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Høringssvar til regional utviklingsplan for Helse Vest RHF

Vi viser til høringsbrev med utkast til regional utviklingsplan for Helse Vest RHF. Planen er en oppfølging av 
gjeldende nasjonale helse- og sykehusplan (2016-2019), og skal også inngå som en del av grunnlaget for ny 
nasjonal helse- og sykehusplan. For å oppfylle sitt «sørge-for» ansvar skal Helse Vest RHF planlegge, 
evaluere og korrigere virksomheten, slik at befolkningen i regionen får nødvendig tilgang til 
spesialisthelsetjenester. Den regionale utviklingsplanen er knyttet til dette ansvaret og må vurderes i lys av 
dette. 

Norsk Sykepleierforbund avgir høringssvar til alle de regionale utviklingsplanene. Generelt vil vi peke på at 
planene er svært ulike i form og oppbygging, til tross for at det er utarbeidet en felles veileder for arbeidet 
med planene. Dette gjør det krevende å sammenlikne planene på tvers av regionene. Planene har ulike 
styrker og svakheter, og NSF vil oppfordre Helse Vest RHF til å vurdere egen plan opp mot de andre 
regionale utviklingsplanene, for å se om det er tiltak og elementer som bør tas inn i egen plan.

Utviklingsplanen for Helse Vest RHF skiller seg markert fra de andre regionale utviklingsplanene. Den er 
svært overordnet og generell, og gir i enda mindre grad enn de andre planene konkret informasjon mht til 
utfordringsbilde, veivalg og tiltak fremover. NSF mener planen i sin nåværende form ikke er i samsvar med 
kravene i veileder for utviklingsplaner. Selv om Helse Vest bygger på en allerede eksisterende plan skal 
denne utviklingsplanen inngå som grunnlag for ny nasjonal helse- og sykehusplan. NSF kan vanskelig se for 
seg hvordan det skal være mulig med den formen og det innholdet planen har nå. Det gjenstår et betydelig 
arbeid for å synliggjøre og konkretisere status, veivalg og tiltak i regionen. NSF mener planen i større grad 
må omtale og konkretisere tiltak innenfor følgende områder: 

Bemanning og kompetanse – plan for utdanning av spesialsykepleiere og jordmødre.•
Arbeidsgiverpolitikk – rekruttere, beholde, heltid, sykefravær, arbeidstid, HMS.•
Fag- og kvalitetsutvikling – behov for en tverrfaglig tilnærming og for å løfte andre områder enn •

medisin. 
Kvalitet og pasientsikkerhet – forebygging av pasientskader gjennom evidensbasert sykepleie.•
Samhandling og samarbeid med kommunene – tydeliggjøre hvordan Helse Vest vil bidra til å styrke •

kompetanse og tilbud i kommunene, og utvikle egne tjenester inn mot det kommunale nivået.  

Utviklingstrekk og framskrivninger 
Helse Vest beskriver et kjent utfordringsbilde med en aldrende befolkning, endrede bosettingsmønstre, nye 
behandlingsmuligheter, økende forventninger fra pasienter og befolkning, rekrutterings- og 
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kompetanseutfordringer og press på økonomisk bærekraft. Samlet sett vil dette stille økte krav til 
endringsvilje- og evne.

Framskrivingene for Helse Vest viser en kraftig prosentvis vekst i aldersgruppen over 70 år. Frem mot 2035 
vil denne gruppen øke med over 100 000 personer i Helse Vest sitt opptaksområde. Flere eldre øker 
behovet for behandling av visse typer sykdommer som hjerte- og karsykdommer, demens og kreft. Yngre 
aldersgrupper vil kunne etterspørre mer tjenester innenfor muskel- og skjelett og psykisk helse. Helse Vest 
peker på at dette vil stille krav til hvordan spesialisthelsetjenesten innretter behandling og oppfølging.

Framskrivningene for Helse Vest synes ikke å skille mellom somatikk, psykisk helsevern og TSB, slik som i 
de andre regionene. Dette kan være grunnen til at trenden i Helse Vest skiller seg fa de øvrige regionene 
med en svakere forventet vekst i polikliniske konsultasjoner (18%) enn i dag- og døgnopphold (hhv +21% og 
22%). Uten at framskrivingene er brutt ned på de ulike sektorene, og også synliggjør behovet for somatiske 
tjenester for barn og unge, har de liten verdi. Planen inneholder ingen beregninger av endrede behov i 
senger, poliklinikkrom osv. NSF mener utviklingsplanen ikke oppfyller kravene i veilederen på dette punktet.

Helse Vest beskriver kort endringsfaktorer med innvirkning på tjenestebehov, og hvordan 
spesialisthelsetjenesten kan innrette seg for å yte tjenester mer effektivt enn i dag. Infrastruktur, teknologi, 
medisinsk utvikling, menneskelige og økonomiske ressurser trekkes særlig frem. Planen har imidlertid ingen 
vurderinger av hvordan Helse Vest venter å bli påvirket av disse endringsfaktorene. Det foreligger ingen 
beregninger av hvordan ulike faktorer vil innvirke på tjenestebehovet i regionen, eller hvordan Helse Vest 
kan og må rigge sitt tilbud for å ivareta sitt «sørge-for» ansvar. 

Generelt vil NSF påpeke at det er betydelig usikkerhet og risiko knyttet til aktivitetsutviklingen som er 
beskrevet i RHFenes utviklingsplaner. De demografiske endringene tilsier en økt etterspørsel etter 
spesialisthelsetjenester. Den teknologiske utviklingen kan legge til rette for desentralisering og effektivisering 
av tjenester, men vil også kunne øke behandlingsmuligheter og kostnader. Dersom økt etterspørsel  i 
hovedsak skal møtes gjennom bruk av poliklinikk og dagbehandling forutsetter det:

At de pasientgruppene som trenger behandling i spesialisthelsetjenesten i større grad kan behandles •
poliklinisk og som dagbehandling. Det gjelder både barn, voksne og eldre. Eldre og skrøpelige 
pasienter er allerede storforbrukere av spesialisthelsetjenester, og denne gruppen vil øke kraftig 
frem mot 2035. Det er usikkert i hvor stor grad  disse pasientene kan  ivaretas og gis et tilbud 
poliklinisk og som dagbehandling. 

At en betydelig del av veksten i liggedøgn som følge av befolkningsvekst og en aldrende befolkning, i •
hovedsak skal ivaretas av kommunene. Dette innebærer en fortsatt og betydelig ansvars- og 
oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. De kommunale helse- og 
omsorgstjenestene mangler per i dag kompetanse og ressurser, for å håndtere den ansvars- og 
oppgaveoverføringen som allerede har funnet sted etter Samhandlingsreformen. En fortsatt 
utvidelse av dette ansvaret forutsetter derfor en betydelig kapasitets- og kompetanseoppbygging i 
kommunene, også knyttet til barn og unge, som er understøttet av spesialisthelsetjenesten.

Tidligere gjennomganger har vist at flere helseforetak og sykehus har til dels betydelige problemer med 
overbelegg. Det foreligger ikke oppdaterte oversikter over dette. Samlet sett mener NSF at 
aktivitetsframskrivningene og kapasitetsberegningene i RHFenes utviklingsplaner gir grunn til bekymring for 
om sykehustilbudet planlegges med nok senger ift behovene i befolkningen. Konsekvensene av 
underdimensjonering er alvorlige både for pasienter og ansatte og må unngås.  På bakgrunn av dette vil 
NSF advare Helse Vest mot å ta ut gevinster av tiltak før de er iverksatt og det er mulig å se virkningen.
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Planen peker det på at det å rekruttere og beholde personell utgjør en av de største utfordringene fremover, 
men inneholder ikke konkrete framskrivninger av personellbehov. Helse Vest er dermed den eneste regionen 
som ikke synliggjør dette i sin utviklingsplan. NSF mener dette er i strid med de krav som ligger i veileder for 
utviklingsplanene og må på plass. Helse Vest har tidligere oversendt til Helse- og omsorgsdepartementet og 
Helsedirektoratet, framskrivninger av behovet for spesialsykepleiere innenfor anestesi-, barn-, intensiv-, 
operasjon- og kreftsykepleie (ABIOK). Slike framskrivninger må inn i planen slik at behov og utfordringsbilde 
mht personell blir synliggjort for alle relevante aktører, herunder Stortinget.

NSF vil påpeke at det er stor usikkerhet knyttet til RHFenes framskrivning av behov for personell og 
kompetanse. Nasjonal bemanningsmodell er et scenarieverktøy som ikke kan benyttes direkte til 
bemanningsplanlegging i virksomhetene. Eksempelvis bygger ikke framskrivningene på den reelle 
pensjonsalderen for sykepleiere (i gjennomsnitt ca 57 år), men legger til grunn særaldersgrensen på 65 år. 
Modellen tar ikke hensyn til kompetansebehovene i kommunene, eller til eksisterende underbemanning av 
sykepleiere og spesialsykepleiere i deler av spesialisthelsetjenesten. Som eksempel vil vi særlig  peke på 
barnesykepleiere, intensivsykepleiere og kreftsykepleiere, hvor tilgangen til slik kompetanse kan variere 
betydelig mellom samme type avdelinger i ulike sykehus. Dette har direkte konsekvenser for kvalitet og 
pasientsikkerhet.  Det må forutsettes at spesialisthelsetjenesten følger krav og anbefalinger i nasjonale 
faglige retningslinjer mht kompetanse, slik at pasientene sikres tilgang til evidensbasert og god behandling. 

Nå-situasjon, strategiske valg og tiltak 
Helse Vest har valgt å fokusere på fire tema hvor det beskrives strategiske mål og tiltak. De fire områdene 
er:

Pasientens helsetjeneste•
Ett helsevesen•
Utvikling av helsetjenestene•
Medarbeideren, ledelse og organisasjon•

Pasientens helsetjeneste
Planen omtaler her pasientforløp og brukertilfredshet, brukermedvirkning og pasient- og 
pårørendeopplæring, samt kvalitet og faglige prioriteringer. Tiltakene i planen er konkretisert til å omfatte 
bedre planlegging av behandlingsforløp, utvikle metoder for samvalg, utvide bruken av koordinatorer, sikre 
kjennskap til og kultur for rett prioritering, redusere unødig venting og variasjon og utarbeide en regional 
modell for trygg utskrivning. Det er laget en tidslinje for gjennomføring av disse tiltakene.

NSF vil påpeke at beskrivelsene og drøftingene av de ulike områdene er av en svært generell og overordnet 
karakter. Det gis lite konkret informasjon om nå-situasjonen i Helse Vest. De overordnede målsettingene er 
gode og i tråd med helsepolitiske mål og føringer, men NSF mener det er usikkert om tiltakene er 
tilstrekkelige til å kunne nå disse. 

Bedre planlegging av pasientforløp
Helse Vest vil definere en standard for medisinsk planlegging i pasientjournalen, og stille krav om at denne 
blir brukt.  NSF vil påpeke at det ikke bare er behov for å medisinsk planlegging, men også sykepleiefaglig 
og annen helsefaglig planlegging. Det er også behov for å se planleggingen i sammenheng med forløp på 
tvers av nivåer og virksomheter slik at pasienten møter en helsetjeneste som fremstår helhetlig og der gode 
overganger sikres. Dette bør innarbeides i planen.
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Ingen avgjørelse om meg uten meg 
Pasientens helsetjeneste forutsetter involvering og aktiv deltakelse fra pasienter og pårørende i egen 
behandling. Det er derfor positivt at Helse Vest vil utvikle metoder for samvalg som legger til rette for dette. 
NSF vil understreke at dette forutsetter både at pasienter og pårørende har nødvendig kompetanse om egen 
sykdom, og at helsepersonell har kompetanse til å gi nødvendig opplæring. Opplæring av pasienter og 
pårørende er en av spesialisthelsetjenestens lovpålagte oppgaver. På tross av dette har denne oppgaven  
så langt ikke blitt gitt nok oppmerksomhet og prioritet. For å lykkes med dette tiltaket mener NSF at Helse 
Vest må sikre følgende: 

Pasient- og pårørendeopplæring må være en del av alle pasientforløp. Dette   forutsetter at •
aktiviteten gis prioritet og finansiering i den daglige driften.

Den helsepedagogiske kompetansen blant helsepersonell må tas i bruk og videreutvikles, også i •
kommunene. Helsepersonell må gis nødvendig kompetanse til å benytte digitale løsninger for å 
understøtte pasient- og pårørendeopplæring.

Det må samarbeides med utdanningsinstitusjonene om å styrke helsepedagogikk i utdanningen av •
helsepersonell. Dette vil være særlig viktig i spesialiseringen av sykepleiere, jf sykepleietjenestens 
sentrale plass i sykehusene både i sengepost, poliklinikk og dagbehandling.

Samarbeidet med brukerorganisasjonene, frivillige og kommunene om opplæringstilbud må styrkes. •
Sykepleietjenesten både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten besitter verdifull kompetanse 
og erfaring som må benyttes og bygges videre på.

Helseforetakenes kompetanse om barn som pårørende må styrkes og samarbeidet med kommunene •
rundt dette må utvikles. Sykepleiere med spesialisering innenfor barn og unge, psykisk helse og 
kreft er viktige ressurser som må trekkes inn i dette arbeidet. 

Utvide bruken av koordinatorer
NSF mener det er positivt at Helse vest vil utvide bruken av koordinatorer for å oppnå bedre og mer 
sammenhengende pasientforløp. NSF mener utvikling av gode koordinatorfunksjoner, herunder 
pasientansvarlig sykepleier/kontaktsykepleier, er avgjørende for å lykkes med å skape helhetlige 
pasientforløp. Dette vil være et viktig tiltak for å sikre kontinuitet og sammenheng i pasientforløpene, og økt 
forutsigbarhet og trygghet for pasientene. Sykepleiere tar allerede et stort ansvar for koordineringen og er 
godt egnet til å ivareta en slik oppgave, jf erfaringene med innføring av pakkeforløp. For at koordinatorrollen 
skal kunne ivaretas på en god måte forutsetter det at ansvar, oppgaver og myndighet er tydelig definert. 

Sikre kjennskap til og kultur for riktig prioritering
Helse Vest vil arbeide for at prioritering får nødvendig plass i utdanningene og gjennomføre opplæringstiltak 
om prioritering. NSF vil påpeke at hva man får betalt for, hvor mye og av hvem påvirker dimensjonering og 
sammenheng i tjenestene. Det påvirker også prioriteringene – mellom pasienter, grupper, behandlinger og 
tjenester. Dette har dermed direkte konsekvenser for hvordan «sørge-for» ansvaret ivaretas overfor den 
enkelte pasient, for organisering og dimensjonering av tjenester og personell, og for bruken av kompetanse 
og ressurser. 

NSF mener det er viktig at helsepersonell både har en bevissthet og kunnskap om disse sammenhengene. 
Helsepersonell trenger mer opplæring i prioritering knyttet til den enkelte pasient, når det oppleves å være et 
krysspress mellom den beste intervensjon og de ressursene som er til rådighet. Forståelse og anvendelse av 
kriterier for prioritering, samt kunnskap om hvordan finansieringssystemet reelt skal være prioriteringsnøytralt 
i klinikken, vil være viktig.  

Redusere unødig venting og variasjon
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1 Luke Slawomirski, Ane Auraaen, Niek Klazinga: The Economics of Patient Safety: Strengthening a value-based approach to 
reducing patient harm at national level. OECD March 2017. 

Helse Vest vil bruke sammenlikning og utvalgte indikatorer for å kartlegge unødig venting og variasjon og 
sette i verk tiltak for å gi pasientene likeverdig, god og effektiv behandling. Planen peker på at målet om 25 
prosent reduksjon i pasientskader ikke vil bli nådd for foretaksgruppen samlet sett.

NSF vil påpeke at det nasjonale fokuset på å redusere unødig variasjon så langt har begrenset seg til det 
medisinske området. NSF vil understreke viktigheten av å løfte frem sykepleie også i denne sammenhengen. 
Det er et stort potensiale for å øke pasientsikkerheten og oppnå bedre ressursutnyttelse, gjennom kompetent 
og kunnskapsbasert sykepleie. De fleste pasientskader som oppstår i sykehus handler om uønskede 
hendelser, som kunne vært forebygget ved tilgang på kompetent sykepleie:  UVI, trykksår, infeksjoner, 
medikamentfeil og fall. Pasientskader koster penger og innebærer unødig lidelse for pasientene. OECD1 har 
anslått kostnaden ved pasientskader til 15% av sykehusbudsjettene. I en sektor som vil oppleve et økende 
press på ressursene både økonomisk og i form av tilgang til personell, er det dermed store gevinster å hente 
på å forebygge og redusere pasientskader. Et konkret tiltak vil være å sørge for prosess- og 
beslutningsstøttesystemer med bruk av terminologi i elektronisk pasientjournal, som legger til rette for en 
strukturert og systematisk planlegging og dokumentasjon av sykepleien. Nasjonalt er det anbefalt å bruke 
ICNP, jf omtale under av digitalisering og ny teknologi.

Utarbeide en regional modell for trygg utskrivning
Helse Vest vil videreutvikle samhandlingsmodellen med kommunene og utarbeide en regional modell for 
trygg utskrivning. NSF mener dette i utgangspunktet er positivt og riktig men planen gir ikke mer informasjon 
om innholdet i dette arbeidet. NSF vil påpeke at for å realisere målet om trygg utskrivning må kommunene 
ha den nødvendige kompetansen på plass i sine tjenester. Mange kommuner sliter med dette og 
Samhandlingsreformen har ikke lykkes med å få til den nødvendige kompetanse- og tjenesteoppbyggingen i 
kommunene. 

For å kunne skape helhetlige og sammenhengende pasientforløp på tvers av sykehus i regionene og helt 
hjem, må pasientene sikres tilgang til evidensbasert og kompetent sykepleie gjennom hele forløpet. Dette er 
også en forutsetning for økt pasientsikkerhet og reduksjon i uønsket variasjon. NSF mener 
spesialisthelsetjenesten i større grad må  bidra til kompetanseoverføring og kompetanseoppbygging i 
kommunene. Dette bør derfor være en sentral del av arbeidet med dette tiltakspunktet.

Ett helsevesen
Planen omtaler her oppgavedeling og samhandling, samhandling i helseforetakene, samhandling med 
kommuner og fastleger og med private aktører. Tiltakene er konkretisert til å omfatte bedre samhandling 
med fastleger, legevakt og spesialisthelsetjenesten, tettere integrering og bedre funksjonsfordeling med 
private aktører, bedre samarbeid mot antibiotikaresistens og bedre koordinering av beredskapsaktørene på 
Vestlandet.

NSF vil påpeke at beskrivelsene og drøftingene av de ulike områdene er av en svært generell og overordnet 
karakter. Det gis lite konkret informasjon om nå-situasjonen i Helse Vest. De overordnede målsettingene er i 
tråd med helsepolitiske mål og føringer, men delvis overlappende med flere av de andre tiltaksområdene i 
planen. Tiltakene er generelle og overordnet formulert og det gis lite konkret informasjon om innholdet. Det 
er derfor vanskelig å vurdere sammenhengen mellom overordnede mål og tiltak.
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Bedre samhandling
Helse Vest vil utvikle mer effektive løsninger for direkte kontakt og samarbeid mellom fastleger, legevakt og 
spesialisthelsetjenesten, og arbeide for å knytte tjenestene bedre sammen.

NSF vil understreke sykepleietjenestens sentrale rolle i pasientforløpene og mener dette må synliggjøres 
eksplisitt under dette tiltaket. Helhet og sammenheng i pasientforløp er avgjørende for å skape pasientens 
helsetjeneste, og for å oppnå effektive og gode helsetjenester. Digitale verktøy er et viktig og nødvendig 
redskap for å skape god informasjonsflyt og effektiv samhandling. PLO-meldingene mellom sykehus og 
kommunale tjenester innenfor pleie og omsorg fungerer i hovedsak godt, men det er behov for å utvikle gode 
kommunikasjonsløsninger mellom sykehus og fastlege, legevakt, helsestasjon- og skolehelsetjeneste mv. 
PLO-meldingene omfatter ikke poliklinikk og dagavdelinger i sykehus. Dette må utvikles for å understøtte en 
overgang til mer poliklinikk og dagbehandling.

NSF vil påpeke at for å lykkes med å skape helhetlige og sammenhengende pasientforløp helt hjem, må 
sykepleietjenesten henge bedre sammen og gis et tydelig ansvar og rolle – både i sykehusene og i de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene. Dette er også en nødvendig forutsetning for å kunne gi et bedre 
tilbud til de pasientene som benytter spesialisthelsetjenesten aller mest – multisyke eldre og pasienter med 
kroniske lidelser. Pasienter som er innlagt i somatiske sykehus ivaretas av sykepleietjenesten 24/7, og 
denne tjenesten har en helt sentral rolle i ulike deler av pasientbehandlingen, fra mottak til utskrivning. 
Pasienter med behov for behandling og oppfølging etter utskrivning blir skrevet ut til den kommunale 
sykepleietjenesten i sykehjem og hjemmesykepleie. 

For å møte behandlingsbehovene hos den økende gruppen av eldre pasienter og langtidssyke barn, og 
forebygge unødvendige reinnleggelser, må sykepleietjenesten henge bedre sammen både innad og på tvers 
av nivåene. Vi viser her til utviklingsplanen for Helse Sør-Øst og etablering av pasientens team rundt 
pasienter med komplekse og sammensatte behov. Kjernen i teamet skal være en sykepleier i kommunen og 
en sykepleier fra sykehuset, som sammen har ansvaret for at deres pasienter får den beste helsetjenesten. 
NSF mener dette er en riktig tenkning og at Helse Vest bør se på tilsvarende modeller som en del av sin 
plan. I tillegg vil en sterkere satsing på ambulante team og pasientansvarlig sykepleier være viktige tiltak for 
å oppnå bedre samhandling og helhet i pasientforløpene.

Samarbeid med private aktører
Planen omtaler private helseaktører som en viktig del og et supplement til de offentlige helsetjenestene. 
Helse Vest er opptatt av sømløse overganger mellom offentlige og private aktører, og vil videreutvikle avtale 
og stille krav til pasientforløp, faglig samarbeid, utdanning og bruk av elektroniske løsninger.

NSF mener det er viktig å stille krav til de private leverandørene og sikre en bedre integrering slik Helse Vest 
ønsker. En betydelig andel av de offentlige helsebudsjettene går i dag til å private. Økt bruk av private er et 
viktig element i regjeringens helsepolitikk. Fritt behandlingsvalg, flere avtalespesialister og mer bruk av 
kapasitet hos private er sentrale elementer i denne politikken. NSF mener arbeidet med å effektivisere, 
redusere uønsket variasjon og sikre en ressursutnyttelse som gir mest mulig helse for pengene, også må 
omfatte avtalespesialistene og øvrige private tilbydere. Helsehjelpen som ytes hos private tilbydere må følge 
de samme prinsipper for rettighetsvurderinger og faglige standarder, som i det offentlige. 

NSF er bekymret for at økt privatisering bidrar til å forsterke mangelen på helsepersonell, ved at viktig 
nøkkelpersonell trekkes ut av det offentlige tilbudet og spres på flere mindre, private tilbydere. Likeverdig og 
rettferdig tilgang til helsetjenester er en forutsetning for å skape pasientens helsetjeneste. Bruken av private 
tjenesteleverandører må understøtte  denne målsettingen og ikke undergrave den. Helse Vest bør ha stor 
oppmerksomhet om denne problemstillingen.
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Helse Midt-Norge har i sin utviklingsplan foreslått å etablere et regionalt henvisningsmottak for å vurdere 
henvisninger til private, etter modell av systemet innenfor rehabilitering. NSF støtter dette og vil anbefale at 
Helse Vest gjør det samme. NSF vil særlig peke på behovet for et slikt system når det gjelder de private 
avtalespesialistene. Det er påvist store variasjoner i enkelte prosedyrer/behandlinger hos private 
avtalespesialister. Dagens system innenfor psykisk helsevern, hvor pasienter selv må kontakte og sende 
søknad til private avtalespesialister, kan ikke sies å være i tråd med pasientens helsetjeneste. Det må sikres 
at pasienter får lik og rettferdig tilgang til private avtalespesialister, basert på faglige retningslinjer og krav i 
prioriteringsveiledere. Et sentralt henvisningsmottak kan i større grad legge til rette for dette. Samtidig må 
avtalespesialistene underlegges nødvendig oppfølging og kontroll, for å sikre tilgjengelighet og god 
ressursbruk. Videre viser vi til innst 57 S(2016-2017) S 24 og følgende merknad «Avtalespesialistene er en 
del av det helhetlige offentlige helsetjenestetilbudet. Komiteen vil påpeke at avtalespesialistene ikke må 
unntas prioriteringskriteriene». 

Bedre koordinering av beredskapsaktørene på Vestlandet
NSF mener kompetent personell og fungerende IKT-løsninger er avgjørende for kvalitet og kapasitet i de 
prehospitale tjenestene. De prehospitale tjenestene vil ha stor gevinst av å ha tilgang til pasientopplysninger 
og gode kommunikasjonsløsninger i sanntid. For å sikre dette må nødvendig infrastruktur på plass med 
robust mobilt helsenett og utvikling av mobile journalløsninger og kommunikasjonsløsninger tilpasset 
behovet i de prehospitale tjenester. 

NSF mener det er et stort potensiale i å utvikle og ta bruk sykepleiekompetansen i den akuttmedisinske 
kjeden, utenfor sykehus. Det er to yrkesgrupper som har avansert kompetanse i ABC (Airway Breathing 
Circulation) – anestesisykepleiere og anestesileger. Anestesisykepleiere kan i større grad benyttes 
prehospitalt til akutt kritisk syke. Sykehuset Østfold har gode erfaringer og evalueringer av et slikt tilbud. 
Bedre utnyttelse av sykepleiekompetansen i kommunene vil også bidra til redusert bruk av 
spesialisthelsetjenester i den akuttmedisinske kjeden.

Utvikling av helsetjenestene
Planen omtaler her forskning, innovasjon og utvikling, teknologi, utstyr og nye tjenester som de sentrale 
innsatsområdene. Det gis også en kort og overordnet omtale av økonomi og produktivitet i regionen, 
sammenliknet med de andre helseregionene. 

Tiltakene er konkretisert til å omfatte flere spesialisthelsetjenester utenfor sykehus, utredning av regionalt 
diagnosesamarbeid, økt satsing på tjenesteutvikling og innovasjon, utredning av felles investeringer i 
teknologi og infrastruktur og utvikling og bruk av virtuelle helsetjenester. NSF mener det er viktige og 
sentrale områder Helse Vest trekker frem. Tiltakene er imidlertid generelle og overordnet formulert og det gis 
lite konkret informasjon om innholdet. Det er derfor vanskelig å vurdere sammenhengen mellom 
overordnede mål og tiltak.

Spesialisthelsetjenester utenfor sykehus
Helse Vest vil utrede hvilke spesialisthelsetjenester som kan ytes utenfor sykehusene og lage en plan for 
dette. Dette er ikke nærmere utdypet eller konkretisert og det er derfor vanskelig å ta stilling til hva som 
ligger i dette. NSF er i utgangspunktet positiv til desentralisering av tjenester, forutsatt at kvaliteten 
opprettholdes eller forbedres. For pasienter med kroniske lidelser vil det være av stor verdi å få tilgang til 
tjenester nærmere hjemmet. 
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Tilgang på kompetente sykepleiere og annet helsepersonell er en av framtidens største utfordringer. Dagens 
modell for tjenesteytelser er ikke bærekraftig, fordi det ikke vil være nok sykepleiere og annet helsepersonell 
til å imøtekomme de demografiske endringer Norge står ovenfor, med økningen i antall eldre og i forekomst 
av kroniske sykdommer. Samhandlingsreformen og primærhelsemeldingen innebærer at stadige nye 
oppgaver skal overføres fra sykehus til kommunene. Behovet for utvikling av nye tjenester og kompetanse i 
skjæringspunktet mellom sykehus og kommunal sektor øker.

Økt satsing på tjenesteutvikling og innovasjon
Helse Vest vil øke satsingen på tjenesteutvikling og innovasjon. Dette er ikke nærmere utdypet eller 
konkretisert. NSF vil påpeke at mye av forskningsaktiviteten i de regionale helseforetakene i stor grad er 
rettet inn mot klinisk behandling og diagnostikk. Vi trenger imidlertid mer kunnskap om hvordan 
spesialisthelsetjenesten kan gi pasienter/brukere og pårørende bedre tjenester, i samhandling med 
kommunehelsetjenesten. Dette vil være avgjørende for å utvikle tjenester som evner å møte befolkningens 
behov. NSF mener Helse Vest må sikre at det satses på forskning som underbygger, utvikler og forbedrer 
helsetjenestene generelt og sykepleietjenesten spesielt.

Utrede felles investeringer i teknologi og infrastruktur 
Tjenesteutvikling gjennom bruk av digitale løsninger vil være et viktig tiltak for å sikre at 
sykepleierkompetansen kan utnyttes på best mulig måte. I utviklingen av nye tjenester og innføring av ny 
teknologi som f.eks. medisinsk avstandsoppfølging og andre telemedisinske- og velferdsteknologiske 
løsninger mener NSF det er viktig at Helse Vest samordner arbeidet med kommunene. Dette vil bidra til 
effektivisering og bedre ressursutnyttelse, samt at pasienter, brukere og pårørende opplever en sømløs 
helsetjeneste og lettere vil kunne ta i bruk tjenestene og teknologien.

Bruk av digitale løsninger skal understøtte helsefaglige arbeidsprosesser for å bidra til at det ytes gode, 
kvalitetssikrede tjenester i hele pasientforløpet, og slik at ressursene utnyttes best mulig. De kliniske 
arbeidsprosessene kjennetegnes ved at det pågår flere parallelle prosesser samtidig gjennom 
pasientforløpene, og hvor forskjellige aktører har ansvar for å gjennomføre en eller flere aktiviteter for å 
oppnå et felles mål.
Utfordringene er mange. Skal disse utfordringene imøtekommes må helsepersonell ha gode standardiserte 
digitale verktøy som bidrar til at samhandling kan skje effektivt og med høy kvalitet. I utviklingen av den 
regionale styringsstrukturen må derfor digitalisering og standardisering ha et høyt fokus. I denne 
sammenheng vil vi understreke at det helt er nødvendig med god involvering av sykepleiere og annet 
helsepersonell både når det gjelder styring og etablering av strategier , og i det lokale og pasientnære 
arbeidet med endringer av arbeidsprosesser og organisasjon.

Gode elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ-løsninger) som blir brukt riktig, med gode rutiner og 
prosedyrer, vil være et sentralt verktøy for å oppnå bedre samhandling, informasjonsflyt, og kvalitet og 
pasientsikkerhet. Digitale kunnskaps- og beslutningsstøttesystemer kan bidra til å øke den faglige 
kompetansen og støtten til sykepleiere og annet helsepersonell i møtet med pasienten, slik at helsehjelpen 
oppleves å være av god kvalitet. EPJ-løsningen må være brukervennlig og bygget på et solid faglig 
fundament, og gi god oversikt over pasientene, deres problemer og behov, samt intervensjoner og resultater 
slik at den understøtter effektive og trygge arbeidsprosesser. Kunnskaps- og beslutningsstøttesystemer for 
sykepleiepraksis må bli en integrert del av EPJ-løsningen.

Den digitale grunnmuren med byggeklosser som bl.a. standarder, terminologi og helsefaglig kodeverk må på 
plass, slik at samhandlingen og informasjonsflyten kan gå lettere både innad i og på tvers av virksomheter 
og nivåer. Bruk av kodeverk og terminologi vi skape mulighet for mer strukturert dokumentasjon noe som 
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igjen vil gi mulighet til mer automatisk datafangst som kan benyttes i sanntid til kvalitetsforbedring, styring og 
ledelse lokalt på den enkelte avdeling, på HF-nivå og på RHF-nivå, og også til nasjonale myndigheter. NSF 
mener at for å understøtte sykepleiepraksis og god styring av sykepleietjenesten er det svært viktig at 
RHFene følger den nasjonale anbefalingen om å benytte Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis 
(ICNP) i sammenheng med SNOMED CT, og sørger for innføring av dette i sine virksomheter. 

Reell involvering av helsepersonell i valg av løsning, konfigurering, endring i arbeidsprosesser, og innføring 
av nye digitale løsninger har vist seg å være en avgjørende faktor for å lykkes. For å motvirke feil, mangler 
og redusert kapasitet i pasientbehandlingen i innføringsfasen må det sørges for god involvering av 
sykepleiere og annet helsepersonell. Det er i denne sammenheng viktig at RHFene trekker lærdom av 
innføringer andre steder i Norge og i andre land. Det finnes både forskningsresultater og mange erfaringer 
som kan benyttes. Utviklingen og innføringen av EPJ-løsningene må bygge på denne kunnskapen. Samtidig 
er organisatoriske tilpassinger og kompetanseutvikling vesentlige forutsetninger for lykkes.

For å kunne utnytte digitale løsninger kreves digital kompetanse hos både ledere og klinisk helsepersonell. 
Mange av dagens helsepersonell har fått sin utdannelse før digitale løsninger ble introdusert i 
helsetjenesten. Det er derfor, slik HMN påpeker, behov for å utvikle  den digitale kompetansen. Kompetanse 
om digitalisering og teknologi innebærer at ledere og helsepersonell må ha grunnleggende 
teknologiforståelse, og kunnskap om myndighetskrav som regulerer både dokumentasjon og forvaltning av 
helseopplysninger, telehelse, velferdsteknologi, personvern og informasjonssikkerhet. Samtidig må eventuelt 
teknisk personell inneha nødvendig helsefaglig forståelse, slik at teknologien kan tilpasses best mulig både 
overfor pasienter og pårørende. For å oppnå et godt kunnskaps- og kompetansenivå på dette området har 
utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere et felles ansvar som det må samarbeides om.

Utvikle og ta i bruk virtuelle helsetjenester
Helse Vest beskriver behovet for å gjøre spesialisthelsetjenesten mer tilgjengelig gjennom utvikle, drifte og 
samarbeide bedre om «virtuelle» helsetjenester. Med virtuelle helsetjenester menes det å forebygge, 
diagnostisere, behandle og følge opp pasienter gjennom bruk av digitale verktøy og 
kommunikasjonsteknologi. 

NSF mener avstandsoppfølging kan være mulig for flere pasientgrupper, og at dette  også kan gi økt 
tilgjengelighet og redusert belastning for pasienter med kroniske og sammensatte lidelser. Den enkeltes 
funksjonsevne, ressurser og kunnskap om egen helse er imidlertid avgjørende for å lykkes. Nye tall fra SSB 
(2018) viser at andelen som bruker PC og internett daglig eller nesten hver dag synker med økende alder. I 
aldersgruppen 75 – 79 år er det bare 42 %. Andelen har også vært svakt nedadgående de siste årene. Trolig 
er bruken enda lavere blant de eldste eldre, som også er den gruppen som har høyest forekomst av 
samtidige sykdommer og størst helsetjenestebehov. 

På bakgrunn av dette mener NSF at Helse Vest må ha en realistisk tilnærming til hva det er mulig og rimelig 
å forvente både fra pasientene selv, pårørende og fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Bruken 
av teknologiske plattformer og pasientportaler må være tilpasset brukergruppen, pårørendes muligheter og 
ressurser, og tilgjengelig kompetanse og ressurser i de kommunale tjenestene. Dette er særlig viktig i forhold 
til den delen av pasientpopulasjonen som har et stort behov for tjenester på begge nivåer, både innenfor 
somatikk og psykisk helsevern. Pasienter med alvorlig psykisk lidelse og/eller alvorlig rusmisbruk, samt 
eldre, skrøpelige pasienter med nedsatt kognitiv fungering, vil ikke uten videre kunne vurdere egne behov, 
administrere eget tilbud og overta mer ansvar for egen helse fra helsetjenesten. Eldre og skrøpelige 
pasienter vil  også kunne ha problemer med å nyttiggjøre seg selvhjelpsløsninger og portalfunksjoner. 
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Vi viser for øvrig til våre innspill mht helsepersonells kompetansebehov for å kunne ta bruk nye teknologiske 
løsninger.

Medarbeideren, ledelse og organisasjon
Planen omtaler medarbeiderne som den viktigste ressursen i Helse Vest. For å nå målene må ledelse og 
organisasjon legge til rette for at medarbeiderne får utviklet og brukt kompetansen sin best mulig. Godt 
arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid trekkes frem som viktige elementer for å understøtte dette. 
Tiltakene i planen omfatter å videreutvikle sykehus og team i forpliktende nettverk, utredning av behovet for 
kompetansetiltak og utdanningsløp og utarbeiding av et regionalt styringssystem for prosessforbedring.

NSF mener det er viktige og sentrale områder Helse Vest trekker frem. Tiltakene er imidlertid generelle og 
overordnet formulert og det gis lite konkret informasjon om innholdet. Det er derfor vanskelig å vurdere 
sammenhengen mellom overordnede mål og tiltak. Vi savner en tydeligere satsing på arbeidsgiverpolitikk og 
klare planer for personell og kompetanseområdet. Det har vært gjennomført en lang rekke framskrivninger 
av behov i inneværende helse- og sykehusplan. Nå er det behov for aktiv handling. Vi savner også et 
tydeligere fokus på ledelse i tiltaksdelen av planen.

Videreutvikle sykehus og team i forpliktende nettverk
NSF mener det er bra at Helse Vest vil satse på å utvikle faglige nettverk. NSF vil  anbefale Helse Vest å 
utvikle egne fagledernettverk innenfor sykepleie som en del av dette arbeidet. Slike nettverk kan bidra til fag- 
og kvalitetsutvikling på tvers av klinikker og sykehus, og legge til rette for kompetanseheving og samarbeid 
med kommunene. Dette bør omfatte både behandling og oppfølging av voksne og barn og unge. Slike 
nettverk vil kunne bidra til å redusere uønsket variasjon og pasientskader, forebygge 
innleggelser/reinnleggelser, og understøtte standardisering og utvikling av helhetlige pasientforløp. Dette bør 
omtales konkret under dette tiltakspunktet.  

I arbeidet med funksjonsdeling, virtuelle team og nettverk forutsetter NSF at sykepleierkompetansen og 
sykepleietjenesten vil bli ivaretatt og gis en tydelig plass. 

Utrede behovet for kompetanse og utvikle kompetansetiltak og utdanningsløp
Helse Vest vil utrede og definere behovet for kompetanse knyttet til viktige tema som tverrfaglige tjenester og 
spesialisering, prioritering, kontinuerlig forbedring, kommunikasjon og relasjon, digitalisering og endring. 

Helse Vest omtaler fremtidig personell – og kompetansebehov i generelle og overordnede vendinger i 
planen. Planen gir ingen oversikt over nå-situasjonen og få indikasjoner på hva man har behov for og aktivt 
vil gjøre for å dekke behovene i regionen. NSF mener situasjonen må synliggjøres i planen og det må gis en 
tydeligere retning for veivalg og tiltak fremover.  

Utdanning
NSF mener utvikling av samarbeidet med utdanningsinstitusjonene og satsing på  kvalitet og kapasitet i 
praksis må være sentrale elementer i det videre arbeidet i Helse Vest. 50% av sykepleierutdanningene er 
organisert som praksisstudier, hvorav en betydelig andel foregår i spesialisthelsetjenesten. 
Spesialisthelsetjenesten har dermed både et stort ansvar og en unik mulighet til å påvirke innholdet og 
kvaliteten i sykepleierutdanningene gjennom å tilrettelegge for gode praksisstudier. Det er viktig å huske på 
at spesialisering for sykepleiere som arbeider i kommunene, også krever praksisplasser i sykehusene. 
Sykehusene kan derfor ikke bare ta hensyn til egne behov men må også ivareta kommunenes. I lys av dette 
er det viktig  at Helse Vest både har et aktivt og godt samarbeid med utdanningsinstitusjonene, og bidrar til å 
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2 Analysesenteret 2017: Kartlegging ABIOK-videreutdanning. Behov, stillinger, kapasitet og samordning. https://www.nsf.no/vis-
artikkel/3712945/561096/Utdanner-for-faa-spesialsykepleiere

sikre god kunnskapsbasert veiledning og relevante læresituasjoner. Dette er også i tråd med ny  Forskrift om 
felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger  § 3, hvor det heter (utdrag): 

 «Utdanningsinstitusjonene skal inngå samarbeidsavtaler med praksistilbyderen. Avtalene skal regulere 
ansvar, roller, kapasitet på praksisplasser, kompetanse og samarbeidsarenaer på alle relevante nivå, og kan 
også regulere forsknings-, utviklings- og innovasjonssamarbeid. Praksistilbyderen har ansvar for den daglige 
veiledningen og oppfølgingen av studentene. Praksisveileder skal ha relevant faglig kunnskap og bør som 
hovedregel ha formell veiledningskompetanse.»
NSF er opptatt av at det utprøves nye modeller for veiledning, og at disse følges av systematisk 
evaluering/følgeforskning. Innenfor flere fagfelt meldes det om kapasitetsutfordringer knyttet til krav satt til 
praksisstudier i sykepleierutdanningen. Krav til kvalitet, relevans og kapasitet må forenes  - uten at det ene 
går på bekostning av det andre. Den tradisjonelle en til en veiledning kan erstattes av andre modeller som er 
mindre sårbare, gir økt kapasitet og bedre grunnlag for organisering, samt en tydeligere ressursallokering til 
veiledningsoppgaven. Et eksempel kan være «studenttette poster» med dedikerte koordinatorer og 
veiledere. Muligheten for tverrprofesjonell samarbeidslæring kan også utprøves i disse modellene. 

Det er et problem at veiledningsoppgavene ikke inngår i den samlede ressursvurderingen ned på avdelings- 
og postnivå. Veiledningsoppgaven inngår i «sørge-for» ansvaret for utdanningen, men finansiering av dette 
ut mot HF og den enkelte virksomhet, er for utydelig. NSF vil ta til orde for utvikling av et finansierings-  og 
styringssystem der «pengene følger studenten» ut fra en samlet vurdering av ressursinnsatsen som medgår 
til veiledningsoppgaven.      

NSF vil peke på kombinerte stillinger for ansatte på sykehus og i universitets- og høyskolesektoren, som et 
viktig tiltak for å styrke samarbeid og sammenhengen mellom teori og praksis i utdanningene. Helse Midt-
Norge omtaler dette som et viktig tiltak i sin utviklingsplan. Spesialisthelsetjenesten må i større grad 
interessere seg for og involvere seg i utformingen av utdanningene, for å sikre at de samsvarer med 
behovene i tjenestene. Kombinerte stillinger kan bidra til dette, gjennom å løfte inn kompetansebehovene i 
tjenestene i utdanningene. For at kombinerte stillinger skal fungere må arbeidsgiveransvaret være forankret 
ett sted, og ansvar og forventninger fra klinikk og UH være koordinert og avklart. NSF vil anbefale at RHFene 
tar initiativ til et felles arbeid med involvering av universitets- og høyskolesektoren og fagforeninger, for å 
utrede gode modeller for hvordan dette kan gjøres i praksis.   

Mangel på spesialsykepleiere og jordmødre
Samtlige helseregioner har i innspill til Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet synliggjort 
mangel på spesialsykepleiere som den største utfordringen fremover. På tross av dette er ikke situasjonen 
omtalt i utviklingsplanen for Helse Vest. Det oppgis at det er enkelte grupper foretakene strever med å 
rekruttere, blant annet til spesialfunksjoner. Det fremgår ikke om det er leger, sykepleiere eller andre 
personellgrupper det er snakk om. 

NSF mener det er svært kritikkverdig at Helse Vest ikke har synliggjort i planen de fremskrevne 
personellbehovene for sykepleiere og spesialsykepleiere, på lik linje med de andre helseregionene. Dette 
bidrar til å tilsløre de faktiske utfordringene helseregionen står overfor, når det gjelder tilgang til kritisk viktig 
kompetanse. 
En rapport utarbeidet av Analysesenteret for NSF i 2017 viser at HFene mangler oversikt over behovet for 
ABIOK-sykepleiere fremover. HFene bidrar også ulikt når det gjelder å utdanne spesialsykepleiere innenfor 
ABIOK.2 Det er stor forskjell mellom helseforetakene når det gjelder antall utdanningsstillinger for 
sykepleiere. Akutte behov styrer hvor mange utdanningsstillinger som opprettes og innenfor hvilke 
fagområder. 
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Prioriteringene er dermed ikke del av en langsiktig og strategisk plan. Dette innebærer også at noen 
helseforetak har få utdanningsstillinger og skyver kostnadene ved å utdanne nøkkelpersonell over på andre. 

Det lave antallet utdanningsstillinger gjør  at viktige fagområder ikke blir prioritert. Det gjelder særlig 
barnesykepleie hvor utdanningskapasiteten er kritisk lav. I 2015/2016 ble det uteksaminert totalt 9 
barnesykepleiere ved utdanningsinstitusjonene i Helse Vest. Dersom det ikke opprettes flere 
utdanningsstillinger for barnesykepleiere vil ikke behovene i tjenestene kunne dekkes.   

Langsiktig planlegging og dimensjonering av utdanningsstillinger og utdanningskapasitet i universitet- og 
høyskoler, er avgjørende for å møte behovet for spesialsykepleiere i Helse Vest i årene fremover. 
Helseforetakene kan ikke løse dette problemet alene. NSF mener RHFet gjennom sin styring må sikre at 
HFene bidrar forholdsmessig og i tråd med behovene i regionen. Utviklingsplanen må derfor tydelig løfte 
behovet for en regional plan, hvor flere utdanningsstillinger, full lønn under utdanning og et strategisk og 
langsiktig samarbeid med universitets- og høyskolesektoren, er sentrale elementer. Kommunenes behov for 
kompetanse må også kartlegges og tas med i beregningene.

Ledelse og organisering
NSF mener det er positivt at planen omtaler behovet for å utvikle og følge opp ledere i Helse Vest. Dette er 
imidlertid ikke synliggjort i tiltaksdelen av planen. NSF vil påpeke at en av ledernes viktigste oppgaver 
fremover vil være å motivere og lede medarbeidere i målrettet endringsarbeid. Til dette trenger lederne økt 
teknologikompetanse for å lede endringsprosesser hvor teknologi er en sentral komponent. 

NSF mener økt ledelseskraft og kompetanse er en forutsetning for å kunne gjennomføre nødvendige 
omstillinger og endringer i årene fremover. Dette forutsetter at ledere har myndighet i samsvar med det 
ansvaret de besitter, og nødvendige rammevilkår for å kunne løse sitt oppdrag. Sykepleieledere i 
sykehusene har ansvar for sengeposter med drift 24/7, og et stort antall ansatte. De må gis rom for å lede og 
oppdatere seg faglig, og ikke bare administrere.

For å bedre rammevilkårene for sykepleieledere mener NSF at det må satses på  kompetanseutvikling, gode 
støttesystemer og stabsstøtte som kan frigjøre tid. Ledere på pasientnært nivå må ha et hensiktsmessig 
kontrollspenn. Ansvar for over 50 medarbeidere er verken forenlig med god fag- og kvalitetsutvikling, eller et 
godt arbeidsmiljø for ansatte. Det er også viktig å styrke prosessene rundt rekruttering, utvikling, utdanning 
og støtte av ledere. NSF vil her peke på behovet for å rekruttere ledere til topposisjoner fra ulike 
helseprofesjoner og at det legges til rette for gode karriereløp.

Riksrevisjonen har i sin rapport om styring av pleieressurser i sykehus pekt på mangelfull styring. 
Sykepleietjenesten utgjør den største ressursen i sykehusene og har en avgjørende rolle i 
pasientbehandlingen. Med innføringen av enhetlig ledelse har sykepleietjenesten mange steder blitt splittet 
opp og isolert ved en organisering ihht ulike medisinske spesialiteter og subspesialiteter. Det har gitt mindre 
fleksibilitet i bruken av personellressursene, mindre samarbeid og læring på tvers og mindre styringsmessig 
oppmerksomhet på sykepleietjenestens bidrag til kvalitet og pasientsikkerhet i toppledelsen ved sykehusene. 

NSF vil påpeke at med en økende andel pasienter med kroniske og sammensatte behov, må sykehusene 
sørge for å innrette sin virksomhet slik at pasientenes behov for behandling og oppfølging kan ivaretas bedre 
enn i dag. For å styrke styring og ledelse av sykepleietjenesten vil NSF anbefale at Helse Vest ser nærmere 
på organiseringen av sykepleietjenesten i sine sykehus. Ved flere sykehus, deriblant St. Olavs Hospital, er 
det etablert en eller flere egne sykepleieavdelinger innenfor klinikkstrukturene. Erfaringene og resultatene av 
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3 Sintefs rapport «Sykefravær i sykehus» fra 2017, bekrefter mangler i helseforetakenes arbeid med systematisk og kollektivt HMS-
arbeid.

dette synes å ha vært positive, og har nettopp bidratt til økt fleksibilitet og bedre ressursutnyttelse, økt 
samhandling og styrket fagutvikling på tvers. 

Arbeidsmiljø og HMS
NSF vil understreke  at arbeidet med å utdanne, rekruttere, utvikle og beholde sykepleiere og 
spesialsykepleiere må ha nødvendig prioritet i årene fremover. HMN må sørge for at helseforetakene har en 
arbeidsgiverpolitikk som støtter opp under dette, gjennom å arbeide aktivt for heltid, og gjennom å tilby 
arbeidstidsordninger og lønns- og arbeidsvilkår som bidrar til å rekruttere og beholde sykepleiere i aktiv 
tjeneste. Underbemanning gir høy arbeidsbelastning og vil over tid føre til mer deltidsarbeid, høy turnover og 
at sykepleiere velger å gå over til andre yrker. Helse Vest trenger en offensiv satsing og strategi for å 
motvirke en slik utvikling, og bør derfor ha arbeidsgiverpolitikk som et eget satsningsområde i sin 
utviklingsplan. 

NSF mener det er positivt at Helse Vest løfter betydningen av HMS-arbeid i planen. Helsesektoren er preget 
av høyt sykefravær, mye helserelatert deltid, høy uføregrad, høy turnover og lav avgangsalder. En av fem 
sykepleiere forlater yrket i løpet av de første ti årene etter endt utdanning, og andelen sykepleiere utenfor 
helsesektoren øker. Samtidig viser undersøkelser at HMS-begrepet i sykehus er preget av en snever og 
diffus forståelse, som ikke inkluderer de mest relevante arbeidsmiljøfaktorene som produserer uhelse og 
arbeidsrelatert sykefravær.3 Blant disse er bemanning og «hull» i turnus, stort arbeidspress over tid, 
helsebelastende arbeidstidsordninger med økt risiko for blant annet metabolsk syndrom, hjerte-kar sykdom, 
diabetes, overvekt, kreft, samt søvnproblemer pga. turnus, kort hviletid og dårlig organisering. Flere av 
faktorene inkluderer også ledere som ikke makter å følge opp sine medarbeidere på grunn av for stort 
kontrollspenn, og manglende muligheter til faglig utvikling.
 
I 2017 ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse i spesialisthelsetjenesten (ForBedring), som både 
omhandler spørsmål om pasientsikkerhet og arbeidsmiljø. NSF mener det er positivt og viktig at dette sees i 
sammenheng. Resultatrapporten for ForBedring 2018 viser at arbeidsforhold er det punktet som gis dårligst 
score, både nasjonalt, regionalt og pr. helseforetak. NSF er bekymret for om dette området blir prioritert i et 
systematisk, kollektivt oppfølgingsarbeid på organisatorisk nivå i sykehusene, og ikke bare delegert nedover 
til ledere og ansatte. Vi viser her til arbeidsmiljølovens hensikt når det gjelder HMS-arbeid som først og 
fremst er å identifisere arbeidsmiljøutfordringer og møte de med kollektive og organisatoriske løsninger. 
Loven stiller krav til systematisk og kollektivt HMS-arbeid, herunder risikovurdering av faktorer som kan gi 
skade eller sykdom på kort og lang sikt. ForBedring som kartleggingsverktøy dekker ikke arbeidsmiljølovens 
krav til systematisk og kollektivt HMS-arbeid.
 
NSF mener HMS-arbeidet i sykehus må styrkes slik at det systematiske og forebyggende HMS-arbeidet 
treffer de reelle risikofaktorene, og slik at det helsefremmende arbeidet bygger opp under det som fungerer. 
Dette må gjøres i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud, samt gjennom involverende dialog med de 
ansatte. De reelle risikofaktorene må identifiseres og følges opp med organisatoriske løsninger. Det må 
stilles  krav til ledere på alle nivåer om et systematisk HMS-arbeid som treffer de reelle risikoer i 
arbeidsmiljøet. Dersom Helse Vest har høye ambisjoner for HMS-arbeidet slik planen beskriver, må dette 
løftes frem i utviklingsplanen.

Øvrige kommentarer og innspill fra NSF
Som påpekt innledningsvis skiller utviklingsplanen for Helse Vest seg fra de andre utviklingsplanene på flere 
områder. I motsetning til de andre helseregionene er ikke viktige områder som forebyggende og 
helsefremmende arbeid, rehabilitering, psykisk helsevern og TSB omtalt i planen. Dette bør rettes opp.
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NSF vil presisere at medvirkning fra ansatte er avgjørende for å lykkes med omstilling. Dette vil bli enda 
viktigere i årene fremover.  Innenfor kompetansevirksomheter er det viktig at de ansatte både er med å 
definere utfordringene, og utarbeider løsninger. Dette er også en forutsetning for at ansatte skal få eierskap 
til endringene og være med i gjennomføringen. I tillegg må ledere sikres nødvendig  kompetanse og 
rammevilkår for å lede omstillingsarbeidet på en god måte. 

NSF mener behovet for god regional styring og prioritering i årene fremover vil være viktig for å møte og løse 
de utfordringene tjenestene står overfor, på en god måte. Det langsiktige arbeidet må gis tilstrekkelig prioritet 
og ledelsesoppmerksomhet på alle nivå. Vi forutsetter at arbeidet med implementering av regional 
utviklingsplan blir tilført nødvendige ressurser og ledelsesoppfølging både på RHF og HF nivå. Ansatte må 
involveres aktivt i dette arbeidet og det må legges vekt på åpenhet og inkludering.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Kari Bugge
Forbundsleder Fagsjef
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