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Gjennom nåløyet
63 organisasjoner søkte om midler fra Norad til bistandsprosjekt i sivile samfunn i sør.  
18 organisasjoner slapp gjennom nåløyet – Norsk Sykepleierforbund var en av disse.  
Les om NSFs bistandsprosjekt i Afrika på side 2-3.
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BISTANDSARBEID

Gjennom mange år har NSF hatt en 
avtale med Norad, Direktoratet for ut-
viklingssamarbeid, om å støtte sivile 
samfunn i sør. Siden NSF startet sitt 
bistandsarbeid på 80-tallet har organi-
sasjonen samarbeidet med flere ulike 
land, på ulike områder. I forrige avta-
leperiode med Norad  fra 2012–2015 
hadde NSF samarbeidsprosjekter i 
fire land; Zambia, Malawi, Uganda og 
Rwanda. Alle prosjektene hadde sam-
me hovedmål – nemlig å være med på 
å bygge opp og støtte utviklingen av 
sterke og bærekraftige sykepleier- og 
jordmororganisasjoner.

 I 2015 gikk avtalen med Norad ut, 
og NSF søkte om midler til å fortset-
te med prosjektene i de fire afrikan-
ske landene. På grunn av den akutte 
flyktningkrisen foreslo imidlertid re-
gjeringen å ta midler fra den delen 
av bistandsbudsjettet som skal gå til 
langsiktig utviklingsarbeid, for å bru-
ke mer på den akutte flyktningkrisen. 
Mange organisasjoner, inkludert NSF, 
var imot at verdens fattigste skulle be-
tale prisen for flyktningene. Selv om 
budsjettet til Norad ble mindre enn 
det har vært tidligere, var det godt å 
oppleve at protestene hadde effekt og 
at kuttet ikke ble like stort som først 
foreslått. 

Fornyet tillit
«Potten» til utviklingsarbeid var likevel 
mindre enn den har vært tidligere, og 
kun 18 av 63 organisasjoner fikk flerår-

ige avtaler med Norad om støtte til si-
vile samfunn. NSF er stolt og glad over 
å være en av disse organisasjonene. 
Dette betyr at vi har fått fornyet tillit 
hos Norad, som er en viktig bidrags-
yter til både å finansiere og kvalitets-
sikre bistandsarbeidet vårt. 

Den nye avtalen strekker seg fra 
2016-2018, og gir NSF et årlig beløp 
på 5,85 millioner kroner fordelt på de 
fire organisasjonene vi jobber med i 
Malawi, Uganda, Rwanda og Zambia. 
Avtalen er den samme for NSF som 
for andre som mottar støtte fra Norad; 
Norad bidrar med 90 prosent, NSF 
selv med 10 prosent. I praksis bidrar 
NSF med mer enn 10 prosent, fordi 
rådgiverne som jobber med bistand 
lønnes av NSF. Sykepleierforbundet 
har flere andre ansatte som bidrar i 
arbeidet og NSF bidrar innimellom 
med egne ressurser til for eksempel 
kjøp av kontorbygg til organisasjone-
ne vi samarbeider med. 

Sterke og bærekraftige
Alle de fire organisasjonene NSF støt-
ter har mer eller mindre samme mål: 
å vokse seg sterke og bærekraftige, og 
være et tydelig og respektert talerør 
for sykepleierne i landet. Organisasjo-
nene jobber på samme måte som NSF 
– både samfunnspolitisk, fagpolitisk 
og interessepolitisk. Samfunnspolitisk 
jobber organisasjonene med å påvirke 
helsetjenestetilbudet til befolkningen. 
I flere av landene betyr dette eksem-

pelvis at det nasjonale sykepleierfor-
bundet bidrar i utviklingen av gode 
offentlige helseinstitusjoner. 

Interessepolitisk jobber forbundene 
med å bedre lønns- og arbeidsvilkårene 
for sykepleierne samt å ivareta deres 
juridiske rettigheter. I noen av landene 
blir ofte sykepleierne urettmessig klan-
dret for hendelser de selv ikke står an-
svarlig for. Interessepolitikken er også 
et viktig ledd i arbeidet med å motvirke 
«brain drain» – der sykepleiere flytter 
fra Afrika for å jobbe i andre land under 
bedre lønns- og arbeidsvilkår. 

Fagpolitisk jobber organisasjonene 
hardt for at det skal utdannes flere 
sykepleiere, noe som er svært viktig 
da alle disse landene har veldig få 
sykepleiere i forhold til befolknings-
tallet. De jobber også for at kvalite-
ten på utdanningen må ha en viss 
standard, noe som både kommer 
pasientene til gode, men som også 
gjør at sykepleierne blir bedre rustet 
til å utføre de komplekse oppgavene 
de møter. Arbeidet vil, som i Norge, 
kunne bidra til at befolkningen i dis-
se landene etter hvert vil få tilgang til 
et helsevesen med faglig kompetente 
sykepleiere. 

Forhandlingsrett
Det er mange faktorer som må på 
plass for å bli en sterk og bærekraftig 
organisasjon. Først og fremst må orga-
nisasjonene ha medlemmer. Medlem-
mene rekrutteres og blir værende bare 

Som en av få organisasjoner fikk Norsk Sykepleierforbund (NSF) fornyet tillit  
fra Norad om støtte til å utvikle sykepleierorganisasjoner i flere land i Afrika.
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NSF tildelt midler  
for nye år med  
bistandsprosjekter 
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hvis de ser at de får noe ut av å være 
medlem. Fellesskapsfølelsen i seg selv 
er viktig, men medlemmene må også 
kjenne at organisasjonen er sterk nok 
til å tale deres sak når det er aktuelt. 
Å ha formell forhandlingsrett er en 
rettighet som er svært viktig. Det er 
dette som gir organisasjonene retten 
til å forhandle med myndigheter og 
arbeidsgivere, som sykehus og andre 
helseinstitusjoner om bedre lønns- og 
arbeidsvilkår. Det er derfor svært gle-
delig at alle de fire organisasjonene vi 
jobber med nå har fått forhandlings-

rett, da det er en viktig drahjelp både 
for å tale sykepleiernes sak, og for å 
rekruttere medlemmer. 

Grunnet dårlig infrastruktur, er 
«enkle» ting som innbetaling av med-
lemskontingenten i seg selv et stort 
stykke arbeid som krever mye tid og 
ressurser. For alle organisasjonene er 
målet at antall betalende medlemmer 
øker så mye at medlemskontingenten 
til slutt vil være største inntektskilde 
for organisasjonene. Innsatsen på 
dette området er derfor svært viktig 
også med tanke på å bli bærekraftige, 

og dermed kunne klare seg uten den 
økonomiske støtten som samarbeidet 
med NSF/Norad genererer. 

Med bakgrunn i de komplekse og 
krevende utfordringene både syke-
pleierne og organisasjonene i Malawi, 
Uganda, Rwanda og Zambia står i – er 
NSF svært fornøyd med at vi har fått 
tre nye år med finansiell støtte fra No-
rad for å kunne fortsette å bistå i den 
videre utviklingen av disse fire syke-
pleierorganisasjonene. 

Klikk deg inn på nsf.no for å lese 
mer om NSF sitt bistandsarbeid. 

En gjeng pasienter og pårørende som flittig bruker ZUNO/NSF-tuck shopen, Mansa distrikt, 
Zambia, juni 2015

ZUNO/NONA Tuck shop – en liten butikk 
som er satt opp av en av støttegruppene 
som har fått en liten pengesum av NSF. Butik-
ken får inn litt penger som brukes til å støtte 
syke sykepleiere. 

NSF bidrar med flere former for støtte. 
De siste årene har en jordmor fra NSF hatt 
workshoper med bruk av fødselssimulato-
ren «MamaNatalie». Her for 20 jordmødre i 
Muzanse nord i Rwanda, april 2016.
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Forhandlingene om en ny og revidert 
pleie- og omsorgsoverenskomst fant 
sted mellom NSF og NHO Service den 
7. juni. Det ble dessverre brudd og par-
tene møtes til mekling hos Riksmekle-
ren 31. august og 1. september.

NSFs viktigste oppgave er å sikre 
sykepleierne anstendige og gode ar-
beids- og lønnsvilkår og det er derfor 
mye som står på spill for NSF i dette 
oppgjøret og for dette området. Etter 
at oppgjøret i blant annet KS er ferdig, 
opplever NSF at sykepleierne i NHO-
området sakker ytterligere akterut. 
Avstandene mellom NHO og de øvri-
ge områdene er spesielt stor i forhold 
til lønnsstige.

Flere av virksomhetene i NHO Ser-
vice er konkurranseutsatt fra kom-
munal sektor og mottar offentlige 
driftsmidler. Virksomhetene i NHO-
området konkurrerer med kommu-
nale og andre offentlige virksomheter 
samt andre private bedrifter. NSF la 
derfor frem et krav til NHO Service 

som er på linje med de avtalene som 
allerede er inngått for virksomheter 
og områder NHO Service konkurre-
rer med. De politiske beslutningene 
fattet av NSFs landsmøte er også fø-
rende for kravene. 

Fare for streik
NHO Service ønsket verken å komme
med tilbud til NSF, eller å drøfte de 
fremsatte kravene i nevneverdig grad. 
Om meklingen ikke fører fram og det 
blir streik, vil første mulige streikedato 
være den 2. september.

Når et tariffoppgjør går til mekling, 
øker faren for streik. Som ledd i kon-
fliktberedskapen og forberedelsene til 
en mulig streik, har NSF sendt plass-
oppsigelse til Riksmekleren og NHO. 
Sykepleiere ansatt i de aktuelle virk-
somhetene har også fått et brev fra 
NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By. 

Det er stor avstand i vilkårene mel-
lom NHO-området og blant annet 
KS. Om forskjellene mellom arbeids-
giverorganisasjonene blir for store, 
frykter NSF at arbeidsgivere vil or-

ganisere seg der det tilbys dårligst 
vilkår til ansatte. NSF ser en utvik-
ling der arbeidsgiverne ofte bytter 
tariffområde, og at dette går utover 
de ansatte.  

Håper på enighet
Om ikke NSF får gjennomslag for kra-
vene som innebærer at sykepleiernes 
vilkår i NHO-området løftes opp på 
det som er etablert i andre tariffområ-
der, kan også sykepleiernes lønns- og 
arbeidsvilkår i andre områder være 
truet siden arbeidsgivere kan søke 
seg til NHO-området. 

NSF ønsker ikke konflikt og streik. 
NSF vil bruke meklingen best mulig 
for å bli enige med NHO Service. 

Dersom NHOs bedrifter ønsker å 
være ansvarlige og løse sine oppga-
ver på en faglig god og forsvarlig måte 
overfor pasientene, er stabile og godt 
kompetente sykepleiere helt nødven-
dig. NSF vet at om ikke NHO gjør seg 
attraktive nok, vil det være vanskelig 
for dem å rekruttere, og ikke minst, 
beholde gode sykepleiere. 

Før sommeren ble det brudd i forhandlingene mellom Norsk Sykepleierforbund 
og NHO Service. Partene møtes derfor hos Riksmekleren til høsten.

TEKST: KJELL MAGNE MØRK

Brudd i forhandlingene 
mellom NSF og NHO

NSF vil at sykepleiere i private virksomheter skal ha like gode lønns- og arbeidsvilkår som i det offentlige. Bildet er fra forrige konflikt med NHO 
Service i 2010. Foto: Kristin Henriksen.

PRIVAT SEKTOR
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Like sikkert som at vakre Ringerike har 
tatt på seg den lyse sommerdrakten, så 
entrer et hundretalls medlemmer og 
tilhengere av NSF Student ærverdige 
Klækken Hotell til årsmøte, valg av nye 
ledere og fest for de som går. 

– NSF Student er heldig som har en
studentstemme i alle deler av or-

ganisasjonen, noe som gir oss mulig-
het til å påvirke, sa studentleder Mia 
Andresen til årsmøtet, før hun kon-
kluderte med at hun nå blir medlem i 
«Voksen NSF» – Men NSF Student vil 
alltid stå mitt hjerte nært, sa hun. 

– Som studenter er dere i en unik 
posisjon til å påvirke. Mia og nestle-
der Stephanie Bahl har det siste året 
vært på alle steder der det er mulig å 
påvirke utviklingen i sykepleierutdan-
ningen. NSF Student har hatt en vik-
tig stemme i ulike råd og utvalg. Vi har 
vært sammen i møter med statsråder 
og statssekretærer. Dere har deltatt 
på konferanser, møtt ledere i syke-
pleierutdanningene, avgitt høringer, 
satt i gang kampanjer, satt dagsorde-
nen i media, og mye, mye mer. Ja, dere 
blir lyttet til, konkluderte By.

Stor ressurs
– Dere er en stor ressurs for samfun-
net. Dere er morgendagens sykepleie-
re og ryggraden i fremtidens helsesek-
tor. Dere gjør en solid jobb for å heve 
kvaliteten i utdanningen. Det ser og 
merker vi oss i forbundsledelsen. For 
det å stille krav til utdanningen hand-
ler til slutt om pasientsikkerhet, sa By. 

NSF Student har fått til konkrete 
endringer, som for eksempel nasjo-
nal deleksamen i anatomi/fysiologi og 
biokjemi, som blir obligatorisk for alle 
sykepleierutdanningene i 2017. NSF 
Student jobber også aktivt for karak-
terkrav og for å rekruttere flere menn 
til utdanningen. Studentlederen har 
deltatt i praksisprosjektet «Kvalitet i 

praksis», der målet har vært å styrke 
kvaliteten i praksisstudiene.

Utfordringene knyttet til praksis i 
sykepleierutdanningen er godt doku-
mentert. Kvaliteten i praksisstudiet 
er avgjørende for god studiekvalitet, 
men undersøkelser viser at denne er 
for dårlig.

– Vi ser at lærere har liten nærhet 
til praksisen, noe som også gjenspei-
ler seg i undervisningen. Teorien blir 
for praksisfjernt, og relevansen til ar-
beidslivet blir for vag. Det er mangel 
på veilederkompetanse, og det er ikke 
etablert karriereveier for veiledere i 
klinikken. I tillegg mener vi i student-
styret at det er et kritisk behov for del-
te stillinger for å sikre balansen mel-
lom teori og praksis, sa studentleder 
Mia Andresen. 

Privat forpliktelse
Dagens finansieringssystem stimu-
lerer til et overopptak av studenter. 
Mange studenter og få ressurser er 
derfor realiteten ved flere utdannin-
ger. Lærerne får mer undervisnings-

belastning og mindre tid til oppføl-
ging av hver enkelt student. – Dette 
er problematisk blant annet i forhold 
til praksisavvikling. Jeg mener derfor 
at kostnadene til praksisstudiene må 
kartlegges og budsjetteres for. Det 
må utvikles et finansieringssystem 
der ressursene følger studentene og 

pengene som er ment brukt til ut-
danning, må brukes der og ikke til 
andre gode formål i stramme kom-
mune- og helseforetaksbudsjetter. 
Private institusjoner med offentlig 
støtte bør også forpliktes til å ha stu-
denter i praksis, og det bør lovfestes 
en undervisningsplikt i kommunene, 
sa By, før hun ønsket studentene på 
årsmøtet lykke til videre i livet og ba 
dem be om full stilling når de skal ut 
i arbeidslivet.

– Forlang full stilling og still lønns-
krav, sa By. 

Det ble latter, alvor og fest da NSF Student avholdt sitt årsmøte like før sommeren.  
Gamle studentledere takket av og nye ble ønsket velkommen. En av de spesielt  
inviterte var moderforbundets leder Eli Gunhild By.

TEKST OG FOTO: KRISTIN HENRIKSEN

NSF-ungdommen

Studentene hadde celebert besøk på årsmøtet. F.v: Eli Gunhild By, NSF-leder, Bjørnar Mox-
nes, leder av partiet Rødt, Mia Andresen, leder NSF Student, Lisbeth Normann, statssekretær i 
HOD og Unni Hembre, instituttleder HiOA.  

ELI GUNHILD MØTER

«Forlang full stilling og 
still lønnskrav.» Eli Gunhild By
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Før sommerferien slo inn for fullt be-
søkte NSFs leder Eli Gunhild By, nest-
leder Solveig Kopperstad Bratseth 
og leder av Jordmorforbundet NSF, 
Hanne Schjelderup-Eriksen, Senter-
partiets (Sp) sentralstyre for å diskutere 
utfordringene i helsesektoren og andre 
viktige politiske spørsmål for å få en 
god helse- og omsorgssektor. I tillegg til 
NSF-delegasjonen, deltok også Fagfor-
bundets leder, Mette Nord og president 
i Legeforeningen, Marit Hermansen.

NSF har som mål å møte samtlige 
politiske partier for å spille inn poli-
tikk til de ulike partiprogrammene. 

– Takk for invitasjonen. Både NSF 
og Senterpartiet ønsker en helsesek-
tor som er basert på nærhet og kva-
litet i tjenestene. I likhet med dere 
er NSF skeptisk til markedstenkning 
og privatisering i helsesektoren. Vi 
mener at dette kan gi en dreining av 
prioriteringer som ikke er ønskelig 
og gjøre helsetjenester til et spørs-
mål om størrelsen på lommeboka, sa 
NSFs forbundsleder Eli Gunhild By 
til medlemmene av sentralstyret. 

Lokale tilbud
– Gode helsetjenester betyr i større 
grad gode lokale tilbud – fra svan-
gerskapsomsorg til hjemmetjenester 
og palliativ omsorg, sa By. Etter sam-
handlingsreformen har kommunene 
fått ansvar for sykere pasienter som 
krever tettere oppfølging og mer be-
handling enn tidligere. Veksten har 
vært klart størst i de sykepleiestyrte 
tjenestene.

Kjersti Toppe, nestleder i helse- og 
omsorgskomiteen på Stortinget for 
Senterpartiet, sa seg enig i at poli-
tikerne ikke har hatt nok fokus på 
kommunehelsetjenesten. – Det er for 
dårlig samhandling mellom sykehus 
og kommuner, sa hun blant annet. 

NSF etterlyste også et krafttak for 

å mobilisere tilgjengelig arbeidskraft: 
etablere heltidsstillinger, tiltak for å 
redusere sykefraværet og for at syke-
pleiere og helsefagarbeidere makter å 
jobbe til de når pensjonsalderen. 25 
prosent av dem som jobber i kommu-
nehelsetjenesten er ufaglært. Syke-
pleiermangelen er også betydelig, og 
kommunene sliter med å rekruttere 
sykepleiere. 

Kompetansegap
– Kompetansegapet øker, så det er på 
høy tid å sikre alle i sektoren en fagut-

danning og å ansette flere sykepleiere 
og spesialsykepleiere. Kommunene må 
utarbeide kompetanseplaner og bli at-
traktive arbeidsplasser for å sikre pasi-
entene trygge tjenester der de bor, sa By. 

Vi har tidligere sett at lærerne har 
hatt et løft for å sikre elevene kvali-
tet i skolen. – Nå er tiden inne for et  
sykepleieløft for å sikre trygge og 

gode tjenester for pasientene:
• Flere sykepleierårsverk
• Løfte kompetansen blant sykepleiere
• Løfte sykepleierfaget og dets organi-

sering i helsetjenesten.

Leder av Jordmorforbundet NSF, Han-
ne Schjelderup-Eriksen, ønsket å få 
Senterpartiet med på å bedre jordmor-
tjenesten.

– Den eneste måten å få til den re-
elle styrkingen  av jordmortjenesten, 
som  det er tverrpolitisk enighet om, 
er å innføre en faglig normering et-

terfulgt av statlig lønnstilskudd. 
Det vil medføre like forhold mellom 
jordmødre og allmennlege i svanger-
skapsomsorgen, og  bidra til å styr-
ke følgetjenesten for fremtiden, sa 
Schjelderup-Eriksen.

Også her var Senterpartiet enig: – 
Jordmortilbudet trenger et løft, spesi-
elt i kommunene, sa Kjersti Toppe. 

Å ha god dialog med politske partier er avgjørende for Norsk Sykepleierforbund (NSF). 
Når partipolitikerne gjør NSFs politikk om til sine egne, har NSF lyktes med en av 
forbundets viktigste jobber – politisk påvirkning. 

TEKST OG FOTO: KRISTIN HENRIKSEN

Politisk påvirkning

Norsk Sykepleierforbund besøkte Senterpartiets sentralstyre. F.v.: Solveig Kopperstad 
Bratseth, nestleder i NSF, Ola Borten Moe, 1. nestleder i Sp, Eli Gunhild By, leder i NSF og Kjersti 
Toppe, stortingsrepresentant Sp.

POLITIKK

«Kompetansegapet øker, så det er på høy tid  
å sikre alle i sektoren en fagutdanning.» Eli Gunhild By
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Endringer i helsetjenestene krever ny 
kompetanse. Forskning viser at det vil 
bli behov for langt flere spesialsyke-
pleiere enn hva vi har i dag. NSF har 
derfor utarbeidet en rapport som viser 
hvordan denne viktige kompetansen 
kan sikres i både kommune- og spesia-
listhelsetjenesten.

  – Sykere pasienter trenger blant 
annet gode vurderinger og raske av-
klaringer. Dette krever både solid 
breddekompetanse og at man mestrer 
avanserte kliniske oppgaver. Master-
grad i avansert klinisk sykepleie er 
noe vi trenger i både kommunene og 
på sykehusene, sa forbundsleder Eli 
Gunhild By.

NSFs landsmøte i 2015 vedtok at 
fremtidens spesialsykepleiere skal 
ha en mastergrad, og at tverrfaglige 
mastere må ha minst 30 studiepoengs 
fordypning i sykepleie for å kunne gi 
tittelen spesialsykepleier.

Mangler oversikt og plan
En kartlegging NSF har gjort (Tem-
peraturen på Helse-Norge, 2015) 
avdekker mangel på spesialsykeplei-
ere i både kommuner og sykehus. 
Det finnes imidlertid ingen nasjonal 
oversikt over hvor mange spesialsy-
kepleiere vi har, hvor stor mangelen 

er og hvordan fremtidens behov kan 
møtes. Det nasjonale plangrunnlaget 
mangler, noe NSF ser på som svært 
bekymringsfullt.

Slik mener NSF at riktig kompetanse 
og tilstrekkelig antall spesialsyke-
pleiere kan sikres:
• Det må utvikles en nasjonal, langsik-

tig strategi som identifiserer og be-
regner behov, og deretter dimensjo-
nerer nødvendig antall studieplasser 
på de ulike spesialistområdene.

• Nye avanserte kliniske sykepleierol-
ler må tas i bruk i kommunehelsetje-
nesten.

• Antall spesialsykepleiere i kommu-
nene må økes.

• Spesialist- og masterutdanninger skal 
gjenspeiles i et høyere lønnsnivå.

• Det må etableres flere praksisplasser 
for å møte behovet for å øke antall 
studieplasser.

• Det må gis lønn under masterutdan-
ning.

• Kommunene må få et lovpålagt an-
svar for undervisning og veiledning 
av studenter i masterutdanning (jf. § 
8-1 i lov om kommunale helse- og om-
sorgstjenester).

• Finansieringsmodellen for kommu-
nale helse- og omsorgstjenester må 
understøtte samhandling og nye rol-
ler for framtidens spesialsykepleiere.

• Finansieringsmodellen for praksisstu-
dier må endres slik at den blir et ster-
kere insentiv til å ta imot studentene.

• Kommunene må i større grad søke 
om midler avsatt i statsbudsjettet til 
at sykepleiere kan ta master i avan-
sert klinisk sykepleie, og stimulere 
sykepleiere til å ta disse utdannin-
gene.

• Spesialsykepleiere må få en tydeli-
gere plass i beslutninger knyttet til 
innovasjon og utvikling av helsetje-
nesten.
NSF støtter opprettelse av et utdan-

ningsråd for samarbeid mellom helse- 
og utdanningsmyndigheter (HOD-KD) 
og regjeringens forslag om etablering 
av en spesialistgodkjenningsordning 
for spesialsykepleiere.

Til stede på NSFs workshop var blant 
annet representanter for ulike høysko-
ler og universitet, ledere og styremed-
lemmer i NSFs faggrupper. 

TEKST: BODIL NILSEN

«Mastergrad i avansert 
klinisk sykepleie  
er noe vi trenger  

i både kommunene  
og på sykehusene.» 

Eli Gunhild By

Vil sikre  
spesialsykepleier-

kompetansen
– I partiprogrammene skal det være sykepleiepolitikk. Forbundsleder  
Eli Gunhild By var tydelig om forventningene til politikerne da hun åpnet  
NSFs workshop om fremtidens spesialsykepleiere på forsommeren. 

Vi trenger mastergrad i avansert 
klinisk sykepleie både i kommunene 
og på sykehusene, sa Eli Gunhild by 
om fremtidens spesialsykepleier. 
Foto: Kristin Henriksen.

FAGUTVIKLING
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Det finnes så mange dyktige sykepleiere som 
gjør en formidabel innsats for pasientene, på-
rørende og for samfunnet. De har kompetanse 
som alle har bruk for, en eller flere ganger i li-
vet. Og de er svært dedikerte i den gjerningen 
de utfører.  

Det er derfor vanskelig å forstå hvorfor sy-
kepleierne ikke oppnår den anerkjennelse de 
fortjener. I mange tilfeller virker det som om 
det ikke er nødvendig å legge forholdene til 
rette slik at sykepleierne kan bruke sin fulle 
kompetanse og slik at samfunnet, helsetje-
nesten og pasienten kan få det maksimale ut 
av den jobben de gjør.

Et eksempel er de endringene det nå vur-
deres å gjøre i arbeidstidsbestemmelsene. 
Alle som har arbeidet turnus i helsevesenet, 
vet at det å ha ansvar for mange svært syke 
pasienter, på sykehus eller i kommunehelset-
jenesten, krever årvåkenhet og energi hele 
tiden. Gjennom hele vakten. Det er derfor 
skremmende å se hvor lite hensyn det tas til 
dette for at arbeidsgiver skal kunne drive med 
så lite bemanning som mulig. Dette går ut 
over pasientsikkerheten, arbeidsforhold og 
den høyst nødvendige rekrutteringen til et 
spennende og givende yrke.

Sykepleierne er glade i yrket sitt og befolk-
ningen trenger flere sykepleiere som har be-
tingelser som gjør at de kan utføre jobben sin 
til pasientenes beste. Så arbeidsgivere og po-
litikere; ta vare på sykepleierne, så sikrer dere 
befolkningen den helsehjelp de har behov for.

Navn: Ragnhild Hegg
Posisjon: Fylkesleder i Akershus
Tid som fylkesleder: fra 2001

Telefon: 22043120
E-post: ragnhild.hegg@nsf.no

KONTAKTINFO: 

AKKURAT NÅ BRENNER JEG FOR:

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

NSF har satt sammen et program 
som vil overraske, engasjere og 
underholde – under temaet ny 
tid og nye roller.

Sykepleierkongressen arran-
geres hvert fjerde år og skal bi-
dra til økt kunnskap, faglig tyng-
de og inspirasjon. Som deltaker 
vil du vil oppleve foredrag, de-

batter, samtaler og nettverks-
bygging – for ikke å glemme det 
sosiale når hundrevis av syke-
pleiere møtes.

Det er allerede over 1400 på-
meldte. Har du ikke meldt deg 
på så vær rask, det er begrenset 
antall hotellrom. Siste frist for 
påmelding er 31. august.

Vi sees på The Qube kongres-
senter på Gardermoen! 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) venter over 1700  
deltakere når landets største helsekongress åpnes  
på Gardermoen utenfor Oslo i september. Har du  
ikke meldt deg på, så gjør det nå!

TEKST: KRISTIN VEISTEN

Landets største 
helsekongress

SYKEPLEIERKONGRESSEN 2016

Meld deg på innen 31. august

NY TID. NYE ROLLER

The Qube kongressenteR  

Clarion Hotel og Congress Oslo Airport

SYKEPLEIER- 
KONGRESSEN

2016
27. - 28. september

LYDEN AV

#innovasjonskraft

SYKEPLEIERKONGRESSEN.NO
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