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Datamateriale 

• Totalt 160 sykepleiere og sykepleieledere fordelt på 10 kommuner 

• Overkant av 2700 medlemmer av NSF har besvart spørreundersøkelse 
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Rett og nok kompetanse?  

 

• Nesten 90 prosent forteller om større arbeidsbelastning og større kompleksitet 

 

• Bare rundt 30 prosent forteller at den helsefaglige kompetansen som skal håndtere 
dette, har økt. 

 

• Nedprioritering av oppgaver som samhandlingsreformen forutsatte skulle forbedres: 
rehabilitering, psykisk helsehjelp og forebygging. 

 

• Mer ad hoc opplæring – lite satsing på formell utdanning 

 

• 60 prosent av sykepleierne som jobber pasientrettet oppgir at tilrettelegging og 
oppmuntring til å øke kompetanse skjer i liten grad  

 

• 20 prosent av sykepleierne forteller at det er satt av tid til faglig oppdatering 

 

• Terskelen for å oppnå vedtak om hjelp er blitt høyere 
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Hvordan kan dette skje? 

• Implikasjoner og konsekvenser 

– Ansvarsoverføring 

– Omprioritering av ressurser 

– Mer spesialiserte kompetanseintensive tjenester fører til økt sårbarhet 

– Høyere krav til faglig infrastruktur 

– Kommuner på etterskudd 

– Sykepleiere absorberer det økte ansvaret 

• HVORFOR ER IKKE ALLE MER OPPTATT AV Å FINNE UT MER OM 

DETTE? 

• De politiske prioriteringene i samhandlingsreformen blir selektivt realisert 

• Sykepleieledere gjør politiske prioriteringer 

• Endret tjenesteprofil har derfor et dypt politisk innhold 

• Handler ikke om at målet ennå ikke er nådd, men en velferdsstat i endring 

• Rett kompetanse på rett sted? 
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Er dette en lederutfordring? 



Er dette en lederutfordring? 

• Dilemma 

• Lederes oppgave: oversette politikk til praksis og praksis til politikk 

• Ledere og ansatte: konkurrerende virkelighetsforståelser 

• Kjønn 

• Velferdsstatens ambisjoner 

• Sykepleie og ansvar 

• Lojalitet – til hva? 
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• Rapportene kan lastes ned gratis på Telemarksforskings hjemmesider 

• Telemarksforsking.no 

– Publikasjoner 

• Samhandlingsreformens konsekvenser i de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene 

 

• Bruddstykker av helhet. Oppgaver og kompetanse i Helse- og 

omsorgssektoren 
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