


Mål med studien
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• Å tydeliggjøre sykepleiernes bidrag innen de 

spesialiserte tjenestene psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)



Bakgrunn

• Sykepleiere utgjør den største yrkesgruppen 

• Strukturelle endringer de siste (ti) årene

• Sårbare pasientgrupper
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Tre hovedtema

• Ansvar og oppgaver

• Behov for sykepleiefaglig kompetanse 

• Behovet for kompetanseutvikling
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Metode og materiale

• Tre fokusgruppeintervjuer med sykepleiere (10+13+15 deltakere)

• Web-basert spørreundersøkelse

• Svar fra 1918 sykepleiere.
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Om utvalget: tjeneste
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Del av sektoren man er ansatt i, prosent (N=1918)
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9% Psykisk helsevern -
spesialisthelsetjenesten

Tverrfaglig spesialisert
rusbehandling

Kombinert psykisk helse og
rusbehandling



Om utvalget: tjenestetilbud
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Nåværende arbeidssted, antall (N=1853)



Om utvalget: Videreutdanning
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Type videreutdanning kombinert med arbeidssted, antall (N=2078) 



Sykepleieres faglige ansvar og 
arbeidsoppgaver

Rolle vurdert i fokusgruppeintervjuene

• Vanskelig å sette ord på vs. tydelige meninger om hva sykepleiernes rolle er

• Må gjøre oppgaver som ikke er sykepleiefaglige.



I hvilken grad jobber du med
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I Andelen tid brukt på direkte pasientkontakt 

• 30 prosent av respondentene 80-100 prosent av tiden

• 40 prosent bruker 50-79 prosent av tiden

• en fjerdedel bruker under halvparten av tiden

• Alt i alt bruker altså respondentene forholdsvis mye tid på direkte 

pasientkontakt.
11



1. Psykisk helse

2. Rusarbeid

3. Fysisk helse

4. Forordning og administrering av 

legemidler

5. Egenmestring

6. Sosiale og juridiske behov

7. Kontakt med pårørende

8. Kartlegging og dokumentasjon

9. Samhandling – internt og eksternt

10. Veiledning av ansatte
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Sykepleiernes arbeidsoppgaver



Psykisk helse

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Følger opp pasientens eksistensielle/ åndelige behov

Informerer og underviser pasient om psykisk helse, rus, psykisk lidelse og behandling

Utøver samtaleterapi

Vurderer selvmordsfare

Observerer og kartlegger pasientens psykiske helse

Døgntilbud (n=1182) Poliklinikk (n=282) Team (n=106) LAR (n=31)

Hvor ofte utfører du følgende arbeidsoppgaver/tiltak i ditt nåværende arbeid? Prosentandel som svarte "svært ofte" eller "ofte". (N=1601)



Fysisk helse - status
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Legger til rette for fysisk aktivitet

Veileder pasienter om kosthold og ernæring

Følger opp ulike behov for sykepleie

Observerer og kartlegger pasientens fysiske helse

Døgntilbud (n=1165) Poliklinikk (n=279) Team (n=105) LAR (n=30)

Hvor ofte utfører du følgende arbeidsoppgaver/tiltak i ditt nåværende arbeid? Prosentandel som svarte "svært ofte" eller "ofte". (N=1579)



Fysisk helse - ønsket
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Legger til rette for fysisk aktivitet

Veileder pasienter om kosthold og ernæring

Følger opp ulike behov for sykepleie

Observerer og kartlegger pasientens fysiske helse

Døgntilbud (n=1155) Poliklinikk (n=277) Team (n=104) LAR (n=30)

For å ivareta brukernes behov, synes du generelt at det er behov for mer eller mindre av disse arbeidsoppgavene eller er det passe? Prosentandel som svarte "mer". (N=1566)



Fysisk helse – fra intervjuene
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«Min hovedoppgave er å se det fysiske og psykiske, og

hvordan de samvarierer. Hvordan en depresjon virker fysisk

inn, og hvordan det fysiske igjen er med på å forsterke

depresjonen eller angsten. Nesten alle psykiske lidelser gjør

også noe med deg fysisk. Og hvis sykepleierne fjerner seg fra

det, så taper vi fort terreng. Ved siden av dette med å

observere virkning og bivirkninger av medisiner. Det høres

ut som det blir veldig viktig [for viktig], men det har faktisk

noe med omsorgen til pasienten å gjøre.»



Bistå til økt mestring
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Hvor ofte utfører du følgende arbeidsoppgaver/tiltak rettet mot pasientenes egenmestring i ditt nåværende arbeid? 
Prosentandel som svarte "svært ofte" eller "ofte". Prosent (N=1652)



Pårørendekontakt - status
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gjøre kartlegging/ tiltak rettet mot barn av pasienter i behandling

Informerer og underviser pårørende om psykisk helse, rus, psykisk lidelse og behandling

Har samarbeid med pasientens pårørende/nettverk

Døgntilbud (n=1139) Poliklinikk (n=278) Team (n=104) LAR (n=30)

Hvor ofte utfører du følgende arbeidsoppgaver/tiltak når det gjelder pårørendekontakt i ditt nåværende arbeid? Prosentandel som svarte "svært ofte" eller "ofte"

(N=1551)



Pårørendekontakt - ønsket
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For å ivareta brukernes behov, synes du generelt at det er behov for mer eller mindre av disse arbeidsoppgavene eller er det passe? Prosentandel som svarte "mer" (N=1537)



Kartlegging og dokumentasjon
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dokumenterer helsehjelpen i pasientens journal

Bruker kartleggings-verktøy/ instrumenter ved testing og kartlegging

Døgntilbud (n=1220) Poliklinikk (n=283) Team (n=107) LAR (n=32)

For å ivareta brukernes behov, synes du generelt at det er behov for mer eller mindre av disse arbeidsoppgavene eller er det passe? Prosentandel som svarte "mer" (N=1642)



Kartlegging og dokumentasjon
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«Generelt må sykepleiere bli tydeligere på

sitt ansvarsområde. Vi må ha gode

kartleggingsverktøy som kan dokumentere

hva vi gjør.»



Samhandling internt og eksternt
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Har kontakt med kommunen om pasientens videre behov for støtte og hjelp

Opprettholder kontinuitet i helsehjelpen ved jevnlig kontakt med pasienten

Deltar i utforming av individuell plan (IP)

Deltar i utforming av pasientens behandlingsplan

Har en aktiv rolle i tverrfaglig drøfting internt ved enheten

Døgntilbud (n=1192) Poliklinikk (n=283) Team (n=107) LAR (n=31)

Hvor ofte utfører du følgende arbeidsoppgaver/tiltak når det gjelder samhandling i ditt nåværende arbeid? Prosentandel som svarte "svært ofte" eller "ofte" (N=1613)



Samhandling internt og eksternt
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«Å være koordinator i samarbeid, det tror jeg kanskje man 
lærer fra man er førsteårsstudent. Det der med at du må 
ringe dit, og finne ut av det. Altså, du må tørre å snakke med 
folk, og få ting til å fungere sammen. Så akkurat der tenker 
jeg at vi som sykepleiere kan den rollen godt (...) Der er vi 
gode!» 



Bidrag inn i det tverrfaglige arbeidet. 

• Opplever å ha en viktig plass i tverrfaglige team/tverrfaglig arbeid

• Kan bidra positivt med "det sykepleiefaglige blikket"

• Men mangler myndighet
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Bidrag inn i det tverrfaglige arbeidet. 
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«Vi har to behandlingsteam hvor det er sykepleiere, leger, 
psykologer. Og jeg føler at vi er likeverdige i diskusjonen 
sånn i utgangspunktet. Så er det noe ... legene må jo ta sine 
avgjørelser i forhold til sin profesjon og det samme med 
psykologene sånn sett. Så jeg føler at vi er ganske likeverdige 
i de behandlingsteamene hos oss.»



Bidrag inn i det tverrfaglige arbeidet. 
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«Det kan virke som om sykepleiere «skvises» ut av 
psykiatriske poliklinikker ettersom krav til hva vi kan få lov til 
å gjøre strammes inn. Psykologene overtar fordi de kan stille 
diagnoser selvstendig, men de er langt dyrere.» 

«Det er utfordrende å holde på det helhetlige perspektivet i 
samarbeid med psykologer. Sykepleierne blir stadig fratatt 
flere ansvarsområder og selv om vi er kliniske spesialister 
med mange års erfaring er vi pliktige til å rådføre oss med en 
psykolog (selv om de er nyutdannede) før vi kan ta enkelte 
avgjørelser. Det er ikke reelt tverrfaglig samarbeid og det 
vanner ut sykepleiernes rolle.» 



Faglige perspektiver:

28



• En stor andel av respondentene har utdanning 

utover grunnutdanningen

• Ca. tre fjerdedeler har/holder på med 

videreutdanning

• 14 prosent har mastergrad

• En viss frustrasjon over for dårlig støtte til 

kompetanseutvikling og læring
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Kompetanse og kompetansebehov blant 
sykepleiere

https://sykepleien.no/taxonomy/term/7829
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Kompetanse og kompetansebehov blant 
sykepleiere

https://sykepleien.no/taxonomy/term/7829

«Vi som sykepleiere har ingen spesialutdanning som er 
direkte linket til oss. Jeg har en del kolleger som har tatt 
videreutdanning i psykisk helsearbeid etter at jeg tok det 
selv, og når de da har jobbet i akuttpsykiatrien i noen år og 
tar denne videreutdanningen, så sier de, «dette er en 
videreutdanning som gir oss ingenting. Den gir oss 
ingenting, fordi den er blitt så utvannet». Og nå kan det 
hende de er spesiell fordi de har jobbet i akuttpsykiatri og 
har en del erfaring, men de møter folk som har aldri har sett 
en psykosepasient, de møter folk som ikke har peiling på 
medisiner, på sykdomslære, sånne ting som vi er godt vant 
med. Og det er også med å vanne ut profesjonen vår.» 
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Kompetanse og kompetansebehov blant 
sykepleiere

https://sykepleien.no/taxonomy/term/7829

«Videreutdanningen har i alle fall hjulpet meg, og å jobbe i 
rus, psykisk helse og somatikk, i forhold til å stå i ting over 
lenger tid. Du har utdannet deg som sykepleier, du har lyst 
til å hjelpe, du har problemer å løse. Men det er en helt 
annen måte å jobbe på. Og det å lære seg måter å snakke og 
å skape relasjoner på, som jeg har hatt veldig god hjelp til fra 
studiet.» 



Fag- og karriereutvikling
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«Jeg tenker at det er jo ikke veldig mange som vil ta i en

sykepleier og si at «Ok, nå skal vi lage et karriereløp for deg,

og vi satser på deg i forhold til utdanning». Det er ikke der i

det hele tatt. Og det kommer heller ikke ovenfra. Vi har jo

nailet psykologer i forhold til at de har permisjon, i forhold til

å kunne fordype seg faglig. Vi har ikke en dag en gang, i

forhold til det. Jeg prøvde meg en gang jeg, med å søke en

dags permisjon for å lese. Niks. Det fikk jeg ikke.»

Hva med 
karriereutvikling?



Veiledning

• Veiledning: flere 

ønsker sykepleiefaglig 

veiledning 
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"Den sykepleierfaglige veiledningen (...) den utvannes jo.

Det skal være tverrfaglig der også. Vi fikk metodespesifikk

veiledning innenfor kognitiv terapi. Og da fikk vi en ekstern

veileder som kostet masse penger, og som ikke hadde... Det

var en psykologspesialist som ikke hadde jobbet med

psykoser. Vi har tatt opp dette nå og gått til ledelsen. Dette

med at vi ønsker prosessveiledning. Sykepleierfaglig

veiledning, nettopp for å beholde faget vårt."
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0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Medisiner og medisinering

Annet

Pasientrettigheter (lover og forskrifter)

Sosial omsorg og tilrettelegging (bolig, velferd, nettverk etc. i kommunen)

Ledelsestema

Sikkerhet ved bruk av tvangsmidler

Diagnoser og diagnostisering

Brukerinvolvering og medvirkning

Alternativer til bruk av tvang

Vurdering av selvmordsfare

Selvhjelps- og mestringsstrategier

Kartlegging/tiltak rettet mot barn av pasienter i behandling

Rusproblematikk

Implementering og bruk av pasientkartleggingsverktøy

Pasienters forståelse/erfaring av hvordan det oppleves å være psykisk syk

Fysiske lidelser og psykisk helse - komorbiditet

 'Recovery'-orientert sykepleiepraksis

Individualterapi (kognitiv, psykoterapi etc.)

Bruk av ny teknologi for oppfølging og behandling (f.eks nettbaserte løsninger)

Problemstillinger knyttet til pasienter med minoritetsbakgrunn

Medisinfri behandling

I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt

I hvilken grad har du behov for å lære mer om følgende tema? Alle respondenter, prosent (N=1497-1540)

Kompe
tanse-
behov



De viktigste områdene for å videreutvikle 
sykepleierrollen
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Større vekt på å jobbe kunnskapsbasert

Rett til årlig lønnet studiepermisjon for faglig oppdatering

Bedre lønnsutviklingen over tid

Større vekt på mitt fagfelt (psykisk helse og/eller rus) i
sykepleierutdanningen

Rett til faglig oppdatering med lønn et visst antall dager i året

1a prioritet 2a prioritet 3e prioritet

De tre viktigste områdene for å videreutvikle sykepleierrollen på ditt felt. De fem høyest prioritert

områdene. Ansatte i døgntilbud, antall (N=1012)



Oppsummering

• Stort ansvar og mangfoldige oppgaver.

• Utydelig rolle?

• Behov for økt innsats for å møte pasientenes behov 

• Stort behov for mer sykepleiefaglig veiledning

• Behov for mer kunnskap
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Oppsummering

• Videreutvikling av sykepleierrollen – hva er  viktig?

• Faglig oppdatering og utvikling

• Større vekt på eget fagfelt i grunnutdanningen

• Arbeide kunnskapsbasert

• Lønn 
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https://www.nsf.no/vis-
artikkel/3280719/561096/Sykepleiere-i-psykisk-
helsevern-og-rus:-Onsker-mer-for-pasientene

https://www.nsf.no/vis-artikkel/3280719/561096/Sykepleiere-i-psykisk-helsevern-og-rus:-Onsker-mer-for-pasientene

