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LEDER

akgrunnen for at Landsgruppen av helse-
søstre har anbefalt en modernisering av 
yrkestittelen er redegjort for i e-post til alle 

medlemmer, på nettsiden og på Facebook. 
Alle medlemmer fikk tilsendt en spørreunder-

søkelse der det var mulig å komme med forslag til tittel 
i desember 2017. 60 prosent av medlemmene svarte 
på undersøkelsen. Alle forslagene er vurdert etter en 
rekke kriterier. 

Vi ønsket blant annet at tittelen skulle: 
• Være kjønnsnøytralt og kort.
• Ha appell hos helsesøstre, barn, unge og foreldre.
• Gi assosiasjon til lavterskel og til fagkompetansen.
• Være språklig og juridisk ok og gjenkjennelig.
• Differensierende opp mot andre yrkesgrupper og 
andre sykepleiere.

Vi er sykepleiere

De fleste forslagene inneholdt sykepleier i en eller 
annen form. Vi har gjennomført befolkningsunder-
søkelser som viser at bare omtrent halvparten av befolk-
ningen vet at vi har den grunnutdanningen, og bare 38 
prosent av de under 25 år. Sykepleiere har stor tillit i 
befolkningen og utdannelsen er en viktig plattform for 
å jobbe helsefremmende og forebyggende, samt avdekke 
og avverge sykdom. Sykepleierutdannelsen er årsaken 
til at vi kan vaksinere, skrive ut prevensjon osv. 

Det blir problematisert at ordet «syke» vil skremme 
ungdom fra å oppsøke oss. «Søster» er en gammel form 
for «sykepleier», det forstår ungdom, tror jeg.  Relasjon 

og tillit bygges ved informasjon, tilstedeværelse og 
 kontakt. Og ungdom er opptatt av at vi har kompetanse 
når det gjelder å skille sykdom fra normale variasjoner. 
Det jo ikke sikkert sykepleiertittelen varer evig heller, 
men det er i den «familien» vi hører hjemme.

Titler over flere linjer som forsøkte å romme hele 
yrket ble forkastet, det samme ble de som kan forveks-
les med andre. Derfor ble de som inneholdt ord som 
«arkitekt», «ingeniør» og liknende tatt ut. Det samme 
ble titler som kan forveksles med barnesykepleier. Hel-
sesøster/-bror, er ikke kjønnsnøytralt, dessuten skal vi 
tilby noe annet enn en søster/bror og en venn, selv om 
vi skal være vennlige. Folkehelsesykepleier er tungt og 
lite «lavterskel». Skolesykepleier og helsestasjonssyke-
pleier gjør det vanskelig for de mange som jobber her og 
der, skal de skifte tittel flere ganger hver dag?

Navnet flest har foreslått

Vi har gått nøye inn i helsesøsters arbeidsområde: Helse-
fremmende og forebyggende, seksuell helse, flyktning-
helse, sosial helse, fysisk helse, psykisk helse… Til slutt 
sto vi igjen med det navnet flest har foreslått, HELSE-
SYKEPLEIER, ikke perfekt, men det beste alternativet 
– og mer en modernisering enn en reell tittelendring. 
Tittelen går fint an å kombinere med tilleggsinformasjon 
som: Helsesykepleier for ungdom, ... for flyktninger, ... 
på helsestasjon osv. 

«Helsesykepleier» sier litt mer om hvem vi er: Vi er 
sykepleiere med spesialutdanning i det vide, helhetlige 
helsebegrepet. 
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Hvorfor landet vi på helsesykepleier?
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