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Bakgrunn for saken:

Landsmøtet 2011 vedtok i Sak 21/2011 følgende innsatsområder for landsmøteperioden 2012-2015:
 
1: Prioritering og organisering av helsetjenesten
2: Sykepleieprofesjonen i utvikling
3: Sykepleierutdanning og forskning
4: Lønns- og arbeidsvilkår
5: Medlemmer og organisasjon
 
I tillegg til behandling og vedtak som egen sak, har innsatsområdene sitt utspring i saksområder
behandlet i flere andre saker på Landsmøtet i 2011. På denne måten er innsatsområdene en direkte
videreføring av vedtak knyttet til de ulike sakene og utgjør et viktig grunnlag for arbeidet med å nå målene
i løpet LM perioden.
 
Innsatsområdene knyttes også til NSFs formål og prinsipprogram, som dermed er en sentral føring for
innretning og utvikling av arbeidet innen for innsatsområdene. Forbundsstyret har lagt innsatsområdene til
grunn for vedtatt strategisk plan for NSF for perioden.
 
Forbundsstyret har, i tråd med føringene i Landsmøtesak 21/2011, utarbeidet en egen beretning om 

 tilknyttet den saken.status og måloppnåelse

Innsatsområde 1: Prioriteringer og organisering av helsetjenesten
 
Hovedmål
En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet – en tjeneste
som er organisert, bemannet og finansiert med utgangspunkt i pasientenes behov for helsehjelp og
prinsippet om behandling på beste effektive omsorgsnivå. 

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

Status på måloppnåelse

Offentlig styring og sammenhengende helse- og omsorgstjenester
De siste årene har vi opplevd mer fragmenterte helse- og omsorgstjenester. Innføring av kravet om
enhetlig ledelse, sterk økonomisk styring og økende krav til rapportering, har gått på bekostning av
kvaliteten i tjenestene.  Økte ventetider og fristbrudd i spesialisthelsetjenesten har ført til forslagene om
mere private tilbydere. I tillegg til Samhandlingsreformen, er omfattende reformer og endringer foreslått.
Dette har vært utgangspunktet for NSFs aktiviteter i landsmøteperioden knyttet til sikring av offentlig
styring og sammenhengende helse- og omsorgstjeneste.

Oppfølging av Samhandlingsreformen fra 2012 har vært et hovedprioritetsområde for NSF.
Spesielt har det vært viktig å få belyst konsekvensene av ansvars- og oppgavedelingen mellom
sykehus og kommunehelsetjenesten. Mottak av utskrivningsklare pasienter i kommunene har ført
til langt mere kompliserte helseoppgaver for hjemmesykepleie og sykehjem. Rapporter, blant annet
fra NOVA og Telemarksforskning, viser at behovet for sykepleier- og spesialsykepleierkompetanse
i kommunene har økt, men at kommunene ikke har tilsatt tilstrekkelig kompetent personell. NSF
har påpekt disse realitetene overfor media, politiske myndigheter og beslutningstakere, og har sett
en gradvis erkjennelse av behovet.
Våren 2015 ble Meld. St. 26 (2014-2015) «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet» 
lagt frem. Vi har i meldingen fått gjennomslag for en rekke konkrete politiske innspill vi har hatt,
spesielt etablering av myndighetsgodkjente spesialsykepleiere, prioritering av ledelsesfunksjonen i
kommunene og satsing på tverrfaglige team. Det er også understreket at kompetansen må utvikles
der oppgavene skal løses.
Nasjonal helse- og sykehusplan legges fram høsten 2015. NSF har gjennomført en bred prosess i
organisasjonen i forbindelse med utarbeidelsen av vårt innspill til planen, med involvering av
faggrupper, fylker og tillitsvalgte.
NSF har arbeidet aktivt mot å redusere de negative konsekvensene av reformen «Fritt
behandlingsvalg» i forhold til faren for svekkelse av offentlige tilbud og enda større mangel på
spesialsykepleiere. NSFs innspill sammen med innspill fra andre, har ført til en mer forsiktig
utprøving av reformen enn først tenkt.
NSF deltok på Public Service International (PSI) kongress i 2012 i Durban. Gjennom styreverv i
PSI har NSF blant annet fulgt opp arbeidet med de globale handelsavtalene.
Arbeidet med psykisk helse og rus har vært høyt prioritert for NSF i landsmøteperioden. Vi har
utarbeidet en egen politisk plattform på området, der anerkjennelse av sykepleiens rolle,
tjenesteutvikling i kommunene, tidlig innsats for risikoutsatte grupper, delaktighet og
menneskerettigheter har vært viktige satsingsområder.

Helsefremmende og forebyggende tjenester
Arbeidet med helsefremmende og forebyggende tjenester har et sterkt fokus fra politiske myndigheter.
Likevel er det fortsatt store utfordringer når det gjelder å sette av ressurser til dette.  har værtFolkehelse
et sentralt satsingsområde for NSF gjennom hele landsmøteperioden.

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890/
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I NSFs politiske plattform for folkehelse 2013-2016 er et av satsningsområdene forebyggende tiltak
for barn og unge, der flere helsesøstre i helsestasjons- og skolehelsetjeneste har vært målet. Vi
har fått gjennomslag i flere statsbudsjett for betydelig økte midler til tjenesten, men har gjennom å
følge midlene ut i kommunene, sett at de i for liten grad er blitt tatt i bruk til formålet. Revidert
statsbudsjett for 2015 går langt i retning av å øremerke midlene etter massivt påtrykk fra NSF,
gjennom innspill på utallige høringer, møter med politikere og medieoppslag.
NSF ga vinteren 2015 ut heftet Selvstendighet, verdighet og trygghet – en helsepolitikk for

 Forebyggende tjenester overfor eldre ble trukket fram både i heftet og i denmorgendagens eldre.
politiske plattformen for folkehelse. NSF har fått gjennomslag for dette politisk ved at Regjeringen i
Primærhelsemeldingen nå foreslår forebyggende hjemmebesøk til alle eldre over 80 år.

Rapportering fra fylkene på Innsatsområde 1

Fylkene har særlig brukt mye ressurser på konsekvensene av samhandlingsreformen lokalt. Alle
fylkeskontor rapporterer at reformen har medført et stort trykk på den kommunale
sykepleietjenesten og at dette har medført mye arbeid knyttet til å bidra til forsvarlig
pasientsikkerhet. Fokuset på tverrfaglig samhandling har vært et gjennomgående trekk.
Arbeidet med rus og psykisk helse har vært et fremhevet tema i flere fylker.
Et annet gjennomgående trekk er arbeidet med å få på plass ulike ordninger som skal bidra til å
rekruttere flere spesialsykepleiere, helsesøstre og jordmødre. Et element for flere fylker har vært
dialogen med arbeidsgivere for å sikre erkjennelse av behovet, og med utdanningsinstitusjonene
for å få til gode løsninger for videreutdanninger og mastergrader.
Flere fylker har gjennomført målrettet kartlegging av planlagt og faktisk bemanning og dokumentert
til dels store avvik. I ett av fylkene ble avvik rapportert til Fylkeslegen og resulterte i tilsyn med
påfølgende pålegg om forbedring.

Innsatsområde 2: Sykepleierprofesjonen i utvikling
Hovedmål 
En kompetent, tydelig og koordinert sykepleietjeneste med fokus på kvalitet, pasientmedvirkning og
tilgjengelighet.

Viktige elementer for å nå målet:

Sykepleietjenesten er forankret og posisjonert på nasjonalt nivå og på alle nivå i helsetjenesten
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 implementerer nye funksjoner og tjenestetilbud.
NSF skal motarbeide profesjonsnøytralitet i helsetjenesten.
NSF skal arbeide for å innføre en nasjonal sjefssykepleier.

Status på måloppnåelse

Ledelse for kvalitet
NSFs har hatt fokus på pasientsikkerhet både gjennom påvirkning til god helsefaglig ledelse med gode
rammebetingelser, ressurser og kultur og til gode kvalitetssystemer. NSF har i landsmøteperioden
fokusert på følgende tiltak på dette området:
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I 2013 utarbeidet NSF en egen politisk plattform for ledelse. Det er gjennomført en studie av
sykepleielederne i Norge (Nordlandsforskning) som viser at sykepleieledere har god kompetanse,
men har vanskelige rammevilkår. NSF har på dette området oppnådd en anerkjennelse av behovet
for bedre rammebetingelser for ledere. Ny og bedre organisering, som ivaretar sykepleietjenestens
bidrag til kvalitet, er under utvikling i noen HF.
Et vesentlig element for NSF i arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i landsmøteperioden, har
vært fokuset på god sykepleiefaglig ledelse på pasientnært nivå. Vi har fått godt gjennomslag blant
politikere, både i posisjon og i opposisjon, på viktigheten av ledelse helt ut der kvaliteten skapes; i
møtet mellom pasient, pårørende og sykepleier. Det er nå bevilget 70 mill. til lederopplæring i
kommunal sektor. NSF er bedt om å gi innspill til utdanningen som vil treffe våre ledergrupper godt.
Sykepleiernes samarbeid i Norden (SSN), der NSF er medlem, avholdt en organisasjonspolitisk
konferanse om ledelse i Helsinki i 2012.
NSF har i landsmøteperioden jobbet for å sikre god sykepleiefaglig ledelse i helse- og
omsorgstjenesten – nasjonalt, regionalt og lokalt. Det er viktig at vi har sykepleiere i
lederposisjoner der beslutninger fattes og budsjetter utarbeides.
En vesentlig satsing for NSF i landsmøteperioden har vært å reversere den forrige regjeringens
lovendringer til profesjonsnøytralitet. Det har vært av avgjørende betydning å skape en forståelse
for sammenhengen mellom kompetanse og kvalitet, også på ledernivå. Dette har vi nå fått
gjennomslag for. I stortingsmeldingen om Primærhelsetjenesten foreslås det å innføre
kompetansekrav i kommunene der krav om sykepleiere, helsesøstre og jordmødre skal inngå.
I 2014 gjennomførte NSF en egen, større lederkonferanse, «Levende ledelse», der temaet nettopp
var rammebetingelser for ledelse på pasientnært nivå. Om lag 300 deltakere vitner om et
etterlengtet tiltak på nasjonalt nivå fra NSF på dette området. Høsten 2015 gjennomføres en
tilsvarende konferanse med tema «kompetent ledelse». Forbundsstyret har også bevilget midler til
en satsning på ICN sitt lederprogram «Leadership for change», som skal starte i januar 2016.

Utvikling i ansvars- og oppgavedeling
Helse- og omsorgstjenesten er i stadig endring. Et vesentlig element i stadig endring, er hvem som skal ta
ansvar og utføre nye og endrede oppgaver. NSF har jobbet for å synliggjøre sykepleiernes kompetanse
og hvordan den kan brukes og utvikles til å ta nye oppgaver.

NSFs plattform for innovasjon og tjenesteutvikling for 2013-2016 inneholder åtte prinsipper for god
ansvars- og oppgavefordeling i fremtidens helse- og omsorgstjeneste. Den adresserer blant annet
viktigheten av sammenheng mellom oppgaver og ansvar, sikring av faglig forsvarlighet og
erkjennelsen av forholdet mellom oppgaver, kompetanse og kvalitet/pasientsikkerhet.
NSF har fulgt opp arbeidet med å synliggjøre sykepleierkonsultasjoner i ISF-finansierte poliklinikker
(Analysesenteret A/S), og sett en utvikling i perioden til at ca. 10 % av alle konsultasjoner nå gjøres
av sykepleiere. Resultatene er blant annet drøftet med de regionale helseforetakene. En annen
studie  utført for NSF i forhold til voksenpsykiatriske poliklinikker, viste at 27 % av alle
konsultasjonene ble utført av sykepleier eller spesialsykepleier, og at det var spesielt de alvorligst
syke/kronikerne som sykepleierne fulgte opp. (Studien ble utført av Analysesenteret A/S.)
NSF har arbeidet for rekvireringsrett, blant annet for jordmødre og helsesøstre. Våren 2015 ble
det i Stortinget vedtatt utvidet rekvireringsrett for jordmødre og helsesøstre på prevensjon til
kvinner over 16 år. Ikrafttredelsen av ordningen vil imidlertid ikke skje før tilstrekkelig opplæring er
sikret for jordmødrene og helsesøstrene.
NSF har fulgt opp arbeidet i HelseOmsorg21, som et viktig element i arbeidet med å definere
morgendagens tjenester – både tilknyttet organisering, kompetanseutvikling, prioritering,
finansiering, og forskning.
Sykepleierkongressen 2012 hadde temaet «Sykepleie for fremtiden – erfaring gjennom 100 år.»
Evalueringen av kongressen var svært bra – den ga inspirasjon til videre arbeid, den skapte
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samhørighet og den ga identitetsfølelse og stolthet for de sykepleierne som deltok.
I landsmøteperioden har NSF finansiert en egen doktorgrad tilknyttet det internasjonale prosjektet
RN4CAST i sykehus, og resultatene fra den norske delen ble ferdigstilt i 2011. Doktorgraden ble
fullført i 2014. I 2015 skal det lanseres en RN4CAST kommune. Kunnskapssenteret vil være
ansvarlig for gjennomføringen av dette prosjektet.  

E-helse og teknologi
NSFs  for 2013-2016 som ble vedtatt høsten 2012, formulerer hovedutfordringene ogeHelse-strategi
målene for arbeidet med eHelse og teknologi: Styrket brukermedvirkning, bedre kompetanse og
kunnskapsutvikling, styrking av sykepleiefaglige arbeidsprosesser og helsefaglig samhandling og bruk av
teknologi. Helt konkret har NSF særlig jobbet på følgende områder:

NSF har gitt innspill til Stortingsmeldingen «En innbygger en journal», blant annet til innhold i
kjernejournal og EPJ-løsninger som ivaretar sykepleiernes behov for beslutningsstøtte,
dokumentasjon, og kvalitetsoppfølging.
I januar 2014 startet NSF et prosjekt for utvikling av standardiserte veiledende planer kodet i
Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis (ICNP), en terminologi for dokumentasjon av
sykepleie.
I en kartlegging NSF gjennomførte i 2013, rapporterte sykepleierstudenter om altfor lite fokus på
eHelse-relaterte temaer i utdanningen. Dette er blitt videreformidlet i vår dialog med
utdanningsinstitusjonene og med Universitets- og høgskolerådet.
NSF har også hatt sterkt fokus på velferdsteknologi. Tilrettelegging av hensiktsmessig teknologi i
den enkeltes hjem vil være en vesentlig del av fremtiden.

Rapportering fra fylkene på Innsatsområde 2

Fylkene rapporterer gjennomgående at de jobber aktivt med å utvikle sykepleiekompetansen i tråd
med utfordringsbildet, herunder ledelsesansvaret. Det er gjennomført ulike aktiviteter i regi av
fylkeskontorene for å påvirke både til anerkjennelse for sykepleiekompetansen som er i tjenestene i
dag, samt følge med på og sikre at det er nok sykepleiere i tjenestene til å sikre pasientenes
trygghet. Flere av fylkene har blant annet hatt fokus på og fulgt opp Magnet-/Pathway-prosjektene
for kvalitetssikring i spesialist- og kommunehelsetjenesten.
Det har også i mange fylker vært arbeidet aktivt for å motarbeide profesjonsnøytraliteten i
kommunehelsetjenesten. Kampen for å rekruttere og beholde sykepleiere har vært svært aktiv, og
kronet med hell i mange fylker. En rekke prosjekter rundt om i fylkene virker å ha bidratt til å øke
helselederes forståelse av forholdet mellom kompetanse og kvalitet i tjenestene.
Fokuset på eHelse, IKT og teknologi er svært varierende mellom fylkene. Noen fylker har deltatt i
konkrete prosjekter og har utviklet planer for dette arbeidet, mens andre har dette som en lavere
prioritet.

Innsatsområde 3: Sykepleierutdanning og forskning
Hovedmål
Utdanning, fagutvikling og forskning skal gi sykepleiere kunnskap og kompetanse som sikrer 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.
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Opptakskrav, kvalitet og fokus på kjernefagene i sykepleie på Bachelorstudiet, herunder
sykepleiernes særegne funksjon og naturvitenskaplige tema, 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.

Status på måloppnåelse

Fremtidens sykepleierutdanninger
Endringer i høyere utdanning og endringene i sykepleieres kunnskap og kompetanse har konsekvenser
for utformingen av sykepleierutdanningen.  Derfor arbeider NSF aktivt også på dette området. Aktivitetene
i landsmøteperioden 2011-2015 har særlig vært følgende:

I 2012 kom Stortingsmelding 13 (2011-2012) «Utdanning for velferd – samspill i praksis». NSF var
svært aktive i å påvirke innholdet i denne, blant annet relatert til å styrke sykepleiefagets
kjernekunnskap, tilpassing til gradsstrukturen, kvalitetssikring av praksisstudiene, styrking av
studienes finansielle rammer og å sikre overganger mellom utdanningene. NSF fikk gjennom Unio
plass i Kunnskapsdepartementets samspillsråd, som har som oppgave å følge opp det videre
arbeidet med meldingen. NSF har gjennom Unio deltatt i flere utviklingsprosjekter som er igangsatt
av Kunnskapsdepartementet.
Felles sluttkompetansebeskrivelser på tvers av sykepleierutdanningene har også vært et viktig
anliggende for NSF i landsmøteperioden. Gjennom aktiv deltakelse i Sykepleierutdanningens
faglige lederforum (SUFAL), har NSF bidratt til utviklingen av dette.
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.
NSF har fått gjennomslag for forslaget hos kunnskapsministeren og utviklingsarbeidet er startet.
Fra 2012 har NSF arbeidet opp mot revideringen av EU-direktiv 36 om gjensidig godkjenning av
yrkeskvalifikasjoner innen EU/EØS-området, gjennom deltagelse i European Federation of Nurses
(EFN). I perioden 2011-2013 hadde vi også presidentvervet i organisasjonen. Sentralt her er en
felles europeisk forståelse av innholdet i sykepleierutdanningene uavhengig av hvor i Europa man
tar utdanningen. Det ble gjennomslag for blant annet å øke kravet for opptak fra 10 til 12 års
utdanning for nye EU-land, innføring av sluttkompetansebeskrivelser med krav til bruk av
forskningsbasert kunnskap, og økt mulighet for å stille språkkrav i forbindelse med autorisasjon.
Direktivet tydeliggjør også at en ikke kan «veksle inn» utdanning fra lavere nivå til avkortning av
sykepleierutdanning.
NSF deltok  gjennom Sykepleiernes samarbeid i Norden (SSN) med et symposium og utstilling om
avansert sykepleie i Norden. Vi bidro også med et innlegg om sykepleiernes arbeid i forbindelse
med 22. juli  på ICN konferansen i 2013, og deltok med flere innlegg på ICN konferansen i 2015.  
Muligheter for videreutdanning for sykepleiere og etablering av mastergrader i sykepleie har vært
et viktig satsingsområde for NSF. NSFs politiske plattform for sykepleierutdanningen understreker
at utvikling av spesialkompetanse blant sykepleiere er vesentlig for å kunne møte utfordringene i
helse- og omsorgstjenesten i fremtiden. Etablering av mastergrader skjer nå innen flere
spesialutdanninger. For å understøtte dette arbeidet, etablerte NSF et bredt sammensatt prosjekt
om «Fremtidens spesialsykepleier» våren 2014. Erfaringer og innspill vil samles i en egen rapport
om kompetansebehov, utdanning, faglig ajourføring og fornying for fremtidens spesialsykepleiere.
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Forskning for praksis
Satsing på kunnskapsbasert praksis er en vesentlig del av arbeidet med å bringe sykepleiernes kunnskap
og kompetanse videre. Det krever satsing på flere forskningsprosjekter, og på mer aktiv bruk av forskning
inn i klinisk praksis. NSFs aktiviteter på dette området har blant annet vært:

NSF har utarbeidet en politisk plattform for sykepleieforskning, der satsingsområdene er utvikling
av rammebetingelser for forskning, understøtting av sykepleiernes bidrag i helse- og
omsorgstjenesten, forskning på sykepleiernes kjerneområder og formidling av forskning.
NSF har videreutviklet det forskningspolitiske arbeidet og bygget relasjoner til ulike
forskningsmiljøer. NSFs politiske satsinger innbefatter også økt bruk av forskning, blant annet
gjennom bestilling av forskningsrapporter for å utvikle og underbygge NSFs politikk.
NSF har i 2013 og 2014 arrangert utdannings- og forskningspolitiske konferanser med 200
deltagere. Hensikten med disse konferansene er å formidle NSF utdannings- og forskningspolitikk,
utfordre politiske myndigheter og være en arena for våre medlemmer i sektoren.
NSF har også arbeidet opp mot Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget i
forbindelse med Meld. St. 7 (2014-2015) «Langtidsplan for forskning og høyere utdanning
2015-2024». NSFs hovedbudskap var at rammevilkårene for sykepleieforskning må bedres og at
det må lages en opptrappingsplan for sykepleierutdanning på alle nivåer.
Våren 2015 ble det også arrangert en professorsamling med 70 deltagere i regi av NSF. Hensikten
med arrangementet var å skape en møteplass for å diskutere dagens utfordringer og muligheter for
forskning innen sykepleie og helsefag i Norge.
Det har vært en betydelig økning i stipendmidler til medlemmene i perioden, fordelt på kurs- og
konferansestøtte, videreutdanning og mastergradsstudier og  forskerstipend. Midlene til
forskerstipend er vedtatt endret til strategiske forskningsmidler fra 2016, der midlene skal rettes inn
mot strategiske forskningsområder som initieres fra NSF og skal styrke sykepleierfaget.

Rapportering fra fylkene på Innsatsområde 3

I fylkene har det vært et godt samarbeid med studentene, og det har vært et særlig fokus på
praksisplasser.
Flere fylker rapporterer på tiltak for profilering av sykepleieforskning og nye doktorer i sykepleie.
Noen fylker har hatt fokus på master i avansert klinisk sykepleie, finansiering av studiet og
etablering av stillinger etter endt utdanning.
Utdanning og forskning har vært tema på konferanser og seminarer som er arrangert av noen
fylker.

Innsatsområde 4: Lønns- og arbeidsvilkår
Hovedmål:
Lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter sykepleierens kompetanse, utdanning og ansvar
og som ivaretar likelønn for den enkelte og for yrkesgruppen. Et helsefremmende og inkluderende
arbeidsmiljø som bidrar til å skape attraktive arbeidsplasser og muliggjør høy yrkesdeltagelse i alle
livsfaser.
 
Viktige elementer for å nå målet:

Retten til full stilling skal styrkes.
Arbeidstidsordninger skal ivareta hensynet til helse, velferd, likestilling og faglig forsvarlighet.
En bemanning og kompetansesammensetning som ivaretar balansen mellom oppgaver og
ressurser skal sikres.
Tredje-hver-helg prinsippet skal tariffestes.
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Det skal sikres redusert arbeidstid for ansatte i nattevaktstillinger.
Sykepleierkompetansen skal synliggjøres i kampen for økt verdsetting og likelønn, samt utnytte
nye arenaer, nytt ansvar og nye funksjoner.
Medlemmenes og tillitsvalgtes innvirkning på lønnsfastsettelse skal styrkes ved tilsetting,
kompetanseutvikling og økt ansvar.
Forebygging og bekjempelse av sosial dumping skal videreføres.
Tillitsvalgte skal settes i stand til å håndtere utfordringer knyttet til sosial dumping.

Status på måloppnåelse

Arbeidstid
Helsesektorens store utfordringer knyttet til arbeidskraft- og kompetansebehov framover, krever økt
oppmerksomhet på et godt og inkluderende arbeidsmiljø som gjør det mulig å stå i full stilling fram til
pensjonsalder. Arbeidskraftbehovet og manglende balanse mellom oppgaver og ressurser, har ført til et
økende press på at sykepleiere skal jobbe mer fleksibelt, ha lengre arbeidsøkter og mer helgearbeid.
Retten til heltid er en viktig del av NSFs arbeidstidspolitikk. Til tross for stor oppmerksomhet på reduksjon
av deltid i de senere år, både i media, hos de sentrale myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og ute i
virksomhetene, har andelen deltidsansatte vært mer eller mindre stabil de siste 10 årene. Selv om unge
og nyutdannede etterspør hele stillinger, viser NSFs undersøkelse av utlyste stillinger fra første kvartal
2014, at bare 52 % av ledige sykepleierstillinger ble utlyst som heltidsstillinger.

NSF har i landsmøteperioden jobbet systematisk for å sikre retten til heltid. Særlig vil vi trekke fram:

Programmet 47 utviklingsprosjekter, hovedsakelig i helsesektoren, fikk økonomiskUfrivillig deltid . [1]

støtte over statsbudsjettet i en treårsperiode til tiltak for å redusere omfanget av ufrivillig deltid.
Evalueringen viser at de beste resultatene oppnås der man våger å bruke betydelige midler fra
vikarbudsjettet til å øke stillingsstørrelsene og/eller bemanningen, såkalt «overbooking i turnus».
Partssammensatt utvalg. Nedsatt i tariffoppgjøret 2012 og bestående av KS, Fagforbundet, Norsk
Sykepleierforbund, Delta og Akademikerne.
Heltidserklæringen. I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta en
intensjonserklæring om å bidra til en heltidskultur i kommunesektoren.
Endring av Hovedtariffavtalens bestemmelse om heltid/deltid. Ved tariffoppgjøret i 2014 ble
bestemmelsen om heltid/deltid styrket i Hovedtariffavtalen i KS: Ved ledighet foretas en
gjennomgang av arbeidsplaner og oppgavefordeling for å vurdere sammenslåing av
deltidsstillinger. Sammen med tariffavtalens bestemmelser om rett til utvidet stilling, krav om
utarbeidelse av retningslinjer for økt heltid/redusert deltid og drøftingsbestemmelsen i forhold til
bruk av deltid, gir dette et godt grunnlag for å jobbe med deltidsproblematikken ute i
virksomhetene.
Både Fafos evaluering av Ufrivillig deltid-programmet, og erfaringene fra det partssammensatte
utvalget og Heltidserklæringen, viser at god ledelse og samhandling med ansatte og tillitsvalgte for
å finne gode løsninger, er avgjørende for å lykkes med å utvikle heltidskultur. Forankring hos
politisk ledelse i kommunene, for å understreke betydningen av heltidskultur for utviklingen av
tjenestene, fremstår som en suksessfaktor.  NSF er opptatt av at erfaringer fra deltidsforsøkene
gjøres kjent i organisasjonen, slik at det blir enklere for de lokale parter å arbeide med
heltid/deltids-utfordringene fremover. De gode løsninger finnes, men er ikke de samme over alt.
Rettigheter etter arbeidsmiljøloven. Fortrinnsrett for deltidsansatte og ny bestemmelse om rett til
utvidet stilling for deltidsansatte som jobber ekstravakter/merarbeid i tillegg til sin deltidsstilling, er
viktige verktøy for sykepleiere som ønsker større stilling. Det er derfor nedslående at disse
rettighetene i stor grad kobles mot krav om mer ubekvemt arbeid. Særlig fordi evalueringen av
ufrivillig deltid-prosjektene så tydelig viser at mange og ulike tiltak er en nøkkelfaktor for å lykkes.
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NSFs arbeidstidspolitikk gir tydelige føringer på å begrense hyppigheten av helgearbeid. På landsmøtet i
2011 ble det vedtatt at  skulle tariffestes og at det må ses i sammenheng medtredje-hver-helg-prinsippet
utfordringer knyttet opp mot heltid og helgearbeid. Det ble således åpnet for at det i tilknytning til
tariffesting av tredje-hver-helg-prinsippet, kan inngås avtale om hyppigere helgearbeid på frivillig basis.
Landsmøtet satte også som forutsetning for slik tariffavtale at ekstra helgearbeid kompenseres i form av
ekstra fritid eller lønn, eller en kombinasjon av dette. I inneværende landsmøteperiode har det ikke vært
klima for å få til denne typen tariffavtaler. Vi har valgt å møte denne utfordringen med å være åpen for å
se på andre løsninger, eksempelvis tiltak som lengre vakter der dette er faglig forsvarlig og de ansattes
helse og velferd ivaretas. Alternativt kan ansatte arbeide på tvers av ulike enheter eller i ulike
vikarpoolordninger, forutsatt at de ansatte har nødvendig kompetanse og får tilstrekkelig opplæring. Flere
virksomheter både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten – som Drammen kommune og
Helse Bergen – har vist at dette er mulig.
 
For NSF har det vært svært viktig å begrense den dokumenterte risikoen ved turnus- og nattarbeid
gjennom arbeidstidsordninger som ivaretar både sykepleierne og pasientene, og store ressurser legges i
å sette våre tillitsvalgte i stand til å inngå slike turnusavtaler.  har vært prøvd ut mange stederLangvakter
for å redusere deltid og samtidig opprettholde tredjehver helg-prinsippet. NSF har i landsmøteperioden
behandlet et økende antall søknader om langvakter i turnus etter arbeidsmiljølovens § 10-12 fjerde ledd.
De aller fleste søknader er innvilget etter en grundig vurdering av de helse- og velferdsmessige
aspektene. Etter en prøveperiode opplever vi også at en del steder går tilbake til ordinære vaktlengder
etter ønske fra arbeidsgiver og/eller arbeidstakerne.
 
Stortinget vedtok endringer i arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i mars 2015. Etter intensivt
politisk påvirkningsarbeid fra NSF og andre arbeidstakerorganisasjoner, ble endringene mindre
dramatiske enn det opprinnelige forslaget. De nye arbeidstidsreglene vil kreve nøye oppfølging og
evaluering av den utvidede lokale avtaleadgangen. Prosessen med endringene i arbeidsmiljøloven varslet
en ny og konfliktskapende holdning til trepartssamarbeid fra regjeringens side. Dette ble forsterket ved at
regjeringen i august 2014 nedsatte , uten representasjon fraArbeidstidsutvalget
arbeidstakerorganisasjonene. Unio er representert i en referansegruppe, og NSF har gjennom Unio
inntatt en aktiv rolle overfor utvalget. Utvalgets mandat er omfattende og utredningen skal legges fram
innen utgangen av 2015.
 
I 2010 ble det vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om ukentlig arbeidstid for
arbeidstakere i tredelt skift-/turnusarbeid som gir rett til reduksjon i ukentlig arbeidstid, forutsatt et visst
omfang av natt- og søndagsarbeid. Bestemmelsen har gitt mange sykepleiere kortere ukentlig arbeidstid.
For NSF innebar bestemmelsen gjennomslag for et mangeårig krav om likestilling av skift- og
turnusarbeid. Ordningen omfatter ikke rene nattevaktstillinger, men departementet har uttalt at det vil se
nærmere på problemstillinger knyttet til utelukkende nattarbeid . NSF har gjentatte ganger, i ulike[2]

politiske fora, tatt opp og påpekt urimeligheten i at nattevakter ikke omfattes, men departementet har så
langt ikke fulgt opp sin egen merknad. 

NSF har fulgt opp utviklingen og revisjon av arbeidstidsdirektivet gjennom styreverv og deltagelse i
arbeidsgruppe i European Public Service Union, EPSU i perioden.

Bemanning og kompetansesammensetning
NSF ga NOVA våren 2014 i oppdrag å gjennomføre en studie av bemanningsplanlegging og
kompetansesammensetning i kommunenes pleie- og omsorgstjenester. Et stort flertall av
sykepleierinformantene opplevde daglig eller ukentlig at tiden til den enkelte pasient ikke strakk til,
samtidig som arbeidsbelastningen ble opplevd som stor og det ble rapportert om høyt sykefravær. En
undersøkelse av arbeidsmiljøet i norske sykehus tegner for øvrig et lignende bilde. NOVA-undersøkelsen



10

viser at for lav bemanning er et gjennomgående problem. Det er hensynet til økonomi og tilgjengelig
helsepersonell som i størst grad påvirker planlagt bemanning. Det tas ikke høyde for sykefravær på om
lag 10 prosent når turnusen settes opp, til tross for at sykefravær er viktigste årsak til avvik mellom
planlagt og faktisk bemanning. Vaktene erstattes ofte av ufaglærte, eller ikke i det hele tatt.  Studien viser
en meget sterk korrelasjon mellom arbeidsmiljø og opplevd kvalitet.

Gjennom deltakelse i arbeidsgruppe ledet av Arbeidstilsynet og gjennom politisk påvirkning, bidro NSF til
at det nå vurderes utarbeidet forskriftsbestemmelser om vold og trusler i arbeidslivet. En enstemmig
arbeids- og sosialkomite pekte på viktigheten av at arbeidstakerne får tilstrekkelig opplæring i
problematikken, og at bemanningen må være tilstrekkelig på den enkelte arbeidsplass. NSF er også
svært fornøyd med at komiteen tar opp kjønnsperspektivet; langt flere kvinner enn menn er utsatt for vold
og trusler i arbeidet.

Verdsetting av kompetanse
Økt verdsetting av sykepleiernes kompetanse har vært førende for mye av arbeidet i landsmøteperioden.
NSF har holdt en likelønnsprofil i tariffoppgjørene 2012 – 2014 gjennom å fremme krav om høyere lønn
for kompetanse. Det har ikke vært like enkelt å holde oppe trykket på likelønn som de første årene etter
Likelønnskommisjonen, verken innad i Unio eller i samarbeid med andre organisasjoner. I 2012, etter
streik, fikk vi i KS-området inn en lokal forhandlingsbestemmelse for endret kompetanse. I 2014 fikk vi
gjennomslag for lønn under videreutdanning i Spekter. Både i sentrale og lokale forhandlinger har vi i
landsmøteperioden hatt sterkt fokus på og til dels fått gjennomslag for uttelling for videreutdanning. Tall
fra KS og Spekter for perioden 2011 – 2014 viser at sykepleierne har hatt en lønnsvekst på om lag 12
prosent, mens gjennomsnittslønnen i Norge i samme periode har økt med 11 prosent. Til tross for en
bedring på 0,7 prosentenheter fra 2011-2014, er likelønnsgapet for de med til og med fire års høyere
utdanning, fortsatt rundt 20 prosent.

NSF deltok i mai 2014 på European Public Service Union (EPSU) kongress i Toulouse.  NSF holdt
innlegg om likelønn.
 
I helseforetakene er det en lite utviklet kultur for lønnsjusteringer utenfor de årlige lønnsoppgjørene. NSF

i oppgjørene med Spekterhar  flere ganger fremmet krav om forhandlingsbestemmelser knyttet til utvidet
ansvar, beholde og rekruttere med mer, men uten å lykkes. I tariffområdet KS har det vært lagt stor vekt
på lønn for kompetanse og kompetanseutvikling i de lokale forhandlingene, både i 2012 og i 2014. I tillegg
til å utarbeide tipshefter til de tillitsvalgte, ble det arrangert dagssamling for fylkeskontorene som
forberedelse til de lokale forhandlingene. I den moderniserte tillitsvalgtopplæringen og på andre arenaer
der vi møter tillitsvalgte, fremheves også viktigheten av den enkeltes bidrag til påvirkning av egen lønn,
for eksempel ved tilsetting, endrede oppgaver eller utvidet ansvar. 

Lønn for kompetanse var hovedtemaet på Samhandlingskonferansen i februar 2015.

Sosial dumping
Fafo dokumenterte i 2011 at mangelen på arbeidskraft i helsesektoren har ført til at både kommuner og
helseforetak rekrutterer utenlandske sykepleiere, benytter bemanningsbyrå og konkurranseutsetter helse-
og omsorgstjenester. Disse arbeidskraftstrategiene har resultert i tilfeller av sosial dumping. NSF
prioriterte i 2012 opplæring i lovendringene som kom i regjeringens tiltakspakke mot sosial dumping. NSF
var også aktivt med i debatten om Vikarbyrådirektivet. Felles motstand på arbeidstakersiden bidro til at
regjeringen iverksatte en rekke tiltak for å motvirke uheldige skadevirkninger på norsk arbeidsliv. Innleide
skal ha like lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i et foretak. Dette bidrar til å motvirke sosial dumping.
 
Tillitsvalgtes rolle ved innleie var tema på temakurs høsten 2012, og sosial dumping ble knyttet til dette.
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Det ble i den sammenheng utarbeidet en veileder: . SosialTillitsvalgtes rolle ved innleie av sykepleiere
dumping har også vært tema på tillitsvalgkonferanser, og det har fått stor plass i basiskurset i forbindelse
med moderniseringen av NSFs tillitsvalgtopplæring. I 2012 fikk vi også i tariffavtalene i KS og Stat
bestemmelser om drøftingsrett for tillitsvalgte ved bruk av innleie.

Rapportering fra fylkene på Innsatsområde 4

Flere av fylkene rapporterer at de har deltatt i prosjektgrupper knyttet til heltidsløftet i KS.
Det er gjennomført konferanser for hovedtillitsvalgte, medlemsmøter, kurs av ledere mm, med sikte
på å sette fokus på heltid og hvordan "den gode turnus" har innvirkning på helse og velferd.
Gjennom tillitsvalgtopplæringen, på hovedtillitsvalgtkonferanser og medlemsmøter er det satt fokus
på ansattes rettigheter knyttet til deltid og rett til utvidet stilling.
Flere fylker opplever at det er et større press i oppgjørene med Spekter på å forlate
tredje-hver-helg prinsippet og på etablering av nye arbeidstidsordninger.
Det arrangeres "mini-forhandlingskurs" i forkant av lokale forhandlinger i fylkene hvor også lønn for
kompetanse og bruk av alle forhandlingsbestemmelsene er temaer.
Flere fylker har utarbeidet fylkesvise lønnsstatistikker til hjelp i lokale forhandlinger og for
medlemmer ved skifte av arbeidsgiver.
Sosial dumping har blitt fulgt opp ved sjekk av utleiebyråer og hvilke lønns- og arbeidsvilkår
ansatte blir tilbudt.

Innsatsområde 5: Medlemmer og organisasjon
Hovedmål:
NSF er et selvfølgelig førstevalg og et sterkt redskap for sykepleiere, sykepleieledere, jordmødre og
sykepleiestudenter.

Viktige elementer for å nå målet:

Videreutvikle en attraktiv, sterk og tydelig medlemsorganisasjon hvor medlemmenes kollektive og
individuelle behov står sentralt, og hvor god service er selvfølgelig i alle ledd.
En målrettet og tilpasset virkemiddelbruk for å rekruttere og beholde medlemmer.
Hensiktsmessig integrering av faggrupper og strategisk satsning på sykepleierledere for å styrke
og utnytte organisasjonens samlede kompetanse og slagkraft.
Målrettet og konkret aktivitet for å rekruttere og beholde tillitsvalgte, styrke tillitsvalgtapparatet,
oppnå styrket fagforeningsbevissthet og høy organisasjonsgrad hos sykepleierne.
Videreutvikle en kostnadseffektiv, dynamisk og fleksibel organisasjon med høy kompetanse og
påvirkningskraft på relevante beslutningsarenaer. 

Status på måloppnåelse

Organisatorisk effektivisering
NSF har i perioden jobbet mye med digitalisering og forbedring av prosesser mot medlemmene og særlig
prosesser knyttet til faktureringer og purringer. Dette har ført til at vi i perioden har redusert antallet
purringer betydelig og også antallet utmeldinger på grunn av skyldig kontingent.

Tilrettelegging for håndtering av regnskapsføringen for lokalgruppene til faggruppene har vært et ekstremt
krevende arbeid, både med hensyn til omfang, tilrettelegging av løsninger og rutiner og kommunikasjon
med de ulike nivåene i faggruppene.
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Styrket rekruttering
Det har vært økt fokus på medlemsarbeid (rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer) i NSF.
Ambisjonen om å passere 100.000 medlemmer i 2012 ble ikke nådd, men per 31.12.2014 hadde NSF
103.429 medlemmer.

NSF gjennomførte i september 2012 en vellykket markering av 100 års jubileet i Operaen og fikk i den
forbindelse markert organisasjonens størrelse og posisjon i Norge.

Vi har fra og med 2014, gjennomført et pilotprosjekt i Oslo og Hordaland med utprøving av en ny modell
for strategisk medlemsarbeid. I den forbindelse har en vesentlig andel av de tillitsvalgte i disse fylkene blitt
skolert i medlemsarbeid. En viktig del av denne modellen er analyse av potensialet for rekruttering i de
ulike HTV-områdene, og vi har brukt mye kapasitet på å forbedre registreringen av medlemmene i
Medlemssystemet for å sikre at dette blir et godt verktøy for formålet. Vi har så langt sett veldig gode
resultater av målrettede tiltak knyttet til dette. Prosjektet er utvidet til å gjelde Vestfold og Troms fra 2015
og det er mye som tyder på at modellen vil bli brukt i hele NSF fra 2016.

Bedre kommunikasjon og verktøy
NSF har i perioden gjennomført mange forbedringstiltak knyttet til kommunikasjon med medlemmene. 
Det inkluderer blant annet forbedring av nsf.no, sykepleien.no, forbedret løsning for nyhetsbrev, strategisk
bruk av sosiale medier og en digitalutgave av Sykepleien som er på høyde med de beste løsningene
innenfor mediebransjen i Norge.

For å synliggjøre sykepleielederne og deres lønns- og arbeidsvilkår, har NSF utarbeidet en 
 som ble revidert i 2014. Denne gir informasjon om regulering av lederlønn i de ulikelederlønnsveileder

tariffområdene og skal bevisstgjøre lederne selv om ansvar og muligheter for lønnsutvikling. Tillitsvalgte
representerer i utgangspunktet også lederne i lokale lønnsforhandlinger og forventes å opptre profesjonelt
i forhold til dette.

Satsing på faggruppene
En tettere integrering mellom NSF og de ulike faggruppene har vært et viktig virkemiddel for å utvikle NSF
som en helhetlig fag- og helsepolitisk organisasjon. Landsmøtesak 18/2011 understreket nettopp behovet
for en integrering av politisk kunnskap, forståelse og aktualitet, med klinisk kompetanse og erfaring. Som
oppfølging av dette ble det i 2013 etablert kompetansenettverk ledet av prosjektkoordinatorer innen
områdene folkehelse og ledelse, som favner alle faggruppenes arbeid. Prosjektkoordinatorene kom på
plass høsten 2013, og nettverksmøtene ble startet opp fra nyttår 2014. Den eksterne evalueringen (utført
av Agenda Kaupang) viste at tiltakene har bidratt positivt. Selv om resultatene må tolkes med forsiktighet
på grunn av prosjektets korte varighet, konkluderer evalueringen med at arbeidet trolig har bidratt til økt
politisk bevissthet i faggruppene og bedre kobling mellom fag- og helsepolitikk.

På landsmøtet i 2011 ble det vedtatt å gjennomføre lokale fagpolitiske konferanser i hvert fylke i
samarbeid mellom NSF fylkeskontorene og de lokale faggruppene, og der også de hovedtillitsvalgte
deltar. En undersøkelse gjennomført av NSF viste at lokale fagpolitiske konferanser stort sett avvikles i
tråd med hensikten, oppleves som nyttige, og styrker nettverksbygging og samhandling. 

Prosjektet «Jordmorsatsing» i NSF ble igangsatt i 2012, med mål å  være den beste fag- og
forhandlingsorganisasjonen for jordmødre. Gjennom prosjektet har NSF arbeidet aktivt for å verve flere
medlemmer til NSF Jordmorforbundet. Økt lønn og tettere oppfølging var noen av målene. Prosjektet har
lykkes med å øke lønnsnivået, og rekrutteringen av studentmedlemmer og nyutdannede jordmødre til
NSF har tatt seg kraftig opp. I 2015 har det vært en medlemsvekst til NSF Jordmorforbundet på 26
prosentpoeng. NSF organiserer i dag 40 prosent av alle yrkesaktive jordmødre.
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Ny tillitsvalgtopplæring
Det er gjennomført et omfattende toårig prosjektarbeid for å utvikle ny tillitsvalgtopplæring. Etter at
opplæring av instruktørene var gjennomført, ble ny opplæring i form av basiskurs og arbeidstidskurs
iverksatt i 2014. Nytt forhandlingskurs ble gjennomført første gang i 2015. I den nye opplæringen har det
vært spesielt fokus på å få til:

Mer differensiering.
Tidligere opplæring og oppfølging.
iPad til alle tillitsvalgte for å få til mer bruk av E-læring og interaktive verktøy.
Mer og systematisert samarbeid.
Bedre oppdatering og utsending av materiell

Det overordnede målet med ny opplæring er at nye tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund skal bli
funksjonsdyktige i rollen på sitt tariffområde, normalt innen 3-4 måneder. For å få til dette, har den nye
tillitsvalgtopplæringen både fått nytt faglig innhold, ny metodikk, nye verktøy og nytt materiell. Dessuten
organiseres selve tillitsvalgtopplæringen annerledes enn før. NSF har hatt et omfattende arbeid med å
tilrettelegge for og distribuere iPader til samtlige tillitsvalgte. Dette har vært en krevende øvelse i og med
at volumet på arbeidet er større enn for de fleste organisasjoner i Europa. Distribusjonen av iPadene og
de utviklede løsningene rettet mot tillitsvalgte må i hovedsak sies å ha vært en suksess.
Tillitsvalgtopplæringen krever mye ressurser både av fylkeskontorene og forhandlingsavdelingen. I 2014
ble det gjennomført 33 basiskurs, 19 arbeidstidskurs, 9 forhandlingskurs og 15 temakurs. Det ble også
tatt opp et nytt kull studenter ved studietilbudet på Universitetet i Bergen.

Juridisk bistand til medlemmene 
NSF bistår tillitsvalgte og medlemmer i spørsmål knyttet til både kollektiv og individuell arbeidsrett. Dette
dreier seg i hovedtrekk om tvister om forståelsen av tariffavtalebestemmelser, oppsigelsessaker,
etterbetalingskrav, yrkesskadesaker og bistand i forbindelse med omstilling, behov for tilrettelagt arbeid
og konflikter. Omfanget av bistand på individuell arbeidsrett er økende. Slik bistand er å anse som
medlemmenes sikkerhetsnett som kommer i tillegg til beskyttelsen som ligger i kollektivavtalesystemet, og
er viktig for deres opplevelse av nytten av fagforeningsmedlemskap.

NSF har i landsmøteperioden prosedert flere saker for Arbeidsretten om hvordan inngåtte tariffavtaler er å
forstå. Den mest omfattende og krevende saken var da Spekter i 2013 stevnet NSF for ulovlig
arbeidskamp ved Akershus universitetssykehus (Ahus) og Vestre Viken (VV). NSF ble dømt for
tariffstridige og ulovlige aksjoner ved begge helseforetakene, blant annet som følge av at retten fant at
NSF hadde gått for langt i sin motstand mot hyppigere helgearbeid. I praksis ble imidlertid forslaget om
hyppigere helgearbeid forlatt ved Ahus. Heller ikke andre helseforetak har tatt opp spørsmålet etter
saken.

NSFs yrkesskadegruppe har i landsmøteperioden behandlet 180-200 løpende saker i året. Samlet
timebruk har gått jevnt nedover i perioden, mest sannsynlig som følge av økt spesialisering og dermed
økt effektivitet. Utbetaling av erstatning til våre medlemmer har variert mellom 16 og 20 millioner kroner i
året.  Det er ført og vunnet rettssaker for lagmannsretten og Arbeidsretten. Gruppen har også behandlet
saker opp mot NAV, Trygderetten, forsikringsselskaper, Finansklagenemnda, Norsk
Pasientskadeerstatning og Voldsoffererstatningsordningen. NSF har også drevet rettspolitisk arbeid opp
mot myndighetene gjennom høringsuttalelser og diverse møter med departementet, for å bedre
regelverket vedrørende belastningslidelser og kvinners yrkessykdommer.  Yrkesskadegruppa har videre
hatt opplæring/informasjonsarbeid av andre rådgivere, HTV, tillitsvalgte og studenter.  

NSF bistår også medlemmer i straffesaker og autorisasjonssaker. Tall fra Statens Helsetilsyn for 2014
viser en økning i antall alvorlige reaksjoner mot helsepersonell. I 2014 fikk 52 sykepleiere tilbakekall av
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autorisasjon for sykepleiere, mens tallet i 2013 var 39 og i 2012 32. Rusmiddelbruk og legemiddeltyveri er
i hovedsak årsaken til tilbakekall av autorisasjon.

Bistand til internasjonale sykepleieorganisasjoner
NSF har i perioden bistått flere sykepleieorganisasjoner med å styrke sitt organisasjonsapparat, få
forhandlingsstatus, og styrke og utvikle sitt helsepolitiske påvirkningsarbeid. I Afrika har vi samarbeidet
tett med organisasjonene i fire land; Zambia, Malawi, Uganda og  Rwanda. Dette er i all hovedsak
finansiert gjennom midler fra Norad. I tillegg har vi ved hjelp av Norad-midler bidratt med støtte til et
nettverk for åtte afrikanske sykepleierorganisasjoner i det sørlige Afrika, med formål å drive
erfaringsoverføring og kompetansedeling. På Balkan har vi samarbeidet med sykepleierorganisasjonen i
Montenegro. Dette samarbeidet er finansiert med midler fra NSFs Solidaritetsfond. Gjennom
solidaritetsfondet finansierer vi også solidaritetssykepleiernes opphold i Tanga i Tanzania.

Rapportering fra fylkene på innsatsområde 5

Fylkene rapporterer om en jevn medlemsvekst og vellykkede vervekampanjer i perioden.
Enkelte fylker har gjennomført arbeidssøkerkurs for studenter på siste året i studiene.
Det er etablert nettverk på tvers av HTV-områdene og fadderordninger i fylkene.
Flere fylker har arrangert kurs og konferanser for ledere, bl.a. arbeidstidskurs.
Fagkonferansene som arrangeres har stor oppslutning.
Fylkene har brukt mye ressurser på tillitsvalgtopplæring.
Mange fylker benytter muligheten til å sende ut egne nyhetsbrev jevnlig til alle medlemmer.

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

Landsmøtet tar beretningen 2012-2015 til etterretning.

Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke

forbundsleder generalsekretær

Vedlegg
NSF #700981 Rapportering fra fylkeskontorene på innsatsområder til LM 2015
NSF #717616 Representasjon og deltagelse i LM-perioden 2011-15

[1] Stortingsmelding 29 (2010-2011) Felles ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv.
[2] Ot.prp.nr.54 (2008-2009) Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling av arbeidstiden for skift- og turnusarbeidere mv.).
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Endelig vedtak:

Landsmøtet tar beretningen 2012-2015 til etterretning.


