etter de
europeiske kravene i direktivet. For bachelorutdanningen i sykepleie inneholder regulativet nå
sluttkompetansebeskrivelser som må tas inn i norsk lovverk. Samtidig definerer nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk krav til sluttkompetanse ved endt utdanning.
 
Helse- og velferdsutdanningene som fører frem til en offentlig autorisasjon eller adgang til å utøve
spesialiserte oppgaver, må inngå i et nytt nasjonalt system for kompetansekrav. Systemet må tydelig
forankres i Kunnskapsdepartementet (KD). Det er viktig at fagdepartementene deltar i arbeidet, men det
er KD som har det endelige ansvaret som garantist for et eventuelt nytt system. Systemet må ha
sanksjonsmuligheter.
 
Nasjonal deleksamen
Gjennomføring og utprøving av nasjonale deleksamener ble vedtatt på Landsmøtet i 2011 som et
virkemiddel i kvalitetssikring av sykepleierutdanningen. NSF-student har initiert og gjennomført to forsøk
med nasjonale deleksamener i samarbeid med andre aktører i og utenfor organisasjonen. Resultatene vil
gi fagmiljøene anledning til å sammenlikne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner. Dette
kan bidra til å utvikle fagmiljøene. Det vil også gi institusjonene, myndigheter og andre aktører bedre
informasjon om studentenes kunnskapsnivå. Det vil i tillegg gi studenter og nye søkere bedre og
sammenlignbar informasjon om det faglige nivået ved studiestedene.
 
Høsten 2014 fikk  i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å gjennomføre et pilotprosjekt medNOKUT
nasjonale deleksamener i høyere utdanning. Profesjonsrådet i sykepleie (UHR) er engasjert i prosjektet
som starter ut med pilot i 2015 og deretter som et fullskala prosjekt i 2017. Det vil i første omgang
gjennomføres innenfor fagene anatomi og fysiologi. I tiden fremover blir det viktig å følge resultatet av
prosjektet, og samtidig vurdere om denne formen for testing kan benyttes i andre fag.
 
Masterutdanninger – framtidens spesialsykepleierutdanninger
Det er omlag 1000 sykepleiere som hvert år tar en videreutdanning/masterutdanning innen sykepleie eller
helsefag. Med økte krav til kompetanse i helse- og omsorgstjenesten er det økende behov for denne
kompetansen. Spesialsykepleiere fyller funksjoner i hele helsetjenesten som direkte påvirker
behandlingskapasiteten og kvaliteten på pasientbehandlingen innenfor de fleste fag- og tjenesteområder.
Spesialsykepleiere fyller viktige roller innenfor akuttbehandling, oppfølging og behandling av personer
med kroniske lidelser, helsefremmende og forebyggende sykepleie, psykisk helse og rustilbud i
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kommuner og spesialisthelsetjeneste.
 
Etterspørselen etter sykepleiere med spesialkompetanse forventes å øke i årene som kommer. Viktige
drivere i denne utviklingen er økte kompetansekrav som følge av den medisinsk-teknologiske utviklingen,
økende spesialisering, endret ansvars- og oppgavedeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten,
befolkningsvekst og endret sykdomsbilde. Rundt 60 % av sykepleierne har en eller flere
spesialutdanninger. Konkurransen om fremtidig arbeidskraft er stadig økende. Det krever tydelige og
attraktive utdannings- og  for sykepleie. De etablerte videreutdanningene skal innpasses ikarriereløp
gradsstrukturen til mastergradsutdanninger.
 
Både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten har sykepleieoppgavene endret seg betydelig.
Kompleksiteten har økt som følge av mer kompetansekrevende pasienter med sammensatte og
komplekse behov, økt bruk av potente medikamenter og avansert teknologi, kort liggetid og økt bruk av
dag- og poliklinisk behandling. Kravene til kunnskapsbasert praksis, og ivaretakelse av pasientsikkerhet
og internkontroll, har også medført et behov for økt kompetanse. Mange pasienter har behov for
helsehjelp fra flere , og det er derfor avgjørende at tilbudene sees i en sammenheng.deltjenester
Samhandlings-, koordinerings- og samfunnskompetanse er sentrale områder som alle
helsepersonellgrupper må dyktiggjøres i. Det er behov for mastergradsutdanninger som gir fordypning og
kompetanse på bredere fagområder som kan bidra til at pasienter, brukere og pårørende med
sammensatte behov mottar faglig gode og trygge helsetjenester.
 
Kompetanseprofilen både i sykehus og kommuner har endret seg de siste årene. I kommunene har
samhandlingsreformen vært en viktig drivkraft bak endringene. Antall årsverk for hjelpepleiere og
helsefagarbeidere er redusert, mens sykepleierårsverkene øker . Samtidig går utviklingen i retning av en[5]

økende andel spesialsykepleiere på begge nivåer. Det er betydelig potensiale for å bedre tilgjengelighet
og kvalitet i pasientbehandlingen, både i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og i
spesialisthelsetjenesten, gjennom en målrettet og systematisk bruk av sykepleiernes og
spesialsykepleiernes kompetanse.
 
NSF har arbeidet for etablering av masterutdanninger som kvalifiserer til nye roller for sykepleiere (  Nurse

) innen ulike felt. Det ble i 2011 opprettet et masterstudium i avansert geriatrisk sykepleie vedPractitioner
Universitetet i Oslo med økonomisk støtte fra NSF. Liknende tilbud er under etablering andre steder i
landet, men med noe forskjellig innhold. I statsbudsjettet for 2015 ble det bevilget 12,5 millioner kroner
over en egen tilskuddspost for å stimulere kommuner til kompetanseoppbygging gjennom å gi sykepleiere
masterutdanninger i avansert klinisk sykepleie.
 
Det er en erkjennelse av sammenheng mellom utdanning og kvalitet. Nye og fremtidsrettede,
selvstendige sykepleierroller, oppgaver og ansvar innebærer behov for gjennomgang og vurderinger av
dagens videreutdannings/masterutdanningstilbud. Regjeringen lanserte i primærhelsemeldingen nye
utdanningsløp for sykepleiere i kommunene for å bedre svare på fremtidige kompetansebehov. Meldingen
skisserer behovet for et begrenset antall nye, brede, kliniske videreutdanninger for sykepleiere på
mastergradsnivå.  Det heter videre at det «bør vurderes om nye avanserte kliniske videreutdanninger for
sykepleiere (delvis) kan baseres på allerede eksisterende utdanninger.»
  
Spesialsykepleiere vil i fremtiden ha en mastergrad
Det pågår nå et arbeid for å innpasse videreutdanningene i gradsstrukturen innenfor høyere utdanning
ved å utvikle disse til masterutdanninger. Dette er i tråd med vedtatte nasjonale prinsipper om at
videreutdanning skal være formalisert som høyere utdanning på masternivå. De nye
mastergradsprogrammene skal ruste studentene for avansert klinisk arbeid samtidig som de tilegner seg
kunnskaper og metoder som gjør dem kvalifisert for utviklingsarbeid i helsetjenesten,
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lærer-/veilederstillinger, og videre forskerutdanning. Forskning viser at gjennomført masterutdanning gir
grunnlag for en endret faglig dialog, både i forhold til pasient/pårørende men også i forhold til kollegaer og
annet helsepersonell. De nyutdannede masterkandidatene har tilegnet seg ny teoretisk kunnskap, de har
reelt fått noen nye verktøy, og de er bedre i stand til å analysere den organisasjonen de er en del av.
Evnen til stille kritiske spørsmål til egen profesjonsutøvelse er mer tydelig, de er mer konstruktive i sin
faglige tilnærming, og kan bedre formidle spørsmål og problemer inn i teamet på systemnivå. På den
måten blir spesialsykepleierne tydeligere i sin argumentasjon, og resultatet blir en mer likeverdig faglig
dialog ift. et pasient- og brukerperspektiv.
 
Det tilbys nå et stort utvalg av videre- og masterutdanninger for personell med 3-årige helsefaglige
utdanninger. Flere av disse videreutdanningene er styrt av nasjonale rammeplaner som legger føringer
for innhold og , men den hensikt å kvalitetssikre studentenes handlingskompetanse.læringsmål
Masterprogrammer hvor de kliniske videreutdanninger inngår, er innpasset må dekke to formål. De skal
dekke både kravet til funksjonsdyktighet innen et gitt spesialområde samtidig som kandidatene skal kunne
delta i videreutvikling av eget fag samt være forberedt til videre forskerutdanning. De må derfor tilegne
seg både spesialistkunnskap som er definert gjennom rammeplanene, og nå de akademiske målene som
beskrives i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.
 
Arbeidsgiverforeningen Spekter etterlyser bedre samspill mellom utdanningssteder og helseforetak.
Spekter har uttalte motforestillinger mot en automatikk i at alle videreutdanninger konverteres til 2-årige
masterstudier på 120 studiepoeng, en løsning de anser som kostbar for både helseforetakene og
samfunnet. Andre er bekymret for at en økt  av videreutdanningene vil kunne gå påakademisering
bekostning av den nødvendige handlingskompetanse som ligger til yrkene. Motforestillingene betegnes
gjerne som «mastersyken». Utdanningsinstitusjonen har i stor grad tatt hensyn til arbeidsgivernes ønsker
og tilbyr flere steder mulighet til videreutdanning på masternivå av samme lengde som tidligere, men med
mulighet til påbygning med masteroppgave på deltid. Det synes imidlertid som de fleste av studentene
ønsker en fullverdig masterutdanning (eks. UiS).
  
Tilstrekkelig antall og godt kvalifiserte spesialsykepleiere - et myndighetsansvar
For å dekke det økende behovet for spesialisert klinisk sykepleierkompetanse både i
spesialisthelsetjenesten og kommunene, må det sikres tilstrekkelig utdanningskapasitet. Det mangler i
dag en nasjonal oversikt over antallet spesialsykepleiere innen de ulike spesialområdene. Vi har ikke den
kunnskapen som er nødvendig for å vurdere behov og dimensjonering fremover. I en gjennomgang av
norsk helsetjeneste peker OECD på at mangelen på spesialisert kompetanse i kommunene utgjør en stor
og alvorlig utfordring. Det finnes heller ikke en overordnet nasjonal  forbehovsframskriving
spesialsykepleiere, eller en plan for hvordan dette behovet skal møtes (jf. vedlegg fra Østfold).
Hovedansvaret hviler på utdannings- og helsemyndighetene. Arbeidsgivere har et delansvar.
 
NSF har lenge vært bekymret for at sykehus og kommuner ikke har tatt behovet for spesialsykepleiere
nok på alvor, og lagt til rette for at et tilstrekkelig antall sykepleiere kan spesialisere seg på områder hvor
det er behov. Fokus har særlig vært rettet mot gruppene av anestesi-, barn-, intensiv- og anestesi-
sykepleiere. I 2014 tok NSF derfor initiativ til en egen nasjonal kartlegging gjennomført av
Analysesenteret. Kartleggingen viser manglende lokal, regional og nasjonal oversikt over fremtidig behov,
høy gjennomsnittsalder og ingen sammenheng mellom utdanningstakt og avgang av sykepleiere.ABIO-
I tarifforhandlinger 2014 fikk NSF gjennomslag for at sykepleiere som jobber på sykehus, på visse vilkår,
er sikret minst 80 prosent lønn under videreutdanning. Sykehusene må imidlertid ta denne muligheten
aktivt i bruk og planmessig legge til rette for at sykepleiere kan spesialisere seg på områder som er
avgjørende for kvalitet og behandlingskapasitet i sykehusene.
 
I kommunene er det et potensiale for å utvikle helse- og omsorgstilbudet til store pasientgrupper, dersom
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det legges organisatorisk og finansielt til rette slik at det kan ansettes flere helsesøstre, jordmødre,
barnesykepleiere, geriatriske sykepleiere og spesialsykepleiere innenfor kronikeromsorg. Det er allerede
en rekke eksempler der spesialsykepleiere tar utvidede og nye roller i for eksempel sykepleieklinikk,
virtuell avdeling og diabetes/kreftsykepleiere i kommunene. Det mangler likevel systematisk oversikt over
omfanget av dette, i tillegg til at de per i dag ikke er tilstrekkelige virkemidler for en systematisk utvikling
og bruk av en slik spesialistkompetanse.
 
Myndighetsgodkjenning og resertifisering
Myndighetsgodkjenning er spesielt viktig for spesialsykepleiere som arbeider særskilt selvstendig, og hvor
yrkesutøvelsen innebærer særlig risiko for pasienters liv og helse. Hovedmålet for en offentlig
myndighetsgodkjenning er å styrke pasientsikkerheten gjennom å kvalitetssikre spesialsykepleiernes
kompetanse. Myndighetsgodkjenning har som mål å gi samfunnet en garanti for at en godkjent
spesialsykepleier innehar de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som myndighetene til enhver tid
anser som påkrevet. Et system som sikrer at den enkelte spesialsykepleier opprettholder sin kompetanse
kan understøtte autorisasjonsordningens formål.
 
I Primærhelsemeldingen har regjeringen varslet en utredning av endring av forskrift for
spesialistgodkjenning slik at sykepleiere med nærmere definerte mastergradsutdanninger skal bli offentlig
godkjente spesialister.  er et middel for å sikre faglig forsvarlig vedlikehold av kompetanseResertifisering
som vil bli vurdert i denne sammenheng.
 
Spesialsykepleier - felles begrep på høyere sykepleierkompetanse
I Norge har det versert ulike benevnelser på sykepleiere med spesialisert kompetanse, fra klinisk
spesialist, avansert klinisk spesialist,   til spesialsykepleier. Dette har utviklet seg for å visenurse practioner
nivåforskjeller i forhold til spesialsykepleierbegrepet som har rommet sykepleiere med svært ulik
kompetansebakgrunn. Det vil i framtiden være mulig å reindyrke spesialsykepleier til sykepleiere som har
en masterutdanning med klinisk betydning for pasienter, pårørende og brukere. For å rydde i denne
begrepsjungelen foreslås begrepet spesialsykepleier som fellesbenevnelse på høgere klinisk
sykepleierkompetanse på masternivå fordi det er kommuniserbart og forståelig for pasienter, pårørende,
brukere, arbeidsgivere og kollegaer. I tillegg til spesialsykepleier må tittelen romme hva sykepleieren er
spesialsykepleier i, for eksempel spesialsykepleier i anestesi.
 
PhD-utdanning og forskning i sykepleie
God forskning i sykepleie kreves for å sikre virksomme og trygge helsetjenester ut fra pasienters, 
brukeres og pårørende behov, utvikle effektive helsetjenester og utdanninger av høy kvalitet. Det er
generelt sett lite sykepleieforskning i Norge tatt i betraktning det høye antallet sykepleiere i et fag med en
så stor bredde. Sykepleie favner over hele livsløpet fra fødsel til død, og har en helsefremmende,
forebyggende, behandlende, omsorgsfull og lindrende funksjon. Kunnskapsutviklingen må omfatte hele
dette spekteret. Det er i dag ca. 100 professorer i sykepleie, og ca. 200 sykepleiere som har tatt
doktorgrad i Norge. Det er dermed få sykepleiere som forsker sett i forhold til størrelsen på
sykepleietjenesten og kunnskapsbehovet. I tillegg er det et generasjonsskifte på gang med mange
professorer som er over 60 år. Det er derfor behov for en betydelig ettervekst bare for å opprettholde
antall sykepleiere med doktorgrad i de nærmeste årene. Imidlertid har det vist seg vanskelig å skaffe
midler til stipendiatstillinger, og det er enda mer krevende å skaffe midler til postdoktorstipender innen
sykepleie. Postdoktorstipender er et viktig virkemiddel for å kvalifisere seg til en videre forskerkarriere
som innbefatter forskningsledelse og professorater. Flere postdoktorstipender er også fremhevet av
professorer (NSF’s professorsamling mars 2015) som sentralt for å sikre at sykepleiefaget kan utvikle seg
videre med høy kvalitet, og at det er flere som kan ta over når den nåværende professorgenerasjonen går
av med pensjon.
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Lærere med forskningskompetanse i sykepleierutdanningene utgjør en stor ressurs som kan bidra til å
utvikle og forbedre praksis. Forskning og utvikling i samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og
praksisfeltet vil kunne gi synergieffekter for både utdanning, forskning og praksis. En slik tilnærming vil
også, i følge Forskningsrådet, skape ansatte i praksisfeltet med innovasjonskompetanse. Inspirasjon til
nytenkning i praksis kan fremmes ved et tettere samarbeid mellom utdanning, praksisfeltet og høgskoler
og universitet. Særlig er kommunehelsetjenesten et felt som kan dra nytte av et tettere og mer
systematisk samarbeid.
 
Hva skal vi forske på i sykepleie og hvorfor?
Både Langtidsplan for forskning og høyere utdanning , og den nasjonale forsknings- og[6]

innovasjonsstrategien for helse og omsorg, , legger ambisiøse føringer for forskning,Helseomsorg21[7]

utvikling og innovasjon i helsetjenesten. Langtidsplanen og strategien peker på viktige satsingsområder i
årene fremover. Økt brukermedvirkning i forskningen slik at nye løsninger og ny kunnskap treffer
behovene, økt forskningssatsing på kommunehelsetjenesten og bedre klinisk behandling er noen av
områdene som er vektlagt. God forskning som fokuserer på å skape nye effektive behandlinger, metoder,
teknologier og tjenester, og som bidrar til kvalitet og innovasjon i sykepleiefaget kan medføre store
samfunnsgevinster. En slik kunnskapsutvikling vil ha stor betydning for den enkelte pasient. Det er også
viktig å ta høyde for at denne utviklingen kan føre til nye ressurskrevende behov og etiske dilemmaer.
 
Demografi- og sykdomsutviklingen i befolkningen viser at dagens og framtidens helsetjeneste står foran
store utfordringer som krever sykepleieforskning av høy kvalitet. Dette er viktig for å kunne utvikle
innovative og tilpassede helsetjenester både i spesialist- og kommunehelsetjenesten.
For at pasientene skal få den beste sykepleien, må faget utvikles, prøves ut, evalueres og systematisk
forbedres. Forskning i sykepleie må rettes inn mot den fulle bredden av profesjonens funksjons- og
ansvarsområder. Det er behov for økt fokus på intervensjonsforskning der sykepleiernes metoder, tiltak
og tjenester videreutvikles, prøves ut og evalueres. I tillegg til klinisk forskning må helsetjenesteforskning
og utdanningsforskning vektlegges. Forventningene til forskningens nytteverdi på alle områder øker, både
fordi det offentlige bruker betydelige ressurser på forskning, og fordi resultatene kan legge viktige
premisser for helsetjenestens organisering og innhold, samt utførelsen av tjenestene.
 
Hvordan kan forskningen i sykepleie styrkes?
For at sykepleieforskningen skal kunne utvikle seg med den kvalitet og det omfang som er nødvendig i
dagens helsetjeneste, må rammer og vilkår forbedres. Det er behov for en kombinasjon av at flere
sykepleiere tar PhD, mer forskningsfinansiering, flere forskningsstillinger, flere forskernettverk og
forskningsmiljøer med sykepleieforskere både nasjonalt og internasjonalt. Det må rekrutteres flere unge
lovende talent til forskerutdanning (PhD). Deltakelse i forskningsarbeid og prosjekter i samarbeid med
etablerte forskere kan øke interessen for forskningen både gjennom bachelor- og masterutdanning.
 
Forskning er en av fire lovpålagte hovedoppgaver i sykehusene. Det skal tilrettelegges for ulike typer
medisinsk og helsefaglig forskning i alle helseforetak.  Likevel mangler relativt mange sykehus
sykepleiere med forskerkompetanse ( ). Spesialisthelsetjenesten må også utvikle planer forPhD-grad
utdanning og rekruttering av sykepleiere med forskningskompetanse. Planene bør inneholde insentiver
for å inkludere sykepleiere inn i allerede etablerte forskningsgrupper. I tillegg bør alle sykehus ha en
gruppe sykepleiere med forskningskompetanse.
 
Kvalitet i forskning er helt avgjørende. Det er derfor viktig å bygge opp og styrke forskningskompetansen
og forskningsmiljøene for sykepleiere til et nivå som gir grunnleggende god forskningskvalitet.
Sykepleievitenskapelige miljøer bør bli større. Større miljøer eller grupper med forskere med høy
kompetanse driver forskningen og resultatene framover gjennom gjensidig utfordring, på både fag og
metode, og vil med større sannsynlighet oppnå forskningsfinansiering.
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Et langsiktig mål er å få etablert et senter for fremragende forskning i sykepleie. Det vil imidlertid ta tid, og
det er krevende å komme dit. For å få dette til må det etableres forskningsmiljøer med tilfredsstillende
rammevilkår som kan bidra til at miljøene utvikler seg til å bli så gode som det kreves.
 
Nye endringer i høyskole- og universitetsstruktur
For å få til større synergier i utdanning og forskning, la Regjeringen frem Stortingsmeldingen 

DerKonsentrasjon for kvalitet – strukturreform i universitets- og høyskolesektoren  i mars 2015. [8]

fremheves det at det er mye som fungerer godt i norsk universitets- og høyskolesektor, men sektoren
som helhet er ikke organisert for å møte fremtidens krav til kvalitet i utdanning og forskning. Det forklares
med at det er for små og sårbare fagmiljøer, og mange spredte små utdanningstilbud med sviktende
rekruttering, av både studenter og fagfolk. Det forskes og publiseres lite, både totalt og av hver enkelt
forsker. I tillegg er evnen til å hente ekstern finansiering svært begrenset. Sammen med for lav samlet
deltagelse i internasjonalt samarbeid om forskning og høyere utdanning, utgjør det hovedbegrunnelsen
for strukturelle endringer.
 
For å skape sterke miljøer går det klart i retning av å finne former for, og å etablere større enheter. Det
dreier seg om å utvikle utdanningsløp fra bachelor, via mastergrad (videreutdanning) og opp til PhD i
samme struktur. Det gir mulighet til å sikre bredde, dybde og fagspesifikk fordypning. Økt vektlegging av
forskning med mindre sårbare forskningsmiljøer, er også et argument som fremføres. Både UIO, UIB,
UIT, UIN, NTNU, UIS, UIA, HBV og  tilbyr doktorgradsprogrammer som sykepleiere kan delta i. IHIOA
strukturmeldingen er det påpekt at ressursene må samles på færre og sterkere institusjoner. I
kvalitetskravene som er lagt frem ligger det krav til en viss minimumsstørrelse på
doktorgradsutdanningene. For  i sykepleie kan dette innebære krav til økt samarbeidPhD-utdanningene
på tvers av institusjonene, på tvers av fagområder, eller at  konsentreres til få miljøer.PhD-utdanningene
 
Det er vanskelig på nåværende tidspunkt å se hvordan resultatene av kvalitetskriteriene og påfølgende
vurderinger vil slå ut konkret innen sykepleierutdanningene. Det er noen klare utfordringer knyttet til å få
gode desentraliserte strukturer samtidig som det skal bygges solide fagmiljøer som skal arbeidei
sammen. Geografi, samhandling, ledelse og medbestemmelse er en klar utfordring. Det krever
oppmerksomhet rundt så vel stordriftsfordeler som stordriftsulemper.
 
Hvordan de nye institusjonene velger å organisere seg i fakulteter og institutter, er et viktig spørsmål.
Både ansatte og studenter må sikres reell medvirkning i utformingen av utdanningen i fremtiden.
Sykepleiefagets plass må sikres inn i de nye strukturene også gjennom ledelsesfunksjonene. Samtidig vil
det faktum at vi får færre utdanningsinstitusjoner som tilbyr sykepleierutdanning gi bedre mulighet til
nasjonal samordning av utdanning, større forskningsmiljøer, og bedre samordning rundt mastergrads- og 

. Dette kan være til fordel for faget på lengere sikt.PhD-utdanning
 
Finansiering av utdanning og forskning
Finansiering er et sterkt styringsvirkemiddel som skal ha til hensikt å gjøre universiteter og høyskoler i
stand til å nå fastsatte mål for utdanning og forskning. Utvikling har vist at bachelorutdanningen i
sykepleie er underfinansiert. Stortingsmeldingen Konsentrasjon for kvalitet – strukturreform i universitets-
og høyskolesektoren varsler endinger, og det ble i 2014 oppnevnt en ekspertgruppe for å gjennomgå
finansieringsordningen og for å foreslå forbedringer. Rapporten Finansiering for kvalitet, mangfold og

ble levert i januar 2015. I rapportensamspill – Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler[9]  
foreslås det å videreføre hovedtrekkene i dagens finansieringsmodell, samtidig som det anbefales
endringer i flere av resultatindikatorene. Bakgrunnen for dette er at regjeringen ønsker mer konkurranse
og dermed en styrking av den resultatbaserte delen. Det utfordrer behovet for nasjonal styring av kvalitet i
utdanning og de enkelte fags tilgang på forskningsmidler, særlig i en tid hvor det er behov for økt
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strategisk satsning på sykepleieforskning.
 
Bachelorutdanningen i sykepleie er, på grunn av det store volumet av studenter og den forholdsvis store
gjennomstrømmingen til ferdigutdannede kandidater, en viktig inntektskilde for sine
utdanningsinstitusjoner. For å iverksette de tiltakene som er nødvendig for å utvikle fremtidens utdanning,
bør en større del av denne inntekten føres tilbake til utdanningen av sykepleiere. I det videre arbeidet må
en få til en reduksjon i vektingen av studiepoengproduksjon. Et annet viktig element er omleggingen av
kategorisystemet i finansieringsmodellen. NSF har lenge ment at kategorisystemet er utdatert, og at det
ikke gjenspeiler de reelle forskjellene i kostnader mellom de ulike studiene. Dette gjelder så vel for
bachelorutdanning, som videreutdanning og mastergradsutdanning i sykepleie.
 
Å drive gode profesjonsutdanninger tett på yrkesfeltet er kostnadskrevende. Dette må reflekteres i et nytt
finansieringssystem. Sykepleierutdanningen er den mest praksisintensive utdanningen av helsefagene.
Når både pasienttall og studenttall har økt samtidig, er det blitt mindre tid til veiledning av studentene i
kliniske studier. Dette elementet må adresseres langt sterkere i regjeringens og Stortingets arbeid med
utvikling av et nytt finansieringssystem, og representerer en stor utfordring, spesielt i
kommunehelsetjenesten (jf. vedlegg fra Hordaland). Det vil være avgjørende for en god
sykepleierutdanning i fremtiden at både utdanningsinstitusjonene og praksisstudiestedene får langt
sterkere  for at samarbeidet mellom dem skal fungere, til det beste for den enkelte studentsinsentiver
kompetanseutvikling.
 
Når det gjelder finansiering av forskning har regjeringen som mål å øke de generelle  tilFoU-tildelingene
én pst av BNP innen 2019-2020. Norge har økt sitt bidrag til den felles europeiske forskningssatsingen og
styrket bevilgningene til ordninger som bidrar til bedre deltaking i EUs forskningsprogram Horisont 2020.
Regjeringen ønsker at returdelen til Norge fra EU skal øke fra 1,67 % (EUs 7. rammeprogram for
forskning) til 2 % (Horisont 2020). I Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning legges det opp til at
norske forskere i større grad må finansieres av forskningsmidler fra EU.  Norske sykepleieforskere bør
derfor søke mer forskningsmidler fra EU, og sykepleieforskningen bør i økende grad skje i samarbeid med
internasjonale miljøer der det er naturlig.
 
Driftsutgiftene til FOU i helse og omsorgssektoren i Norge er på i underkant av 6 milliarder kroner. Over
halvparten av disse midlene kanaliseres via Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale
helseforetakene, og derfra videre til helseforetakene, mens resten finansieres fra
Kunnskapsdepartementet, Norges Forskningsråd og andre departementer. Lite av midlene fra de
regionale helseforetakene går til sykepleieforskning.
 
Oppsummering
Arbeidet med å videreutvikle kvalitet i sykepleierutdanningene og sykepleieforskningen må være en
kontinuerlig prosess. Et stort antall studenter utfordrer kvaliteten. Både organisering, styring, finansiering
og kvalitetssikring er i endring. Denne utviklingen må følges tett for å påvirke til en positiv utvikling av
utdanningene i årene som kommer. Det må sikres nasjonal likhet i utdanningene på tvers av
utdanningsinstitusjonene.  I tråd med forslag fra Akershus forslås det å arbeide for veiledede
overgangsordninger mellom utdanning og arbeid. I tråd med forslagene fra Østfold og
Hordaland foreslås det at det skal arbeides for å få styrket de finansielle rammene for utdanning både i
teori- og praksisstudier slik at disse imøtekommer krav til innhold og dimensjonering
(utdanningskapasitet).
 
Masterprogrammene må gi en dyktighet som både pasienter, brukere og pårørende samt helse- og
omsorgstjenesten opplever som viktig. Masterutdanningen vil gi en spesiell kompetanse knyttet til
kvalitetsforbedrende arbeid og metoder. Ved at fagutvikling og forskning i enda større grad er integrert i
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alle deler av studieprogrammene, bidrar dette til at studentene i større grad erfarer verdien av fagutvikling
og forskning i sin profesjonsutøvelse.
 
Rammer og vilkår for sykepleieforskningen må forbedres slik at både sykepleierutdanningene og
sykepleiepraksis blir tydelig forskningsbasert og treffer behovene i befolkningen. Forskning i sykepleie må
skje i både spesialist- og kommunehelsetjeneste, og den må være av høy kvalitet. Dimensjoneringen av
PhD- og postdoktorstipender må ivareta både behovet for tilstrekkelig antall undervisningspersonell i
sykepleierutdanningene, og for å utvikle og forbedre sykepleiepraksis.

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

Forslag til endringer i NSFs prinsipprogram avsnitt Utdanning, fagutvikling og forskning
NSF mener at:

antall doktorgrads- og  samt stillinger til forskning og fagutvikling i sykepleie måpostdoc-stipend
økes for å imøtekomme kompetansebehovet i sykepleierutdanning og praksis

Erstattes med:

antall doktorgrads- og postdoktorstipend, samt stillinger til forskning og fagutvikling i sykepleie må
økes for å forbedre utdanning og helsetjeneste.

Forslag til endring i innsatsområde 3 Sykepleierutdanning og forskning
 
Nytt forslag

Mål med NSFs innsats i kommende landsmøteperiode er at:

Sykepleierutdanning på alle nivå skal være dimensjonert, regulert, organisert og finansiert i tråd
med befolkningens behov for sykepleierkompetanse.
Det må etableres nasjonale kvalitetskrav både i praktiske og teoretiske studier, og
sykepleierutdanning på alle nivå må ha nasjonal likhet.
Opptakskravene i bachelorutdanningen må skjerpes.
Det må utarbeides tiltak for å øke rekrutteringen av menn til sykepleierutdanning.
Tverrprofesjonell samarbeidslæring i helse- og sosialfagutdanningene må ivareta studentenes
profesjonsforståelse og samhandlingsmuligheter.
Det må etableres veiledede overgangsordninger mellom utdanning og arbeid.
Framtidens spesialsykepleier skal ha en mastergrad.
Finansiering av sykepleieforskning og tverrfaglig forskning der sykepleie inngår må økes, og det
må etableres gode karriereveier for sykepleiere innen forskning.
Universitetet og høyskoler må ha en struktur og organisering som fremmer videre utvikling av
sykepleierutdanning og forskning, og sikrer medbestemmelse for ansatte og studenter.
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Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke

forbundsleder generalsekretær

Vedlegg
NSF #699141 LM sak. Styrket sykepleierutdanning. Akershus
NSF #699085 LM sak. Nasjonal rekrutteringsplan for sykepleiere. Østfold
NSF #699076 LM sak Forbedring av studentpraksis i kommunehelsetjenesten...Hordaland

[1] Kilde: Nasjonalt personellbilde, - Dagens utfordringer, fremtidens løsninger, Helsedirektoratet 2014, bygger på Studieplasser:
Samordna opptak, Opptatte og fullførte studenter: NSD DBH, Aktivitetskrav: KD
[2] Opptakskrav, vurderingsformer og kvalitet i sykepleierutdanningen,  14/2012. Rapport på oppdrag av NSFNIFU
[3] Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning ( ) gjennomfører årlig, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, enNOKUT
landsomfattende studentundersøkelse for alle studier i Norge
[4] Lov om universiteter og høyskoler (LOV-2014-06-20-55 fra 01.01.2015)
[5] Kilde: IRIS ; Rapport 2014/382 Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet
[6] Kunnskapsdepartementet Meld. St. 7 (2014–2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning
2015–2024
[7] Helse og omsorgsdepartementet, 2014,  Et kunnskapssystem for bedre folkehelseHelseOmsorg21
Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg
[8] , 2015, Meld. St. 18 (2014–2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform iKunnskapsdepartmentet
universitets- og høyskolesektoren
[9] Kunnskapsdepartementet, 2015, Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill Nytt finansieringssystem for universiteter og
høyskoler

Endelig vedtak:

 1. Endringer i prinsipprogrammet

NSFs prinsipprogram, avsnitt Utdanning, fagutvikling og forskning

-  Strekpunkt 3 endret til: Det må etableres sykepleievitenskapelige mastergrader av relevans for utvikling
av sykepleiefagets og sykepleieutøvelsens teoretiske, kliniske og erfaringsbaserte fundament.

- Strekpunkt 12 endret til: Det er behov for økte ressurser og økt kompetanse for å utvikle
sykepleievitenskapelig kunnskap gjennom forskning og fagutvikling, også innen organisasjonsutvikling og
ledelse i helsetjenesten.

- Strekpunkt 13 flyttes til innsatsområdet

- Strekpunkt 14 endret til: Praksistudier skal gi grunnlag for tilegnelse av kunnskap og kompetanse og må
sikres gjennom krav til og ansvar for innhold, vurdering og kvalitet.

- Nytt strekpunkt: Sykepleierstudenters veileder i praksis skal være autorisert sykepleier.
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- Nytt strekpunkt: Det må iverksettes tiltak for å styrke veiledningskompetansen og rammevilkårene for
praksisveiledere.

 

2. Mål for NSF sin innsats i kommende landsmøteperiode er at:

- Antall doktorgrads- og postdoktorstipend, samt stillinger til forskning og fagutvikling i sykepleie må økes
for å bidra til utvikling og forbedring av utdanning og helsetjenesten.

- Sykepleierutdanning på alle nivå skal være dimensjonert, regulert, organisert og finansiert i tråd med
befolkningens behov for sykepleierkompetanse.

- Det må etableres nasjonale kvalitetskrav til det grunnleggende innholdet i bachelorutdanningen, slik at
studentene oppnår lik sluttkompetanse.  Hver utdanningsinstitusjon skal imidlertid kunne innrette og
organisere utdanningen ut fra sin særegne, faglige profil.

- Opptakskravene i bachelorutdanningen må skjerpes til karakterkrav 3 i norsk, engelsk og matte.

- Det må utarbeides tiltak for å øke rekruttering av menn til sykepleierutdanning.

- Tverrprofesjonell samarbeidslæring i helse- og sosialfagutdanningene må ivareta studentenes
profesjonsforståelse og samhandlingsmuligheter.

- Det må etableres veiledede overgangsordninger mellom utdanning og arbeid.

- Framtidens spesialsykepleier skal ha en mastergrad.

- Tverrfaglige masterutdanninger må ha minimum 30 studiepoeng fordypning i sykepleie for at
sykepleieren kan få tittel spesialsykepleier.

-  Finansiering av sykepleieforskning og tverrfaglig forskning der sykepleie inngår må økes, og det må
etableres gode karriereveier for sykepleiere innen forskning.

- Universitetet og høyskoler må ha en struktur og organisering som fremmer videre utvikling av
sykepleierutdanning og forskning, og sikrer medbestemmelse for ansatte og studenter.

- Praksisveiledere frikjøpes i %-andel av stillingen sin i perioder hvor de er veiledere.

 

 


