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Det var full sal og stor medieinteresse knyttet til lanseringen av tidenes  
første helsepolitiske barometer i Norge 26. april. Side 2-3
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HELSEPOLITISK BAROMETER

Det er TNS Gallup som gjennomfører 
undersøkelsen etter modell av Kli-
mabarometeret. 1.728 nordmenn ble 
spurt om deres oppfatning av norsk 
helsevesen.

Av hovedfunn i barometeret er at 
nordmenn anser oppgavene i helse-
vesenet for å være en av de tre stør-
ste utfordringene Norge står overfor. 
Bare innvandring og integrering og 
økende arbeidsledighet vurderes 
som viktigere.

Regjeringen får terningkast «tre» for 
sin innsats for å løse oppgavene i hel-
sevesenet. Velgerne gir klar tilbake-
melding om at det bør brukes mer mid-
ler på helse enn hva som gjøres i dag. 
Dette gjelder på tvers av velgergrupper, 
dog med unntak velgerne til MDG.

Norsk Sykepleierforbund opplevde 
særlig interesse fra mediene rundt to 
temaer i forbindelse med helsepolitisk 
barometeret:

NRK Dagsnytt meldte at det er bred 
støtte (78 prosent) i befolkningen for at 
midler til skolehelsetjenesten bør øre-
merkes i statsbudsjettet for å sikre at de 
som skal ha tilbudet får det. 

– Det er stor mangel på helsesøstre. 
Det er faktisk under to prosent av lan-
dets skoler som har tilgjengelig helse-
søster hver dag. Dette gjør at barn og 
unge ikke får den hjelpen de trenger 
når de har behov for det, og probleme-
ne kan dermed vokse seg mye større. 

Nå er det på tide at helseministeren og 
finansministeren øremerker disse mid-
lene. De har en overveldende støtte 
i befolkningen, også blant Høyres og 
FrPs velgere. Dette er et viktig lavter-
skeltilbud, og våre barn og unge fortje-
ner at det er gode tilbud i alle kommu-
ner, sa Eli Gunhild By til NRK.

Folk sier nei til private aktører
Den andre saken som var viktig for NSF 
omhandlet hva folk mener er best for 
pasientene om de private eller kom-
munen driver sykehjemmene. En svært 
liten andel av befolkningen mener kom-
mersielle private aktører er å foretrekke.

Til Avisenes Nyhetsbyrå kunne Eli 
Gunhild By slå fast at også her var be-
folkningen på linje med NSFs politikk. 
37 prosent mener kommunen er best 
egnet til å drive sykehjemmene, 23 pro-
sent mener det ikke spiller noen rolle 
mens 18 prosent svarer «vet ikke». 16 
prosent mener ideelle organisasjoner 
er best egnet mens bare 6 prosent me-
ner de kommersielle private er best 
egnet.

– Dette viser svært liten oppslut-
ning i befolkningen om troen på at det 
private er best når det gjelder helse-
tjenester. NSF er opptatt av å sikre 
befolkningen tilgang til helsetjenester 
av god kvalitet, og mener dette best 
ivaretas ved at det offentlige ikke bare 
finansierer, men også står for tjeneste-
ytingen, sa forbundsleder Eli Gunhild 
By i Norsk Sykepleierforbund. 

Oppslutningen om kommunalt drev-
ne sykehjem kontra private kommersi-
elle varierer naturlig nok litt etter po-
litisk tilhørighet, men til og med blant 
velgerne i Fremskrittspartiet og Høyre 
er det flere som tror kommunen er den 
beste løsningen av de to.

Pasientenes helsetjeneste
Statssekretær Lisbeth Normann i Hel-
se- og omsorgsdepartementet åpnet ar-
rangementet som ble holdt i forbindelse 
med presentasjonen av rapporten. Hun 
sa at regjeringen var glad for at det nå er 
kommet et slikt barometer.

– Rapporten gir et innblikk i befolk-
ningens oppfatning av helsetjenestene. 
For regjeringen er innholdet av stor in-
teresse. Vi ønsker å skape pasientens 
helsetjeneste. I praksis innebærer det 
at pasientenes og brukernes behov skal 
settes i sentrum for utvikling og end-
ring. Det ligger til grunn for alt regjerin-
gen gjør innenfor helse- og omsorgsfel-
tet, sa Normann blant annet.

Andre nestleder Karen Bjøro holdt 
NSF sitt innlegg under hovedpresen-
tasjonen av helsepolitisk barometer i 
Filmens Hus i Oslo.

– Som den største profesjonsgruppa 
i norsk helsevesen ser vi det som vår 
oppgave å være med og påvirke utvik-
lingen av helsetjenesten slik at den til 
enhver tid er rettet mot å fremme helse, 
forebygge og bidra til å løse befolknin-
gens helseproblemer. I så måte er det 
gledelig for oss å se at «sykepleierblik-

Befolkningen vil at regjeringen skal bruke mer midler 
på helse enn hva som gjøres i dag. Dette kom frem da 
TNS Gallups helsepolitiske barometer ble presentert 
nylig med Sykepleierforbundet sterkt til stede.             

TEKST OG FOTO: TORE BOLLINGMO

Vil ha mer  
satsing på helse
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ket», som vi i NSF kaller det, er i takt 
med hva befolkningen mener er en rik-
tig tilnærming, sa Karen Bjøro.

Et sykepleierløft
Bjøro benyttet også sjansen til å for-
telle hvorfor hun mener fremtidens 
helsepolitikk er avhengig av et syke-
pleierløft.

– Blant de viktigste punktene i et 
sykepleierløft er en nasjonal strategi 
for å mobilisere arbeidskraftreser-
ven. Sykepleieryrket er mer popu-
lært blant de unge enn noen gang 
før. Samordna opptak meldte om 
rekordsøkning til sykepleierstudiet. 
Det er gledelig. 

Men mange faller fra underveis i 
studiet, flere jobber deltid i andre 
sektorer, og mange må slutte i yrket 
før oppnådd pensjonsalder. Derfor 
trenger vi tiltak for å sikre heltid, re-

kruttering og arbeidstid, nettopp for 
å møte pasientenes behov for god 
bemanning og rett kompetanse, sa 
Bjøro.

Arrangementet ble avsluttet med 
en politikerdebatt om hvordan re-
sultatene skal tas videre i utformin-
gen av norsk helsepolitikk. Debatten 

ble ledet av Markus Moe fra Dagens 
Medisin. Kari Kjønaas Kjos, leder av 
helse- og omsorgskomiteen (Frp) del-
tok sammen med stortingsrepresen-
tantene Kjersti Toppe, (Sp), Tove Ka-
roline Knutsen (Ap), Tove Wilhelmsen 
Trøen (H) og Ketil Kjenseth, (V) – alle 

medlemmer av helse- og omsorgsko-
miteen.

De 15 samfunnsaktørene som var 
med på tidenes første helsepolitiske 
barometer var ACTIS Rusfeltets sam-
arbeidsorgan, Den norske tannlegefore-
ning, Gjensidigestiftelsen, Grete Roede, 
Kreftforeningen, Nasjonalt folkehel-

seinstitutt, Norges Apotekforening, 
Norsk Psykologforening, Norsk Syke-
pleierforbund, Pensjonistforbundet, 
Rehabiliteringssenteret AiR, Statens 
Seniorråd, Stiftelsen Sex og Samfunn, 
Synsinformasjon, Universitetet i Trom-
sø, Institutt for Samfunnsmedisin. 

Statssekretær Lisbeth Normann (t.v) i Helse- og omsorgsdepartementet og andre nestleder Karen Bjøro i NSF under presentasjonen  
av helsepolitisk barometer.

«Blant de viktigste punktene i et sykepleierløft 
er en nasjonal strategi for å mobilisere arbeids-
kraftreserven.» Karen Bjøro
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Hvis du er i planleggingsfasen av som-
merferien, eller allerede har bestilt en 
reise, bør du sjekke om reiseforsikrin-
gen din er betalt og i orden. 

– Vi anbefaler alle å ha en helårs 
reiseforsikring for hele familien. Da 
slipper du å bekymre deg om du og 
familien din er forsikret hvis uhellet 
skulle skje. Spesielt i land utenfor EU 
kan det få alvorlige økonomiske kon-
sekvenser når sykehusregningen eller 
lignende skal gjøres opp. Men også 
mindre problemer som avbestilling av 
ferie grunnet sykdom, bortkommet ba-
gasje, tyveri, eller hvis reisen blir for-
sinket, kan bli kostbart. Velger 
du NSFs reiseforsikring får 
du en helårs reiseforsik-
ring inkludert avbestil-
lingsforsikring som 
dekker over hele 
verden, både på 
korte og lange 
turer, opplyser 
avdel i ngs le -
der på Forsi-
k r i ng s kon-
toret NSF, 
Randi Moan 
Riiber.

Har du Euro-
peisk helsetrygd-
kort har du rett til 
nødvendig helsehjelp i et 
annet EØS-land på samme vilkår 
som oppholdslandets egne statsbor-
gere, men det dekker ofte ikke nok og 

«Dekker andre forsikringsselskaper det, dekker vi det».  
NSFs reiseforsikring har dekningsgaranti og sikrer de beste vilkårene. 
Alltid.

TEKST: KRISTIN SIMONSEN

Det beste valget  
for sykepleiere

Hvis du er i planleg-
gingsfasen av sommer-
ferien, eller allerede har 
bestilt en reise, bør du 
sjekke om reiseforsik-
ringen din er betalt og i 
orden. Foto: Forsikrings-
kontoret NSF.

FORSIKRING

gjelder ikke utenfor EU. Det anbefales 
derfor å ha en reiseforsikring i tillegg.

Spesialforsikring
Som sykepleier er det naturlig å yte 
helsehjelp ved en nødssituasjon, enten 
den skjer i Norge eller på feriereise i 
utlandet. NSFs reiseforsikring er den 
eneste reiseforsikringen som har in-
kludert en ansvarsforsikring for syke-
pleiere som dekker deg i slike tilfeller.  

– Når du har denne forsikringen in-
kludert i reiseforsikringen din slipper 
du å bekymre deg for om du er dek-
ket eller ikke. For sykepleierstudenter 
som er i praksis i utlandet er det et 
krav om å ha ansvarsforsikring. NSFs 
reiseforsikring har dessuten 90 da-
gers reisevarighet per reise, noe som 
tilsvarer de fleste praksisperioder, 
sier Moan Riiber.   

Lave priser
Når prisen i tillegg er lav, er NSFs rei-
seforsikring et enkelt valg. Årlig pris 
for 2016 er 1 284 kroner for familie, og 
972 kroner for én person.
  
Sjekkliste før ferien:
• Sjekk at hus-, innbo- og reiseforsik-

ringen din er betalt og i kraft.
• Steng av vannet før du drar bort.
• Sørg for at huset ser bebodd ut. La 

noen lys stå på, så det er lys i huset 
om kvelden. Ikke trekk for alle gardi-
nene. Klipp plenen, klipp hekken og 
lignende rundt huset før du drar.

• Ikke la postkassen flyte over. 
• Lås inn verktøy og redskaper. 
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Et pilotprosjekt i regi av NOKUT har 
gjennomført nasjonale deleksamener i 
anatomi, fysiolog og biokjemi i bachel-
orgradsstudiet i sykepleie. Gjennom-
snittskarakteren var 1,9 (D), kun 41,6 
prosent av studentene fikk karakteren 
C eller bedre. Bare 3,4 prosent fikk ka-
rakteren A, mens hele 43 prosent fikk 
E (14 prosent) eller F (29 prosent, F er 
stryk).

– Resultatene er ikke gode nok. 
Dette må få konsekvenser for univer-
sitetene og høyskolene i deres arbeid 
med å heve kvaliteten, sa Røe Isaksen. 
Resultatene indikerer at skolene har 
en enhetlig sensurpraksis, noe kunn-
skapsministeren var fornøyd med. 

– Det er viktig at en arbeidsgiver skal 
kunne stole på at karakterene som set-
tes er sammenliknbare og gjenspeiler 
kandidatenes kunnskapsnivå.

Manglende kunnskaper
– Når 43 prosent av studentene får 
karakteren E eller F, og hele 29 pro-
sent stryker, indikerer det at mange 

studenter har et svakt kunnskapsnivå 
i anatomi, fysiologi og biokjemi og sli-
ter med dette faget. Det er ikke et nytt 
problem, men noe som institusjonene 
må ta på største alvor, sa Nokut-direk-
tør Terje Mørland da resultatene ble 
presentert tidligere i vår. 

– Jeg deler NOKUT bekymring. Det-
te dreier seg om grunnlaget for fag-
lig forsvarlig sykepleie og har direkte 
virkning på pasientsikkerheten. God 
praksis krever solid teori, sier NSFs 
forbundsleder Eli Gunhild By.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har 

over lengre tid vært kritiske til de 
store variasjonene det er mellom sy-
kepleierutdanningene. 

– Rapporten synliggjør et stort be-
hov for å ta grep. Det er kanskje det 
aller viktigste ved nasjonale deleksa-
mener. Derfor er det flott at regjerin-

gen har fulgt opp vårt innspill om å 
utvikle en slik eksamen. Her skal NSF 
Student også ha en stor honnør for sitt 
viktige engasjement, sa By.

Karakterkrav
Både By og leder av NSF Student, Mia 
Andresen mener at studiet trenger ka-
rakterkrav.

– Vi må ha karakterkrav i norsk, mat-
te og engelsk for å sikre tilstrekkelig 
opptakskompetanse. Det viser disse 
resultatene, påpekte By.

– Dessuten må rådgiverne i videre-
gående skole bli bedre. De som øn-
sker å bli sykepleiere må få beskjed 
at studiet er ikke må sees på som 
lett slik at de ikke faller fra under-
veis fordi det krever for mye av dem, 
sa studentleder Mia Andresen.

NSF mener derfor at følgende må på 
plass:
• Et Nasjonalt kompetansestyringssys-

tem, med fastsetting av felles slutt-
kompetanse.

• Forskriftsfesting av kvalitetsindikato-
rer for kvalitet i praksis. 

• Nasjonal deleksamen. 

Resultatene i den nasjonale deleksamenen i fysiologi, anatomi og biokjemi viser 
en stor andel stryk. At kvaliteten må heves er både kunnskapsminister Torbjørn 
Røe Isaksen og forbundsleder i Sykepleierforbundet, Eli Gunhild By enige om.

TEKST OG FOTO: KRISTIN HENRIKSEN

Kvaliteten på sykepleier- 
studiet må heves

F.v: Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund 
Eli Gunhild By, leder av NSF Student, Mia Andre-
sen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

ELI GUNHILD MØTER KUNNSKAPSMINISTEREN

«Vi må ha karakterkrav 
i norsk, matte og  
engelsk.» Eli Gunhild By
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Årsmøtet blir arrangert på Klæk-
ken Hotell på Hønefoss 23.-26. juni. 
Vi opnar med ein debatt om kvalitet 
i praksis. Der møter statssekretær 
Lisbeth Normann, instituttleiar ved 
HiOA Unni Hembre, forbundsleiar 
Eli Gunnhild By, studentleiar Mia 
Andresen og leiar av partiet Rødt 

Bjørnar Moxnes. Debatten vil bli leia 
av Eivind Werring, tidligare student-
styremedlem. Unni Hembre vil også 
ha eit innlegg under årsmøtet med te-
maet «frå dårleg rykte til verdas bes-
te sjukepleiarutdanning», der ho vil 

diskutere rundt utfrodringane knyta 
spesielt til HiOA. Studentleiinga hå-
per at opningstaler og debatten vil 
kick-starte dei gode diskusjonane og 
vekke engasjementet i salen.

På årsmøtet 2016 vil det diskute-
rast og vedtas mykje ny politikk. Stu-
dentstyret fremmer temaer omhand-
lande klima, miljø og helse, kvalitet 
i praksis, e-helse, studentens økono-
mi, fleirkulturell sjukepleie, seksuell 

helse og varsling. Det er med andre 
ord mange spanande tema under 
årets årsmøte, i tillegg blir det kurs 
om seksuell helse i samarbeid med 
Røde Kors Ungdom, stand, taler og 
innlegg frå gjestar og samarbeidsor-

ganisasjonar frå inn – og utland. 

Ledige plassar
Årsmøtet består av skuledelegatar frå 
alle sjukepleiarutdaningane, og fyl-
kesrepresentantar frå alle fylka samt 
studentstyret og studentleiinga. 3. mai 
kom resultantane frå stemmeperio-
den over kven som skal representere 
dei ulike skulane. Resultata finner du 
på nsfstudent.no. På nokre campusar 
er det fortsatt ledige plassar, og vi har 
moglegheit til å supplere. Er det ledig 
plass i delegasjonen frå din skule og du 
har lyst til å vere med, kan du ta kon-
takt med oss på nsfstudent@sykeplei-
erforbundet.no

Fleire kandidatar
Ryktet seier at det i år vil bli eit vel-
dig spanande val av ny studentleiing 
og studentstyre. Fleire har allereie 
meldt sitt kandidatur. Fristen for å 
stille til val i sentrale verv er 30. mai. 
Kandidatane vil du finne på vår hei-
meside et par veker før valet. 

Vi NSF Student leiinga vil nytte an-
ledninga til å takke for eit godt sam-
arbeid i året som har godt, det har 
vært et innhaldsrikt, spennande og 
kravande år. NSF Student får stadig 
vekk bekrefta at det gjelder å enga-
sjere seg, studentstemmen er viktig 
og den vil fortsette å være det. Stu-
dentleiinga ønskjer nytt studentstyre 
og moderorganisasjonen lykke til 
med viktig arbeid i det komande året.  
Tips! Ønskjer du å lese om kva NSF 
Student har jobba med og for det sis-
te året? Snart kan du lese årsberet-
ninga vår og sjå bileter, klikk deg inn 
på nsfstudent.no 

No nærmar det seg årets happening for sjukepleiarstudentar,  årsmøtet  
til NSF Student. Her samlast over 100 sjukepleiarstudentar frå alle dei ulike  
studieinstitusjonane i landet seg for å forme NSF Students politikk  
og innsatsområder for den komande perioden.

TEKST: MIA ANDRESEN  
OG STEPHANIE BAHL

Årets happening – ny 
politikk og nye tankar

NSF STUDENT

«Ryktet seier at det i år vil bli eit veldig spanande 
val av ny studentleiing og studentstyre.»

Nestleder Stephanie Bahl (t.v.) og leder Mia Andresen i NSF Student. Foto: Kristin Henriksen.
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Rennesøy kommune har i flere år top-
pet lønnsstatistikken i Rogaland. Kom-
munen har som mål å ha høy kvalitet på 
helsetjenestene, og har derfor hatt en 
satsing på sykepleiere, som innebærer 
både å rekruttere og beholde sykeplei-
erkompetansen. 

Rennesøy kommune er en del av 
Stavangerregionen. Kommunen, som 
over flere år har vært blant Norges ras-
kest voksende kommuner, nærmer seg 
5000 innbyggere. Den store veksten 
representerer krevende utfordringer og 
spennende utviklingsmuligheter. Ren-
nesøy var en øykommune, men etter 
at øya ble landfast med to undersjøiske 
tunneler i 1992 har innbyggertallet økt 
betraktelig. 

Lønn er ett av flere virkemidler 
NSF har 37 medlemmer i Rennesøy. 
Mange ansatte bor på øya, men det er 
også en del som pendler fra Stavanger. 
Sykepleierne får tilbud om 100 pro-
sent stilling med mindre de ønsker å 
jobbe reduserte stillinger selv. Rekrut-
teringsstrategien innebærer at syke-
pleiere følger ordinære ansiennitets-
trinn, men gis et rekrutteringstillegg 
på kr 38 710,- kroner. En nyutdannet, 
nytilsatt sykepleier mottar derfor 434 
410 kroner inkludert tillegget (lønnsta-
bell 2015).

– God lønn bidrar til at vi både klarer 
å rekruttere og beholde sykepleiere. Vi 
ønsker å fremstå som en arbeidsgiver 

som viser at vi verdsetter sykepleierne, 
men dette handler ikke bare om lønn. Vi 
er også opptatt av å ha gode arbeidstids-
ordninger, oversiktlige arbeidsoppgaver 
og et minimum av stress og tidspress. 
Full sykepleierdekning har dessuten gitt 
oss et godt faglig miljø, noe som også bi-
drar til å rekruttere og beholde sykeplei-
erne i kommunen, sier Marianne Sund, 
kommunalsjef Helse og velferd.

Fleksible ordninger
Organiseringen av helsetjenestene er 
svært fleksibel i Rennesøy. Sykepleierne 
vurderer selv hvor det er behov for dem 
innenfor hjemmebaserte tjenester, kort-
tidsavdeling og omsorgsbolig. Det er pa-
sientenes behov som er utgangspunktet 
for hvordan sykepleierne fordeler seg på 
de ulike tjenestetypene. Det betyr at pa-
sientene møter de samme sykepleierne 
i alle deler av forløpet. Noe som bidrar 
til kvalitet og kontinuitet for pasientene. 
Nøkkelen til dette er å overlate de fag-
lige vurderingene til fagfolkene.

Samhandlingsreformen
Sykepleierne på Rennesøy må alltid 
være rustet. Dårlige pasienter og lange 
avstander er en del av arbeidsdagen, og 
ansvaret deres har definitivt blitt større 
etter at samhandlingsreformen ble inn-
ført. Hovedtillitsvalgt for NSF i Ren-
nesøy kommune, Margrethe Reianes, 
mener endringene som har fulgt med re-
formen har hatt positive ringvirkninger 
for sykepleiernes faglige utvikling.

– Samhandlingsreformen har med-

ført at sykepleiere i kommunen får flere 
utfordringer. Oppgaver og prosedyrer 
som tidligere kun ble utført på sykehus 
gjøres nå hjemme hos pasienten eller på 
korttidsavdeling. Takket være rekrutte-
ringsstrategien har vi håndtert de nye 
utfordringene på en veldig god måte, 
sier Reianes.

Godt samarbeid
Både arbeidsgiver og Sykepleierforbun-
det gir uttrykk for at et godt samarbeid 
har vært avgjørende for å lykkes med 
rekrutteringsstrategien. 

– Vi jobber mot det samme målet. 
Sammen har vi lyktes med å iverksette 
en strategi som verdsetter sykepleier-
nes kompetanse, noe som også har gitt 
høy kvalitet på tjenesten, sier Marianne 
Sund.

Sykepleierløftet
Forbundsleder i Norsk Sykepleierfor-
bund Eli Gunhild By lanserte tidligere 
i år sykepleierløftet, der lønn og ar-
beidsvilkår er sentralt for å få ned syke-
pleiermangelen i kommunene. By be-
rømmer Rennesøy for deres satsing og 
oppfordrer andre kommuner som sliter 
med å rekruttere og beholde sykepleiere 
til å se til denne kommunen. 

– Rennesøy går foran og viser vei på 
mange måter. Dette er et utmerket ek-
sempel på at lønn, arbeidsforhold og 
faglig gode miljøer er avgjørende vir-
kemidler for å rekruttere. Ikke minst er 
lovnad om heltidsstilling et eksempel til 
etterfølgelse, sier By. 

I Rennesøy kommune i Rogaland er det full sykepleierdekning. Slik har det  
ikke alltid vært. En bevisst rekrutteringsstrategi ligger bak, der blant annet lønn  
har vært virkemiddel for suksessen.

TEKST OG FOTO: BODIL NILSEN

Derfor har Rennesøy 
full sykepleierdekning

God lønn er et 
viktig virkemid-
del i Rennesøys 
re k r ut te r in gs-
strategi. F.v: Gro 
Merete Ringsø, 
Marianne Sund, 
Margrethe O Rei-
anes, Britt Ellinor 
Scott og Bente 
Solfrid Jensen.

LØNNSPOLITIKK



NSF inviterer til spennende dager 
med over 60 foredrag, debatter, 
samtaler og nettverksbygging, i til-
legg venter vi 140 posterpresenta-
sjoner, 50 utstillere og 1700 delta-
gere.

Vær tidlig ute
Som NSF medlem betaler du kun 
2200 kroner for å delta dersom du 
melder deg på innen 15. juni, deretter 
øker deltageravgiften til 3500 kroner. 
NSF har reservert mange hotellrom i 
området, men det lønner seg å være 
tidlig ute med registrering for å sikre 
deg hotellrom i nærheten av Quben 
kongressenter.

Sosiale arrangement
Vi åpner for registrering mandag 
kveld og inviterer til en uformell «get-
together» i foajeen i Quben. Tirsdag 
kveld inviterer vi til en tre retters 
konferansemiddag med underhold-
ning i Quben.

Prekonferanser
Jordmorforbundet NSF inviterer 
jordmødre og jordmorstudenter til en 
spennende konferanse med nasjonalt 

og in-
ternasjonalt fokus. 

NSFs nasjonale jordmorkonferanse 
arrangeres 26. september som en 

prekonferanse til Sykepleierkongres-
sen. Tema er ny tid – nye roller. Det 
blir en lærerik dag med interessante 
foredragsholdere, workshops, utstil-
lere og konferansemiddag på kvel-
den.  Se nsf.no for mer om alle pre-
konferansene.

Søk stipend
Som deltager på sykepleierkongres-
sen kan du søke NSF om kurs- og 
konferansestøtte. Støtten er ment 
som et tilskudd til et ønsket ar-
rangement. Se retningslinjer og 
søknadsskjema på www.nsf.no  

Program, påmelding og informasjon 
finner du på sykepleierkongressen.no

Sykepleierkongressen arrangeres hvert fjerde år,  
og bidrar til økt kunnskap i form av både faglig tyngde 
og inspirasjon i tiden fremover. Meld deg på i dag  
og få redusert deltakeravgift.

TEKST: KRISTIN VEISTEN

Meld deg på 
innen 15. juni!

SYKEPLEIERKONGRESSEN 2016

Jeg brenner for en tydelig sykepleieRstemme 
inn i tjenestene, spesielt der tverrfaglig arbeid 
er viktig. Jeg mener at sykepleiere som eksper-
ten er viktig i fremtidens tjenester, men da må 
vi være tydelige, modige og stolte når fremti-
dens tjenester skal planlegges. Vi må tørre å se 
at ting kan gjøres annerledes, og sikre at syke-
pleien får en viktig plass i fremtidens tjenester. 

Jeg bekymrer meg for mangelen på syke-
pleiere, spesialsykepleiere, jordmødre og helse-
søstre, og for at mange arbeidsgivere ikke har 
tatt dette innover seg. Vi har tidligere sett at når  
kommuner skulle melde ifra hva de manglet, 
så husket de den ene ingeniøren på rådhuset, 
men ikke de 10 sykepleierne de manglet for å 
få gitt forsvarlige helsetjenester. Samtidig opp-
lever vi at mange arbeidsgivere ikke har vært 
villig til å tenke lønn som et viktig virkemiddel 
eller har hatt vilje til å gi lønn under videreut-
danninger for å møte fremtidens behov for 
spesialsykepleiere. 

Mangel på sykepleiere er ikke bare et spørs-
mål om å rekruttere men også om å beholde. 
Vest-Agder er et fylke med få heltidsstillinger, 
spesielt blant kvinner. Jeg vet at heltid er et 
ønske både for mange sykepleiere og for tje-
nesten. Men når flere helger blir presentert 
som eneste løsning, så blir jeg bekymret. Løs-
ningen ligger primært i å endre holdninger og 
at vi med bruk av trepartssamarbeidet finner 
de gode løsningene sammen. Arbeidsgiver 
må planlegge både på kort og lang sikt, de må 
planlegge slik at unge synes yrket er attraktivt, 
men også slik at de som har valgt å bli sykeplei-
ere blir værende i tjenestene, ikke bare ti år 
men hele sin karriere på 30-40 år. 

NAVN: Ragne Quinteros
ALDER: 47 år
POSISJON I NSF: Fylkesleder i Vest-Agder 
TID SOM FYLKESLEDER: Siden februar 2015

TELEFON: 41 49 87 09
E-POST: ragne.quinteros@nsf.no

KONTAKTINFO: 
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Har du tips, ros, spørsmål eller 
konstruktiv kritikk? Send en e-post til 
krihen@nsf.no
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