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INNSATSOMRÅDE 1: Prioritering og organisering av helsetjenesten 

 

Hovedmål 1: 

Utøvelse av operasjonssykepleie med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i en helsetjeneste som er organisert, bemannet og 
finansiert med utgangspunkt i pasientenes behov for helsehjelp, og prinsippet om behandling på beste, effektive omsorgsnivå. 
 
Viktige elementer for å nå målet: 

 En finansiering som fremmer faglig kvalitet, ønsket prioritering og god ressursbruk i alle deler av helsetjenesten. 

 Sykepleiernes rolle styrkes innenfor alle deler av helsetjenestetilbudet. Det helsefremmende og forebyggende arbeidet 
gjennom hele livsløpet vektlegges og styrkes. 

 Sykepleiernes kompetanse tas i bruk for å nå målene i Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015. 

 Deltar i helsedepartementets arbeidsgrupper i arbeidet med oppgavedeling. 

 E-helse, velferdsteknologi og andre IKT-verktøy som understøtter pasienten og sykepleiernes arbeidsflyt. 
 

Delmål: Tiltak på strategisk nivå evt. 
tidsangivelse: 

Aktiviteter på handlingsplannivå: Milepælsdato: Status: 

1.1 Bidra til en best mulig 
utnyttelse av operasjons-
sykepleierkompetansen for å 
sikre en best mulig og riktig 
ressursbruk i 
spesialisthelsetjenesten.     

a) Fremme økt bruk av 
operasjonssykepleiere i 
poliklinisk behandling. 
 

b) Være en pådriver i å 
tilrettelegge for dagkirurgisk 
virksomhet der dette er til 
beste for pasient og 
samfunnsøkonomi. 

 
c) Identifisere hvilke nye oppgaver 
operasjonssykepleiere eventuelt 

 Øve påtrykk til politisk ledelse i 
NSF om at 
operasjonssykepleiernes 
kompetanse er essensiell i 
behandling av 
operasjonspasienten, og ikke 
kan erstattes av annet 
hjelpepersonell i steril 
assistanse funksjon eller 
koordinerende funksjon 

 
 Vurdere oppgavedeling når 

Kontinuerlig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NSFLOS 
oppfordrer 
ledere til å 
benytte 
hjelpe-
personell til 
ikke pasient-
rettede 
oppgaver.  
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bør utføre og i lys av dette, hvilke 
oppgaver som da bør utføres av 
andre yrkesgrupper.  
 
d) Identifisere ikke-pasientnære 
oppgaver som andre yrkesgrupper 
kan ivareta  
 
e) Dokumentere resultat og effekt  
av en eventuell oppgavedeling og 
formidle disse  

utfordringer oppstår og 
behovet defineres gjennom 

avansert klinisk praksis. 
 

 Oppfordrer ledere i opr.avd. og 
Sterilforsyning å sende 
hjelpepersonell på de 
nystartede utdannings-
programmene for 
helsefagarbeidere/ 
hjelpepleiere på Fagskolene 
der dette programmet har 
startet opp. 

 
 
 

Kontinuerlig 
 
 
 
Kontinuerlig 
jfr dato for 
opptak ved 
de ulike 
skolene 
 
 
 

1.2 NSFLOS skal være pådriver 
til utvikling og økt bruk av E-
helse, IKT og 
velferdsteknologi innenfor 
etisk forsvarlige rammer. 

a) Bevisstgjøring av våre 
medlemmer ved å sette tema på 
dagsorden 
 
b) Være pådriver i forhold til 
strategisk valg for eHelse som 
understøtter sykepleiefaget og 
sykepleietjenestens 
arbeidsprosesser 

 Informasjon og opplæring 
av medlemmene på de 
ulike arenaer i vår 
organisasjon 

 

Kontinuerlig 
ved skifte av 
Lokalgruppe-
ledere og 
kasserere. 
Kurs i 
regnskaps-
føring og bruk 
av NSF’s 
elektroniske 
verktøy. 
 
 

Kassererne 
har 
gjennomgått 
første kurs i 
2014. Det er 
også avholdt 
kurs i 2015 
og 2016. 
Det er ikke 
planlagt nytt 
kurs i 2017 
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INNSATSOMRÅDE 2: Operasjonssykepleieprofesjonen i utvikling 

 
Hovedmål 2:  
En kompetent og tydelig operasjonssykepleietjeneste med fokus på kvalitet, pasientmedvirkning og tilgjengelighet, og som 
synliggjør og videreutvikler vår profesjonelle identitet.  
 

Viktige elementer for å nå målet: 

 Sykepleietjenesten er forankret og posisjonert på nasjonalt nivå og på alle nivå i helsetjenesten forøvrig. Dette bidrar til en 
lærende helsetjeneste som er trygg, samordnet og effektiv. 

 Gjennomgående ledelse av sykepleietjenesten med fokus på kunnskapsbasert praksis og kompetanseutvikling. 

 En sykepleietjeneste som videreutvikler arbeidet med kvalitetsindikatorer, pasientforløp og helhetlige systemer for 
kvalitetsforbedring. 

 En sykepleietjeneste som aktivt utvikler og implementerer nye funksjoner og tjenestetilbud (Dekkes av delmål 1.1 og 1.2 
over) 

 NSF skal motarbeide profesjonsnøytralitet i helsetjenesten. 

 NSF skal arbeide for å innføre en nasjonal sjefssykepleier. 
 

 

Delmål: Tiltak på strategisk nivå evt. 
tidsangivelse: 

Aktiviteter på handlingsplannivå: Milepælsdato: Status: 

2.1  Jobbe for å få et sentralt nivå 
i helseforvaltningen som har 
et helhetlig ansvar for 
sykepleietjenesten og som 
bidrar til en trygg, lærende, 
samordnet og effektiv 
sykepleietjeneste. 
 

a) Påvirke sentrale myndigheter 
gjennom dokumentasjon og 
strategisk argumentasjon  
 

 NSFLOS bidrar med sin 
kompetanse for å sikre 
dette. 

Kontinuerlig 
 
 

 

2.2 NSF deltar på alle arenaer og 
nivå der helse- og 
omsorgstjenesten utformes 
og besluttes. 

a) Utvikle en oversikt over 
relevante nasjonale og 
internasjonale arenaer og 
etablere en systematisk 

 

 NSFLOS deltar med sin 
kompetanse der det er 
nødvendig  

Kontinuerlig  
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oppfølging av disse. 
 
b) Være en pådriver for en 
sykepleietjeneste i tråd med 
NSFs politikk (kompetent, tydelig 
og koordinert). 
 
c) Styrke allianser med sentrale 
aktører. 
 
 
 
 
 
 
d) Være en aktiv bidragsyter for 
styrket pasientsikkerhet og 
pasient/brukermedvirkning. 
 

 
 

 Ved spesialistgodkjenning 
av faggruppene anestesi 
og helsesøstre er det en 
forutsetning at dette vil 
danne presedens for 
spesialistgodkjenning 
også for 
operasjonssykepleierne. 
 

     
 
 
 
 
 
 
Kontinuerlig    
 
 
 
 

2.3 Bidra til at helse- og 
omsorgstjenesten har 
kompetent ledelse med 
sykepleierfaglig forankring 

a) Synliggjøre verdien av 
sykepleiefaglig kompetanse i 
ledelsen av helse- og 
omsorgssektoren 
 
b) Særskilt satsing på ledelse på 
pasientnære nivå 

 Trekke operasjons-
sykepleieledere aktivt 
med i NSFLOS ved hjelp 
av Ledernettverket. 
 

 Informere gjennom dialog 
med ledere av de ulike 
operasjonsavdelingene 
om betydningen av å 
opprettholde 
operasjonssykepleier-
kompetansen i 
avdelingene. 

Nytt møte i 
ledernettverket 
21.04.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Møter er 
avholdt i april 
2015 og 
2016 
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 Bidra aktivt med våre 
erfaringer, kunnskaper og 
holdninger slik at den 
enkelte arbeidsgiver på 
best mulig måte settes i 
stand til å ivareta søkere 
med utenlandsk 
operasjonssykepleier-
utdanning. 

 
 
 
 
 

2.4 Beskrive og innta rollene 
sykepleiere skal ha i lys av 
det samhandlingsreformen gir 
muligheter for. 

 
a) Kartlegge behovet for nye 
roller og funksjoner, herunder 
oppgavedeling/tjenesteutvikling. 
 
b) Påvirke sykepleierutdanningen 
og kompetanseutvikling i tråd 
med dette. 

 Se pkt.1.1.b 

 Være en pådriver til at 
videreutdanningen innen 
operasjonssykepleie 
og/eller framtidens Master 
er i tråd med aktuelle krav 
og forventninger til 
operasjonssykepleierfaget
s roller, funksjoner og 
helhetstenkning. 

 
 

Kontinuerlig  
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INNSATSOMRÅDE 3: Operasjonssykepleierutdanning og forskning 

 
Hovedmål 3: 
Arbeider mot en klinisk master innen operasjonssykepleie, som sammen med fagutvikling og forskning skal gi 
operasjonssykepleiere kunnskap og kompetanse som sikrer grunnlag for god pasientbehandling, og synliggjør 
operasjonssykepleiernes særegne funksjon i helsetjenesten. 
 
Viktige elementer for å nå målet: 

 Sykepleierutdanning på alle nivå skal være regulert, organisert, finansiert og kvalitetssikret i tråd med befolkningens behov 
for sykepleierkompetanse. Det skal etableres nasjonale kvalitetskrav til sykepleierutdanningen på alle nivå. 

 Opptakskrav, kvalitet og fokus på kjernefagene i sykepleie på Bachelorstudiet, herunder sykepleiernes særegne funksjon og 
naturvitenskaplige tema, styrkes. 

 Operasjonssykepleierutdanning på Masternivå 

 Forskning med fokus på sykepleiernes utdanning, kjerneområder, arbeidsbetingelser, kvalifikasjoner i samhandling, 
pasientsikkerhet og pasientresultater skal initieres og prioriteres. 

 Det skal utarbeides strategi og innhold i forhold til klinisk ekspertsykepleie/avansert klinisk praksis. 

 Det skal arbeides med opprettelse av en samarbeidsavtale mellom praksis og fag- og forskningsmiljøer. 

 Stillinger til forskning og fagutvikling i sykepleie skal økes. 
 

 

Delmål: Tiltak på strategisk nivå 
evt. tidsangivelse: 

Aktiviteter på 
handlingsplannivå: 

Milepælsdato: Status: 

3.1 NSF medvirker til at 
det etableres nasjonale 
kvalitetskrav til 
sykepleierutdanningen 
+ klinisk 
ekspertsykepleier/avan
sert klinisk praksis. 
Dette for å sikre 
tilstrekkelig 
kompetanse hos 

a) Søke samarbeid med 
høyskoler og universitet 
om dette arbeidet. 
 
 
 
b) Utarbeide strategi og 
innhold i forhold til klinisk 
ekspertsykepleie/avansert 
klinisk praksis. 

 

 Øve påtrykk for 
framskriving av 
behov for spesial-
kompetanse. 

 

 Delta i arbeidet 
omkring avansert 
klinisk praktisk 
sammen med øvrige 

Kontinuerlig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UiA, UiS, HVL har etablert 
Master, flere er på gang 
 
Mangler 1. 
kompetanse/doktorgrads- 
Kompetanse innen 
operasjonssykepleierfaget 
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sykepleiere for å møte 
både dagens og 
fremtidens behov i 
helse- og 
omsorgstjenesten. (Ref 
også delmål 2.5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
c) Lønn under 
videreutdanning i 
operasjonssykepleie 

avdelinger i NSF 
 

 NSFLOS skal, for å 
møte fremtidens 
behov i 
spesialisthelsetjenes
ten, fortsatt arbeide 
for operasjons-
sykepleierutdanning 
på masternivå 
 
 
 
 
 
 

 Jobbe for 100 % 
lønn under 
videreutdanning og 
Master i 
operasjonssykepleie. 

Kontinuerlig 
 
Arbeide for at 
operasjonssykepleiere 
som har fått sin 
Master (120 studie-
poeng), ansettes som 
spesialsykepleier. 
 
Stillingstittel endres 
fra spesialsykepleier 
til Master i 
operasjonssykepleie, 
og må gjenspeiles i  
lønnen. 
 
Lønnsforhandlingene  
for 2017, evt.frem til 
oppnådd resultat med 
inntil 2 år med 100% 
lønn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 % lønn er oppnådd i 
lønnsforhandlingene 
for 2014 
 

3.2 NSF arbeider for 
utvikling og styrking av 
forskning som bidrar til 
kunnskapsbaserte 
sykepleiertjenester 

a) Bidra til koordinering 
av forskning med 
betydning for 
pasientresultater og 
sykepleiernes 
arbeidsbetingelser. 
 
b) Arbeide for styrking av 
rammebetingelser for 
forskning i sykepleie. 
c) Understøtte 

 

 NSFLOS oppfordrer 
NSF til å satse enda 
mer på fagutviklings- 
og forskningsmidler  

 

 NSFLOS oppfordrer 
medlemmene til å 
styrke faget gjennom 
forskning og 
fagutvikling og å 

Kontinuerlig 
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sykepleiernes bidrag i 
tverrfaglig forskning 

søke tilgjengelige 
forskningsmidler. 

 
INNSATSOMRÅDE 4: Lønns- og arbeidsvilkår 
 

 
Hovedmål 4: 
NSFLOS arbeider for å fremme operasjonssykepleiernes interesser og for å anerkjenne og verdsette deres kompetanse med 
hensyn til lønns- og arbeidsvilkår innen NSF-systemet. NSFLOS arbeider også for å sikre et helsefremmende og inkluderende 
arbeidsmiljø, som skal bidra til å skape attraktive arbeidsplasser og muliggjør høy yrkesdeltagelse i alle livsfaser. 

 
Viktige elementer for å nå målet: 

 Retten til full stilling skal styrkes. 

 Arbeidstidsordninger skal ivareta hensynet til helse, velferd, likestilling og faglig forsvarlighet. 

 En bemanning og kompetansesammensetning som ivaretar balansen mellom oppgaver og ressurser skal sikres. 

 Tredje-hver-helg prinsippet skal tariffestes. 

 Det skal sikres redusert arbeidstid for ansatte i nattevaktstillinger. 

 Sykepleierkompetansen skal synliggjøres i kampen for økt verdsetting og likelønn, samt utnytte nye arenaer, nytt ansvar og 
nye funksjoner.  

 Medlemmenes og tillitsvalgtes innvirkning på lønnsfastsettelse skal styrkes ved tilsetting, kompetanseutvikling og økt ansvar. 

 Forebygging og bekjempelse av sosial dumping skal videreføres. 

 Tillitsvalgte skal settes i stand til å håndtere utfordringer knyttet til sosial dumping. 
 

Delmål: Tiltak på strategisk nivå evt. 
tidsangivelse: 

Aktiviteter på handlingsplannivå: Milepælsdato: Status: 

4.1 Retten til full stilling skal 
styrkes og tredje-hver-helg 
prinsippet skal tariffestes. 

a) Jobbe målrettet inn mot de 
ulike arbeidsgiverne, 
arbeidsgiverorganisasjonene og 
myndighetene for å øke antall 
hele stillinger og øke 
grunnbemanningen. 
 

 NSFLOS oppfordrer sine 

medlemmer til å søke 

ansettelse i 100% stilling 

der de er gjenstand for 

ufrivillig deltid. 

 NSFLOS oppfordrer sine 

Kontinuerlig 
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b) Påvirke gjennom det sentrale 
utvalget i KS 
 
c) Legge til rette for, og bidra til å 
utvikle organisering og 
arbeidstidsordninger som bygger 
opp under dette og som ivareta 
hensynet til helse, velferd, 
likestilling og faglig forsvarlighet. 
 

medlemmer til deltakelse på 

NSF’s medlemsmøter både 

mht fagpolitikk og 

lønnsforhandlinger 

 NSFLOS arbeider for 

tilrettelegging av en god 

seniorpolitikk 

o 90% stilling med 

100% lønn 

o turnus og 

arbeidstidstilpasning 

for alle ved fylte 62 

år 

 NSF tar dette inn som et 
sentralt satsningsområde. 
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INNSATSOMRÅDE 5: Medlemmer og organisasjon 

 

 
Hovedmål 5: 
NSFLOS er et selvfølgelig førstevalg for operasjonssykepleiere og studenter i operasjonssykepleie. 
 
 
Viktige elementer for å nå målet: 

 Videreutvikle en attraktiv, sterk og tydelig medlemsorganisasjon hvor medlemmenes kollektive og individuelle behov står 
sentralt, og hvor god service er selvfølgelig i alle ledd. 

 En målrettet og tilpasset virkemiddelbruk for å rekruttere og beholde medlemmer. 

 Hensiktsmessig integrering av faggrupper og strategisk satsning på sykepleierledere for å styrke og utnytte organisasjonens 
samlede kompetanse og slagkraft. 

 Målrettet og konkret aktivitet for å rekruttere og beholde tillitsvalgte, styrke tillitsvalgtapparatet, oppnå styrket 
fagforeningsbevissthet og høy organisasjonsgrad hos sykepleierne. 

 Videreutvikle en kostnadseffektiv, dynamisk og fleksibel organisasjon med høy kompetanse og påvirkningskraft på relevante 
beslutningsarenaer. 

 

Delmål: Tiltak på strategisk nivå evt. 
tidsangivelse: 

Aktiviteter på handlingsplannivå: Milepælsdato: Status: 

5.1 NSF skal ha klare mål 
som er kjent både 
internt og eksternt og 
strategier som er godt 
kjent for de involverte i 
organisasjonsapparatet 

a) Utarbeide klare mål og 
strategier 
 
b) Utarbeide handlingsplaner 
i alle enheter basert på 
vedtatte mål og strategier 
 
c) Utarbeide en 
kommunikasjonsstrategi som 
bidrar til å utvikle 
merkevaren NSF både 

 Bruke nsflos.no og NSFLOS sin 
hjemmeside aktivt i kommunikasjon 
med medlemmene og andre 
interessenter. Direkte 
epostkommunikasjon med 
lokalgruppeledere. 

 

 Arbeide med å øke rekrutteringen til 
NSFLOS 
 

 Oppfordrer til aktiv rekruttering av 

Kontinuerlig 
 
 
 
 

Holde 
konstant 
fokus på 
dette. Vi kan 
bli enda 
bedre. 
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internt og eksternt. studenter 
 

 

 Utarbeide årlig handlingsplan i 
samsvar med NSF’ mal som gjøres 
tilgjengelig for våre medlemmer og 
andre faggrupper 

5.2 Øke bevisstheten om 
verdien av medlemskap 
i NSF for å øke 
organisasjonsgraden 
og bygge merkevare 

a) Evaluere og videreutvikle 
medlemstilbudet både i 
innhold og form for å gjøre 
oss attraktive og foretrukket 
for alle grupper av 
sykepleiere. 
 
b) Økt synlighet og 
tilstedeværelse på 
arbeidsplassene 

 

 

 Medlemsrekruttering med 

utgangspunkt i arbeidsplass 

Samhandle med tillitsvalgte, 

lokalgrupper m.m 

 
 
 
 

Ny kampanje 
01.01.-
31.12.17 
 
Målet må være 
minst 130 nye 
medlemmer i 
2017. 
 
 
 

Pr. 31.12.16 
er det 
rekruttert 
122 
medlemmer 
 
 
 

 

 


