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Et bilag fra forbundsledelsen
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Lover satsing på sykepleiere
«Sykepleier» er nevnt 116 ganger i regjeringens forslag til fremtidens primærhelsetjeneste, 
men NSF savner konkrete tiltak for å rekruttere sykepleiere til kommunene. Side 2-3
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PRIMÆRHELSEMELDINGEN

For noen år siden ble profesjonsnøy-
tralitet innført i helse- og omsorgslov-
givningen. Dette vil dagens regjering 
endre, og navngir de ulike helseprofe-
sjonene der den mener dette er nød-
vendig for å få en god helse- og om-
sorgstjeneste til befolkningen. 

Dette er en seier for NSF. Sykeplei-
ere er nevnt hele 116 ganger i primær-
helsemeldingen.

NSF er positiv til at det varsles i en 
økt satsing på sykepleierledere, og 
at kompetanseplan 2020 skal ha en 
tydeligere sykepleierprofil enn tidli-
gere. 

Utvikling av tverrfaglige og team-

baserte tjenester er gjennomgående 
i primærhelsemeldingen. Virkemidle-
ne og beskrivelsene er i tråd med NSF 
sine innspill, selv om NSF på enkelte 
punkter ønsket å gå enda lenger. 

Kompetanse 
Meldingen vil: 
•  Utvikle en handlingsplan for rekrut-

tering og kompetanseheving i den 
kommunale helse- og omsorgstjenes-
ten.

•  Utrede om det skal etableres nye og 
brede kliniske videreutdanninger 
på mastergradsnivå for sykepleiere i 
kommunene.

•  Vurdere å innføre spesialistgodkjen-
ning for spesifikke videreutdannin-
ger i sykepleie.

•  Lovfeste hvilke profesjoner den kom-
munale helse- og omsorgstjenestelo-
ven må ha. Sykepleiere, helsesøstre 
og jordmødre er nevnt i denne sam-
menheng. 

Sykepleiernes videreutdaningsløp skal 
gjennomgås, og det varsles i meldingen 
at det vurderess myndighetsgodkjente 
spesialsykepleiere med mastergrad.

Ledelse 
Meldingen vil:
•  Etablere lederutdanning i de kommu-

nale helse- og omsorgstjenestene.
•  Åpne RHF-enes topplederprogram 

for ledere i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene.

 
Arbeidet med den nevnte lederut-
danningen på 60 studiepoenger er 
allerede igangsatt. BI har fått opp-
draget. Utdanningen er i stor grad 
tilpasset sykepleiere. NSF ser det 
som positivt at topplederprogrammet 
i RHF-ene er åpnet opp for ledere i 
kommunene. Dette vil også kunne 
bidra til bedre samhandling mellom 
nivåene. 

Det er viktig for NSF at det i de 
tverrfaglige teamene skal skilles mel-
lom virksomhetsleder og medisinsk-

faglig ansvarlig. Det er en tydelig fø-
ring på at sykepleiere i teamene skal 
gis en selvstendig rolle og ansvar. 
Sammen med den nye lederutdan-
ningen vil NSF se muligheten for at 
det i stor utstrekning kan være sy-
kepleiere som kan få det helhetlige  
lederansvaret.

Organisering og finansiering 
Meldingen vil:
•  Stimulere til samorganisering av 

helse- og omsorgstjenester i kommu-
nene.

•  Legge til rette for etablering av pri-
mærhelseteam gjennom endringer i 
regelverk og finansieringsordninger.

•  Legge til rette for etablering av opp-
følgingsteam for brukere med store 
og sammensatte behov.

•  Videreutvikle ambulante team fra 
spesialisthelsetjenesten for å under-
støtte de kommunale tjenestene.

Samorganisering har vært et viktig inn-
spill fra NSF. Vi  er også opptatt av at 
prosesser knyttet til sammenslåing og 
omstilling må skje i dialog med de til-
litsvalgte, og at medlemmenes interes-
ser må bli hørt.

Barn og unge 
Meldingen vil:
•  Revidere forskrift om helsestasjon- og 

skolehelsetjenesten.
•  Utarbeide ungdomshelsestrategi.
•  Legge frem strategi om barnefattig-

dom.
•  Lansere familiesentermodellen som 

mulig modell.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er positiv til regjeringens satsing på sykepleiere i den 
nylig fremlagte primærhelsemeldingen, og at flere av innspillene fra forbundet er tatt 
hensyn til. NSF forventer at forbundet involveres i det videre arbeidet med meldingen.

TEKST: JAN VEGARD PETTERSEN  
OG KRISTIN HENRIKSEN

«NSF er positiv til at det varsles i en økt satsing 
på sykepleierledere.»

Lover satsing på  
sykepleierkompe- 
tansen i kommunene
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Psykisk helse og rus 
Meldingen vil:
• Ha en opptrappingsplan på rus.
•  Ha øyeblikkelig døgnhjelp for psykia-

tri og rus fra 2017.
•  Ha en ordning med finansiering av 

utskrivningsklare pasienter tidligst 
fra 2017.

Habilitering og rehabilitering 
Meldingen vil:
•  Ha en statlig finansiering av om-

sorgstjenestene.
•  Lovfeste retten til heldøgnsomsorg.
•  Vurdere innrettingen av en norm/ 

veileder for bemanning og kvalitet.
•  Stimulere til oppsøkende/forebyg-

gende hjemmebesøk til eldre. 

Statssekretær Lisbeth Normann (t.v.) i HOD og Eli Gunhild By utvekslet synspunkter sykepleiernes plass i den kommunale helse- og omsorgs- 
tjenesten. NSF mener at mange av målene ikke kan nås uten økt lønn for å rekruttere flere sykepleiere til kommunene. Foto: Kristin Henriksen.

Normann viste til primærhelsemel-
dingen, der hun mente sykepleiere er 
forespeilet betydelige løft.

Under Høyres landsmøte i april i år 
vedtok partiet å gjennomføre et «syke-
pleierløft» i pleie- og omsorgssektoren. 
Her går det blant annet frem at for å sik-
re en bærekraftig helse- og omsorgstje-
neste med god kvalitet i fremtiden, er 
det nødvendig med faglig omstilling, 
endret og høyere kompetanse. Høyre 
vil gjennomføre et kompetanseløft for å 
styrke kvaliteten i tjenestene: «Vi tren-
ger flere leger, avanserte sykepleiere, 
helsefagarbeidere og større tverrfaglig 
bemanning».

NSF mener at myndighetenes hand-
lingsplan for rekruttering må inneholde 

lønns- og arbeidsvilkår som bidrar til 
å sikre at vi får de 5000 sykepleierne 
kommunenes interesseorganisasjon, 
KS, har beregnet at kommunene må re-
kruttere hvert år.  

Høyere lønn
– Menn representerer en arbeidskraft-
reserve, men dagens lønn er ingen in-
centiv til å velge utradisjonelt, sa Eli 
Gunhild By i møtet med Lisbeth Nor-
mann. – Vi trenger jenter og gutter som 
har lyst til å bli sykepleiere, og vi trenger 
de beste. Hvis myndighetene skal klare 
å opprettholde kvaliteten på helse- og 
omsorgstjenestene, må sykepleieryrket 
tiltrekke seg dem som kan, og vil, utvi-
kle faget og tjenestene, sa By videre. 

Ernas bogg
Forbundslederen minnet også om hva 
Erna Solberg skrev på bloggen sin i 
2009: «Vi må rekruttere flere sykeplei-
ere som kan sikre et bedre medisinsk 
tilbud på sykehjem og i hjemmesy-
kepleie. Høyre vil bevilge en kompe-
tansepott som blant annet vil bidra 
til økt lønn for sykepleiere og andre 
utdanningsgrupper i offentlig sektor. 
Disse kvinnene har sakket akterut i 
lønnsutviklingen, fordi fagforeningene 
har prioritert lavtlønnete. God omsorg 
krever god kompetanse, derfor må vi 
ha flere sykepleiere. Vi må også styrke 
mulighetene for fagutvikling og fors-
kning, slik at omsorgstjenesten blir en 
attraktiv arbeidsplass.» 

Det var spørsmålet forbundsleder Eli Gunhild By ønsket å diskutere med statssekre-
tær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) da de to møttes nylig. 

Hva inneholder «sykepleierløftet»?
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Hva kan vi gjøre for å promotere Norsk 
Sykepleierforbund lokalt i Aust-Agder? 
Hvordan skal vi synliggjøre lokale tillits-
valgte og skape nettverk blant medlem-
mer og tillitsvalgte? Kan vi få vist frem 
NSFs fagpolitikk på en god måte, og da 
spesielt den politiske plattformen for 
folkehelse? Og kan vi finne en måte å 
vise sykepleiernes mange roller i folke-
helsearbeidet frem på? 

Disse spørsmålene stilte tre entu-
siastiske hovedtillitsvalgte i fylket 
seg, og vipps så Aust-Agders sykkel-
prosjekt «NSF på tur for folkehelse» 
dagens lys. De som startet det hele 
var Trine Sørensen, hovedtillitsvalgt 
(HTV) i Arendal kommune og Anna 
Elisabeth Pedersen, daværende HTV 
i Tvedestrand kommune, nå nestleder 
i fylkesstyret. Etter hvert ble Nina 
Marie Duckert med, HTV i Grimstad 
kommune. Fylkeskontoret i Aust- 
Agder har også bidratt.  

384 kilometer
1. juni startet sykkelturen i Bykle, nord i 
fylket, og fredag 4. juni hadde gjengen 

med NSF-entusiaster syklet gjennom 13 
av fylkets 15 kommuner, via Grimstad og 
Arendal, før turen ble avsluttet helt øst i 
Gjerstad kommune ved grensen til Tele-
mark. Da hadde noen medlemmer og til-
litsvalgte syklet en etappe, enkelte flere, 
og noen ganske få syklet alle etappene 
– 384 kilometer.

– Det har vært en fantastisk opple-
velse, sier hovedtillitsvalgt i Grimstad 
kommune, Nina Marie Duckert. Hun 
satt i følgebilen fylt opp av diverse ut-
styr som de syklende kunne få bruk for 
underveis. Blant annet hengekøyer som 
deltakerne har sovet i om nettene. Noe 
som ikke bare har vært udelt positiv 
siden følget i starten hadde både regn, 
snø, vind og temperaturer ned mot null.

– I Bykle ble vi godt mottatt av lokale 
sykepleiere ved Bykleheimen sykehjem. 
Vi fikk tilbud om å sove innendørs, for i 
Bykle var det ikke blitt sommer. Men vi 
ønsket å promotere at det er friluftsli-
vets år, og hang opp hengekøyer på utsi-
den av Bykleheimen. Det var vindstille 
da vi begynte, men etter hvert fikk vi 
stormen inn over oss og da vi våknet var 
det tre grader og snø. Men vi fikk låne 
ei grillhytte, fyrte opp bål og inviterte 

til frokost. Vi fikk besøk av ordfører, tje-
nestesjef, avdelingsledere og sykeplei-
ere og hadde veldig gode diskusjoner i 
hytta – mens det snødde utenfor, forkla-
rer Duckert.

Aktivitetsdag og debattmøter
Underveis har prosjektet, i samarbeid 
med lokale sykepleiere, arrangert uli-
ke aktiviteter for både medlemmer og 
andre: På Bykle Helsesenter, i Bygland 
og Iveland var det frokost og treff for 
medlemmer, på Froland arrangerte de 
ved hjelp av helsesøster aktivitetsdag 
for elever på skolen og i Åmli var det 
kveldsprat med medlemmer, før det 
hele ble avsluttet fredag med grilling 
på medlemshytta Blåskælhytta. Det 
har vært diskusjoner og debatter om 
folkehelse og det å være sykepleier i 
kommunen. 

Duckert forteller at de har hatt man-
ge gode diskusjoner underveis og be-
rørt mange ulike temaer. De har fått 
møtt medlemmer i grisgrendte strøk, 
og til og med vervet nye medlemmer 
til NSF. – Vi har gjort oss synlig i fyl-
ket, både blant folk flest, men også  
sykepleiere og ledere, sier hun. 

En gjeng med entusiastiske tillitsvalgte i Aust-Agder har valgt å promotere  
Sykepleierforbundet på en litt uvanlig måte – nemlig å sykle gjennom fylket.

TEKST OG FOTO: KRISTIN HENRIKSEN

Viste frem NSF  
fra sykkelsetet

SYKKELPROSJEKTET I AUST-AGDER

Da bar det i vei fra Froland til Åmli 
for «NSF på tur for folkehelse». Totalt 
384 kilometer ble tilbakelagt den 
første uken i juni.
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Norsk Sykepleierforbund (NSF)  
jobber målrettet i kommunikasjonsar-
beidet sitt med å få gjennomslag for 
sine viktigste saker. Høyere lønn for 
kompetanse, full lønn under videreut-
danning og en overordnet plan for spe-
sialutdanning er prioriterte mål i 2015 
og videre. Ved siden av å være synlig i 
mediene og opinionen er det viktig å 
holde en åpen dialog med politikerne 
om målene til Norges fjerde største 
fagforbund.

NSF snakker i klartekst om hva de 
ønsker å oppnå gjennom sin strategiske 
jobbing, og opplever at politikerne er 
nyttige både som mottakere av bud-
skap, men også sparringspartnere til 
kommunikasjonsarbeidet. Ulike par-
tier har ulike politiske prioriteringer, 
derfor kan møtene med politikerne få 
litt ulike agendaer. Men fellesnevneren 
er at politikerne på Stortinget aner-
kjenner sykepleiernes kompetanse og 
NSF som den største og eldste profe-
sjonsorganisasjonen for sykepleiere  
og sykepleierstudenter. Det er viktig  
å vite hva NSF mener.

Lydhøre
Eli Gunhild By har derfor blitt tatt godt 
imot av lydhøre politikere når hun har 
vært på sin runde til ulike partiledere 
og helsefraksjoner på Stortinget. Møtet 
med Kari Kjønaas Kjos var intet unntak. 
Tonen var gemyttlig selv om det ble ut-
vekslet politiske meninger som ikke går 
i takt på alle områder.

– Vi er veldig glade for den helhets-
tenkningen regjeringen nå legger 
opp til i primærhelsemeldingen. Men 
vi er ikke like glade for alt som regje-
ringen har foretatt seg, blant annet 
endringene dere har kjørt gjennom 

i arbeidsmiljøloven, sa Eli Gunhild 
By blant annet til den sentrale Frp-
politikeren.

Kari Kjønaas Kjos mente på sin side 
at motstanden mot arbeidsmiljøloven 
har vært for ensidig negativt vinklet fra 
sentrale fagforbund.

Praten gikk lettere rundt mer helse-
spesifikke temaer. Kjønaas Kjos har 
sittet på Stortinget for Akershus siden 
2005 og har siden 2013 ledet helse- 
og omsorgskomiteen. Hun er blant de  
politikerne som har erfaring fra man-
ge ulike deler av arbeidslivet og som 
kom sent inn i politikken. Selv om 
hun ikke har helsefaglig bakgrunn, 
har hun blant annet utmerket seg 
med et spesielt engasjement for rus-
feltet. Dette både før og etter hun ble 
leder for Stortingets helse- og om-
sorgskomité. 

Kunnskapsarbeider
Hun lyttet med interesse til NSFs inn-
spill om hvordan og hvorfor forbundet 

vil ha sine saker høyere på dagsorden, 
og hadde fått med seg ekspertkampan-
jen som akkurat hadde nådd flere av 
landets største aviser og nettsteder.

– Sykepleieren er i første rekke kunn-
skapsarbeider. Sykepleierens kunn-
skap er nøkkelen både til å få et bedre 
helsevesen, for å bedre folkehelsen og 
for å få mer fornøyde pasienter. Da er 
det viktig for hele samfunnet å heve 
verdsettingen av sykepleierne, sa Eli 
Gunhild By blant annet.

I sitt budskap om sykepleiernes 
kompetanse og ekspertise vektla Eli 
Gunhild By også de endringene i sy-
kepleiernes rolle med mer ansvar og 
spesialisering som har pågått i flere 
år og som vil fortsette. Samhandlings-
reformen er et eksempel på at syke-
pleieres arbeidshverdag endres og at 
behovet for flere sykepleiere og mer 
kompetanse og utdanning øker. Dette 
er et løft sykepleierne vil være med på, 
men som trenger politikerne med på 
laget. 

Denne våren har forbundsleder Eli Gunhild By truffet et utvalg sentrale politikere på 
Stortinget for å snakke om NSF sin ekspertkampanje og kommunikasjonsplan. Blant dem 
hun møtte var lederen i Stortingets helse- og omsorgskomité, Kari Kjønaas Kjos (Frp).

TEKST OG FOTO: TORE BOLLINGMO

Snakker sykepleiernes 
sak på Stortinget

Eli Gunhild By har hatt egne møter med mange sentrale politikere på Stortinget i vår for å 
snakke om NSFs strategi og kommunikasjonsplan. Leder av helse- og omsorgskomiteen, Kari 
Kjønaas Kjos (Frp) var naturlig nok en av disse. 

ELI GUNHILD MØTER
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De fleste forbinder handelsavtaler 
med tollsatser på ost, eller lignende. 
Derimot dreier tidens handelsavtaler 
seg mer om handel med tjenester og 
bare 10-15 prosent gjelder tollsatser. 

Den handelsavtalen Norge for øy-
eblikket deltar i forhandlinger om er: 
«Trade In Service Agreement» (TISA). 
Dette er en handelsavtale som frem-
forhandles utenfor de vanlige ram-
mene i WTO og hvor 50 land deltar, 
deriblant EU, USA, Canada og Norge.

Liberalisering
Ifølge internasjonale fagbevegelser er 
formålet å gi internasjonale selskaper 
enklere tilgang til tjenester i hele fri-
handelsområdet.  De tjenestene som 
betyr mest for vanlige folk; offentlige 
velferdstjenester, står i stor fare for å 
bli åpnet enda mer for kommersielle 
storselskaper innen eksempelvis sosi-
altjenester og infrastruktur som ener-
gi, vann og renovasjon, hevdes det. 

Mye av kritikken mot TISA dreier 
seg om manglende åpenhet rundt for-
handlingene og NSF frykter også økt 

privatisering, konkurranseutsetting 
og deregulering av offentlige tjenes-
ter. De internasjonale fagbevegelsene 
for offentlig sektor både på europeisk 
og globalt nivå, er sterkt kritiske til 
hvilke konsekvenser TISA kan få for 
offentlig sektor.

Norsk Sykepleierforbund følger 
nøye med på TISA og andre han-
delsavtaler, som Transatlantic Trade 
and Investment Partnership (TTIP), 
gjennom blant annet våre medlem-
skap og styreverv i europeisk og glo-
bale fagforeninger for offentlig sektor, 
henholdsvis EPSU (European Public 
Service Union) og PSI (Public Service 
International). 

Forbundsstyret i NSF har fattet et 
vedtak hvor den mener at handelsav-
taler ikke skal:
•  Omhandle offentlige tjenester, heller 

ikke helse, pleie- og omsorgstjenester.
•  Føre til økt grad om konkurranseut-

setting, privatisering eller deregule-
ring av offentlige tjenester.

Skulle handelsavtalene TISA og TTIP 
inneholde ett eller flere av ovennevnte 
elementer, kan ikke NSF støtte disse 
avtalene. 

Kritisk fagbevegelse
Forbundsleder Eli Gunhild By had-
de møte med statssekretær Morten 
Høglund (FrP) og Harald Andreassen 
fra Utenriksdepartementet (leder for 
Norge i TISA-forhandlingene) den 
20. mai i år, sammen med ti andre 
organisasjoner fra fagbevegelsen. 
Møtet ble arrangert etter en felles 
kritikk fra flere fagforbund, deriblant 
NSF, Fagforbundet og Utdannings-
forbundet. 

Statssekretær Høglund sa at TISA 
ikke skal være noe verktøy for konkur-
ranseutsetting og privatisering. Han 
presiserte at regjeringen har en agenda 
nasjonalt om økt privatisering innenfor 
utdanning og helse, men at regjeringen 
ikke vil bruke TISA til å nå disse poli-
tiske målene. 

TISA-forhandlingene er som nevnt 
lukket og hemmelige, og sivilsam-
funnsaktører og folkevalgte har derfor 
ikke innsyn i hva det forhandles om. 
Debatten har til nå vært basert på lek-
kasjer og andrehåndsinformasjon, som 
gir et ordskifte preget av påstander fra 
alle parter. 

Forbundsleder, Eli Gunhild By sier 
prosessen rundt TISA-avtalen er i en 
tidlig fase og NSF vil fortsatt følge ut-
viklingen i forhandlingene nøye. Sam-
tidig er det viktig for NSF å vise soli-
daritet med andre berørte faggrupper 
og sektorer, både nasjonalt og interna-
sjonalt. 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er bekymret for konsekvensene den internasjonale han-
delsavtalen TISA kan få for offentlige helse- og omsorgstjenester. Forhandlingene har 
foregått i hemmelighet og offentligheten har fått en del informasjon gjennom lekkasjer.

TEKST: ANITA RABBEN ASBJØRNSEN

Bekymret for manglende  
forhandlings-åpenhet

NSF ønsker ikke at TISA-avtalen skal omhandle offentlige tjenester, som helse, pleie- og 
omsorgstjenester. Illustrasjonsfoto: John Nordahl.

INTERNASJONALT

TISA-AVTALEN

TISA-forhandlingene pågår mellom 
50 WTO-land, deriblant Norge, og skal 
ende i en flerstatlig avtale om handel 
med tjenester (Trade in Services Agre-
ement).

Avtalen vil omfatte nær 70 prosent 
av verdensmarkedet for tjenester.
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Når du er på reise er det helt avgjøren-
de å ha en god reiseforsikring. Utgifter 
til sykehus, medisiner og lege kan bli 
store ved akutt sykdom eller skade. 

– Det er spesielt viktig med reisefor-
sikring på reiser utenfor EU, og plan-
legger du en tur til USA bør du være 
klar over at de har et privat helsesys-

tem hvor det fort kan bli kostbart å bli 
syk. Men også i Europa er det i mange 
land utbredt med private sykehus. Vi 
anbefaler derfor alle å skaffe seg reise- 
forsikring før ferien, sier avdelings-
lederen på Forsikringskontoret NSF, 
Randi Moan Riiber.

NSFs reiseforsikring dekker nødven-
dige utgifter som skyldes akutt sykdom 
eller ulykke, og omfatter utgifter til 
lege, medisiner, sykehusopphold eller 

hvis hjemtransport skulle bli aktuelt. 
Det er ingen beløpsbegrensninger. 
Husk å ha med reisebeviset som inne-
holder avtalenummer og viktige tele-
fonnummer. 

Avbestillingsforsikring
– Det er lurt å bestille reiseforsikringen 
før du booker reisen, da er du sikret 
å få tilbake reisekostnadene hvis du 
skulle bli akutt syk og ikke kan dra, 
fortsetter hun.

Har du NSFs reiseforsikring er det 
ikke nødvendig å kjøpe avbestillings-
forsikring, det er inkludert. 

Helårs eller tidsbegrenset forsikring
NSFs reiseforsikring er en helårs for-
sikring og dekker inntil hele 90 dager 
på hver reise. De fleste andre helårs 
reiseforsikringer dekker bare inntil 45 
dager. Forsikringen har heller ingen 
egenandel.

– Alternativet til en helårs reisefor-
sikring er en tidsbegrenset forsikring 
som kjøpes i forbindelse med hver 
enkelt reise. Reiser du til utlandet et 
par ganger i året blir det fort dyrere 

å kjøpe slike enkeltvise forsikringer. 
Ved en helårs forsikring er du dekket 
på små turer i Norge og NSFs reise-
forsikring har ingen krav om overnat-
ting. En helårs reiseforsikring vil der-
for være det beste alternativet for de 
fleste, fortsetter Moan Riiber.

Bagasje
– NSFs reiseforsikring har også god 
dekning av bagasjen din. Er koffer-
ten forsinket i fire timer, dekkes inn-
til 4 000 kroner. Er den skadet eller 
bortkommet, erstattes tapet med inn-
til 60 000 kroner for enkeltpersoner 
og inntil 150 000 for familier. 

Ønsker du deg en avslappende, hyggelig og bekymringsløs ferie uten ubehagelige  
konsekvenser for uforutsette situasjoner? Da er det smart å ha ordnet seg med en god 
reiseforsikring før du drar.  

TEKST: KRISTIN SIMONSEN

Overlat bekymringene  
til forsikringsselskapet

REISEFORSIKRING

«Det er spesielt viktig 
med reiseforsikring på 
reiser utenfor EU.»

Illustrasjonsfoto: yaym
icro.com

EUROPEISK HELSETRYGDKORT

Gjelder ikke utenfor EØS. Bestilles på 
helfo.no. Det er imidlertid ikke jevngodt 
med en reiseforsikring. Blir du alvorlig syk 
eller skadet i USA, må du dekke alle utgif-
tene selv. Det kan bety økonomisk ruin. En 
reiseforsikring dekker dessuten langt mer 
enn utgifter til medisinsk behandling.
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At sykepleierne skal være organisert, og at vi 
skal være en synlig og tydelig fag- og yrkes-
gruppe. Det er viktig at NSF sikrer gode ar-
beidsbetingelser for sykepleiere, både i form 
av en stilling å leve av og en turnus å leve med 
samt at man ivaretar sykepleierens rettigheter. 
NSF skal ha dyktige tillitsvalgte som er tyde-
lige, modige og stolte sykepleiere, og som er 
tilgjengelige for medlemmene. 
   Sykepleierne skal lønnes for den kompetan-
sen de har, og for den kompetansen de erver-
ver seg gjennom yrkeslivet. 
   Som fylkesleder er jeg politisk og adminis-
trativ leder, og det er derfor essensielt å bidra 
til at NSF er deltakende på de arenaene hvor 
man kan påvirke både politiske og adminis-
trative beslutningsprosesser til det beste for 
sykepleierne.
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I mars la regjeringen frem en stortings-
melding om fremtidig struktur i univer-
sitets- og høyskolesektoren. I meldin-
gen kommer det frem at regjeringen 
ønsker færre utdanningsinstitusjoner, 
for å skape mer robuste fagmiljøer og  
opprettholde god tilgang til utdanning 
og kompetanse over hele landet. Re-
gjeringen mener at vi har for mange 
små og sårbare fagmiljøer, og for mange 
spredte og små utdanningstilbud med 
sviktende rekruttering. For å rette opp 
dette, legger regjeringen opp til at det 
skal foretas en sammenslåing av uni-
versitet og høyskoler over hele landet.

Prosessene for å slå sammen disse 
enhetene har startet opp, og enkelte 
har en frist for sammenslåing allerede 
1. januar 2016. Det er ikke gitt noen 
sentrale kriterier for sammenslåing, 
men at det er de enkelte institusjo-

nene selv som skal ønske å slå seg 
sammen. 

Disse sammenslåingene vil ha 
innvirkning på arbeidssituasjo-
nen for mange NSF-medlemmer 
ved universitet og høyskoler. NSF 
er derfor sterkt involvert i de ulike 
omstillingsprosessene. De lokale til-
litsvalgte på berørte institusjoner 
deltar i arbeids- og styringsgrupper 
og utøver medbestemmelse på veg-
ne av de ansatte. Det er arrangert 
kurs for tillitsvalgte, hvor rettigheter 
for ansatte og tillitsvalgte har vært 
tema. Tillitsvalgte på berørte institu-
sjoner har blitt, eller vil bli invitert 
til samlinger, for at vi kan utarbeide 
en felles strategi for kommende sam-
menslåinger. 

Den fremtidige universitets- og høy-
skolestrukturen vil gi større virksom-
heter som har studiesteder spredt på 
flere geografiske steder. 

Regjeringen ønsker færre utdanningsinstitusjoner, og 
vil at høyskoler og universitet skal slå seg sammen til 
større enheter. Norsk Sykepleierforbund (NSF) følger 
nøye med på de ulike prosessene.

TEKST: EIRIK RIKARDSEN

NSF sterkt involvert

SAMMENSLÅING AV HØYSKOLER OG UNIVERSITET

Regjeringen ønsker større enheter innen høyskole og universitet, noe som også vil få 
konsekvenser for sykepleierutdanningen. Illustrasjonsfoto: John Nordahl.

I løpet av den nærmeste 
tiden vil tillitsvalgte holde 
medlemsmøter for å høre 
hvilke krav medlemmene 
mener at NSF skal stille. 
Disse rådene tas med til ta-

riffkonferansene, som igjen 
gir råd til forbundsstyret.

Denne demokratiske pro-
sessen er viktig for NSF. Vår 
utfordring til deg som med-
lem er at du bruker din rett 

og mulighet til å møte opp 
og si din mening. Det er helt 
avgjørende for at forbunds-
styret kan være sikre på at 
våre medlemmers ønsker 
og prioriteringer danner 

grunnlaget for kravene vi 
stiller. 

Ønsker du mer bak-
grunnsstoff, finner du dette 
på: nsf.no/lonn og klikk på 
banneret «Tariff 2016». 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er allerede i gang med å forberede 
tariffoppgjørene i 2016 og 2017. 

Vær med og påvirk NSFs lønnskrav
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