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Oppsummering og hovedpunkter i innspillet 
 

Spesialisthelsetjenesten står overfor store utfordringer. Sektoren må tilføres nødvendige 
økonomiske ressurser til å ivareta sitt «sørge-for» ansvar for befolkningen. Det må legges 
til rette for tjenesteutvikling, tilgang til nødvendig kompetanse og god arbeidsdeling. Det 
må iverksettes tiltak som sikrer effektiv bruk av teknologi, bedre prioritering og 
ressursfordeling og god ledelse på alle nivå.   
 
Utviklingen i spesialisthelsetjenesten må være tilpasset utviklingen  i de kommunale helse- 
og omsorgstjenestene. Den norske helsetjenestens evne til å omstille seg for å møte 
befolkningens behov vil avhenge av godt samarbeid og felles oppgaveløsning omkring  
pasientene med de størst behovene.  
 
Mangelen på sykepleierkompetanse i kommunene er et alvorlig hinder for å utvikle gode 
og trygge tjenester. Konsekvensen av dette er alvorlig for pasienter og pårørende. Det 
medfører også dårlig ressursutnyttelse i helsetjenesten, med unødvendige innleggelser og 
reinnleggelser. NSF mener det trengs et kompetanseløft i kommunene med flere 
sykepleiere og spesialsykepleiere. Det må utvikles koordinatorfunksjoner på begge nivåer, 
og det må satses på digitale verktøy og teknologi for effektiv og trygg oppgaveløsning og 
informasjonsutveksling.   
 
Spesialisthelsetjenesten bruker i dag ikke nok ressurser på utdanning av helsepersonell til 
å dekke kompetansebehovet. Kvaliteten i praksisstudiene er for dårlig og kapasiteten er 
ikke tilstrekkelig. Sykepleiere utgjør den største profesjonen i spesialisthelsetjenesten. 
Likevel satses for det lite på utdanning, fagutvikling og forskning innenfor sykepleie. 
Spesialisthelsetjenesten mangler i dag nok spesialsykepleiere og jordmødre.  Mangelen vil 
tilta i årene fremover dersom det ikke settes inn nødvendige tiltak. I det  psykiske 
helsevernet blir ikke sykepleiernes spesialistkompetanse benyttet godt nok.  
 
Pasienter og pårørende må sikres tilgang til egne helseopplysninger og til kvalitetssikret 
helseinformasjon. Brukerstyrte poliklinikker og bruk av e-konsultasjoner/virtuell poliklinikk 
vil kunne gi lettere og bedre tilgang til spesialisthelsetjenesten for enkelte grupper. Ny 
teknologi og arbeidsmåter må være tilpasset brukergruppene. Det må satses aktivt på 
pasient- og pårørendeopplæring som bidrar til mestring og bedre livskvalitet.  
 
For å lykkes med omstillings- og endringsarbeidet må  både ansatte og ledere, pasienter 
og pårørende involveres i endringsarbeidet. Dette er en forutsetning for at ansatte skal få 
eierskap til endringene og være aktivt med i gjennomføringen. Ledere må sikres 
nødvendig  kompetanse og rammevilkår for å lede omstillingsarbeidet på en god måte.  
 
NSF ønsker et sterkt offentlig helse- og omsorgstilbud som både er finansiert og hvor 
tilbudet i størst mulig grad ytes i offentlig regi. Det er den beste garantien for en helse- og 
omsorgstjeneste som sikrer god ressursbruk, rettferdig prioritering for hele befolkningen, 
og gode lønns- og arbeidsvilkår for ansatte. Privat tjenesteyting innenfor 
spesialisthelsetjenesten bidrar til økt fragmentering av tilbudet, og vridning av penger og 
personell fra offentlige tjenester til private leverandører. Arbeidet med å effektivisere 
tjenestene må også omfatte avtalespesialistene og øvrige private tilbydere. Likeverdig og 
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rettferdig tilgang til helsetjenester er en forutsetning for å skape pasientens helsetjeneste. 
Bruken av private tjenesteleverandører må understøtte denne målsettingen.  
 
NSF anbefaler at regjeringen gir prioritet og vektlegger dette i ny nasjonal helse- og 
sykehusplan:  

• En arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å rekruttere, utdanne, utvikle og 
beholde kompetanse i tjenestene. Helsetjenesten må tilby helsefremmende 
arbeidsplasser som bidrar til trivsel, og som legger til rette for at ansatte kan jobbe 
heltid frem til ordinær pensjonsalder. 

• En forpliktende plan for å sikre at det utdannes nok spesialsykepleiere og 
jordmødre. Det må utarbeides en nasjonal opptrappingsplan for utdanning av 
jordmødre og spesialsykepleiere. Kandidatmåltallene må økes, og helseforetakene 
må forpliktes til å opprette nok utdanningsstillinger for sykepleiere i spesialisering.  

• Økt kapasitet og kvalitet i psykisk helsevern gjennom tverrfaglige team og  
systematisk utvikling og bruk av sykepleierkompetansen. Alle pasienter som 
trenger det må få nødvendig behandling og oppfølging både av sin psykiske og 
somatiske helse. Spesialsykepleiere i disse tjenestene må anerkjennes som 
spesialister, og gis samme selvstendige ansvar som sykepleiere i somatiske 
poliklinikker.  

• En satsing på flere breddeutdanninger i avansert klinisk sykepleie (AKS). Det 
må utvikles nye utdanningsløp innen avansert klinisk sykepleie for å ivareta et 
økende antall pasienter med alvorlige og sammensatte kroniske lidelser. Dette er 
pasientgrupper som bruker mye helsetjenester og som trenger tilgang til kompetent 
sykepleie og godt koordinerte tjenester.  

• En offensiv satsing på å styrke kapasitet og kvalitet i praksisstudiene i 
sykepleie. Finansieringen av praksisstudiene må følge veiledningsoppgavene. 

• Styrke samhandlingen med opprettelse av koordinatorfunksjoner for 
pasienter med langvarige og sammensatte behov. Sykepleierkoordinatorer i 
spesialisthelsetjenesten må samarbeide med sykepleierkoordinatorer i kommunal 
helse- og omsorgstjeneste for å sikre helhetlig behandling og oppfølging.  

• Bedre organisering og ledelse av sykepleietjenesten i sykehus. Den samlede 
sykepleietjenesten utgjør den største personellmessige innsatsfaktoren i 
spesialisthelsetjenesten. For å videreutvikle sykepleietjenesten og sikre effektiv drift 
og god kvalitet, er det behov for en bedre organisering og koordinering av 
sykepleietjenesten og en tydelig forankring i toppledergruppen.  

• Understøtte god sykepleiepraksis gjennom innføring av Internasjonal 
klassifikasjon for sykepleiepraksis (ICNP). Felles terminologi og kodeverk er en 
viktig byggestein for å muliggjøre innføring av digitale prosess- og 
beslutningsstøttesystemer, og standardiserte veiledende behandlingsplaner. 
ICNP må benyttes i sammenheng med SNOMED CT, og innføres i hele 
helsetjenesten 

 
 
Eli Gunhild By 
Forbundsleder Norsk Sykepleierforbund 
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1. Pasientens helsetjeneste 
 
NSF støtter det innholdet som er lagt i begrepet «Pasientens helsetjeneste», der det er 
pasientens forventninger, behov og ønsker som skal være utgangspunktet i møte med 
helsetjenenesten. Hvis vi skal ta helsebegrepet, «helse er ikke fravær av sykdom, men det 
å mestre et liv med sykdom», alvorlig må informasjon, læring og mestring være sentrale 
deler av all helsehjelp. 
 
NSF mener pasientens helsetjeneste må ta utgangspunkt i pasientens egne verdier, 
preferanser og uttrykte behov. Spesialisthelsetjenesten må bidra til mestring og bedre 
livskvalitet for den enkelte pasient, bruker og pårørende. Pasienter og brukere trenger god 
og tilrettelagt informasjon for å kunne være delaktig i beslutninger rundt diagnostikk, 
behandling og oppfølging, og for å kunne aktivt bidra til å ivareta egen helse. De fleste 
pasienter har nære pårørende som også rammes når en de er glad i blir syk. Pårørende 
trenger informasjon, støtte og omsorg for å kunne være delaktig i behandling og 
oppfølging av sykdom. Barn som pårørende og etterlatte må få dekket sine rettigheter for 
informasjon og omsorg. 
 
Norge er et flerkulturelt samfunn. Det må sikres at muligheten for samvalg og medvirkning 
virkelig gjelder alle. Det må legges til rette for å gi kvalitetssikret helseinformasjon på ulike 
språk, og at digitale verktøy er tilrettelagt for alle. Kommunikasjon gjennom tolk er ofte helt 
nødvendig for å gi forsvarlig helsehjelp og nødvendig informasjon og veiledning til 
pasienter og pårørende som ikke har norsk som morsmål. Det må sikres tilgang på 
kvalifiserte tolketjenester, og at helsepersonell har nødvendig kunnskap og erfaring med 
dette.  
 
Pasientens helsetjeneste må arbeide helsefremmende, bidra til å redusere omfanget av 
sykdom og forebygge der det er mulig. Pasienter med kroniske lidelser må få hjelp til å 
opprettholde funksjoner og forebygge at sykdommen forverres. Et eksempel på dette er 
muskel- og skjelettlidelser som er en av de viktigste årsakene til sykdom og uføretrygd. Vi 
vet at økt aktivitet og riktig kosthold kan utsette og/eller begrense behovet for 
proteseoperasjoner. Forebygging av osteoporose og brudd er et annet viktig 
innsatsområde. Fallforebygging i form av medikamentgjennomgang, ernæringskartlegging, 
kartlegging av fallrisiko og risikofaktorer er viktig for å forebygge nye fall og brudd.  
 
Sykepleievitenskapen har gitt viktig kunnskap om pasienter og pårørendes opplevelser og 
mestring i møte med sykdom og lidelse. Sykepleieforskningen har nettopp vært opptatt av 
hvordan styrke brukerens forståelse, kunnskap og mobilisering av egne og nettverkets 
ressurser. Dette er kunnskap som må tas mer systematisk i bruk, og der videre forskning 
også er nødvendig.  
 
Med flere eldre og personer med langvarig, kronisk sykdom må spesialisthelsetjenesten 
ikke bare behandle men også understøtte pasientenes egenomsorg og mestring. Gode 
lærings- og mestringsfunksjoner er sentralt for å myndiggjøre pasienter og pårørende, og 
gi dem verktøy til å kunne leve et selvstendig og godt liv med sykdom. Helsetjenesten må 
derfor utvikle og tilby gode lærings- og mestringsaktiviteter for pasienter og pårørende, og 
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dette må inngå som en naturlig og integrert del av alle pasientforløp. Det må legges til 
rette både organisatorisk og finansielt for dette i spesialisthelsetjenesten, og sikres gode 
samarbeidsstrukturer over mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 
 
Det norske helsesystemet evner i dag ikke å gi pasienter og brukere helhetlige 
pasientforløp helt hjem.  For å lykkes med å skape helhetlige pasientforløp og bedre 
samordnede tjenester mener NSF at sykepleietjenestene må gis en sentral rolle, og et 
tydeligere ansvar og myndighet. Det må satses på organisatoriske løsninger, 
koordinatorfunksjoner og teknologiske løsninger som understøtter helhetlige pasientforløp 
helt hjem. Helse Sør Øst har foreslått pasientens team, som er sammensatt av en 
sykepleierkoordinator i spesialisthelsetjenesten og en i kommunal helse og 
omsorgstjeneste. Dette er nærmere omtalt i kapittel 3, Helhet og sammenheng. 

Valgfrihet blir fremhevet som en viktig del av pasientens helsetjeneste. Både i Norge og 
andre land er det imidlertid kun en liten gruppe som aktivt benytter seg av de mulighetene 
de har til å velge behandlingssted. Dette bidrar til forskjeller i befolkningens tilgang til 
helsetjenester og virker inn på de samlede prioriteringene. Ett eksempel på dette er 
ordningen med fritt behandlingsvalg. Det er tydelig geografisk og aldersmessig slagside i 
bruken av denne ordningen.  At ordningen bidrar til reduserte ventetider for enkelte 
pasienter noen steder i landet, må ikke overskygge det faktum at det blir mindre igjen til 
behandling av andre pasienter. Ordningen utfordrer både prioriteringskriteriene og det 
offentliges mulighet til å sikre rettferdig fordeling og optimal ressursbruk. NSF mener 
likeverdig og rettferdig tilgang til helsetjenester er en forutsetning for å skape pasientens 
helsetjeneste.  
 
Pasientene må sikres tilgang til egne helseopplysninger og oppdatert og kvalitetssikret 
helseinformasjon. Digitale løsninger må prøves ut når pasienten selv foretrekker eller er 
komfortabel med avstandsoppfølging. Det er viktig med en realistisk dimensjonering av 
denne type digitale løsninger, med en langsiktig innfasing som følges med evaluering. 
 
Mål for området: 

• Spesialisthelsetjenesten har en helhetlig tilnærming til pasienter, brukere og 
pårørendes liv og helse, og bidrar til å understøtte egenomsorg og mestring. 

• Spesialisthelsetjenesten styrker sitt helsefremmende og forebyggende arbeid.  
• Spesialisthelsetjenesten sørger for at pasienter, brukere og pårørende har tilgang til 

god og tilrettelagt informasjon slik at de kan være delaktig i beslutninger rundt 
diagnostikk, behandling og oppfølging, og for å kunne ivareta egen helse.  

• Digitale behandlings og oppfølgingsløsninger må utvikles i samarbeid med 
pasienter, brukere og pårørende, ha et realistisk omfang og evalueres. 
 

 
Forslag til tiltak 
 

• Lærings og mestringstilbudene må styrkes.  
• Sykepleiekunnskap om pasienter, brukere og pårørendes opplevelser og mestring 

ved ulike type sykdom og lidelser må systematisk tas i bruk, og mere forskning på 
området må igangsettes. 

• Det utvikles bedre informasjonsløsninger for pasienter, brukere og pårørende.  
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• Alle pasienter må få en koordinator (kontaktsykepleier) i spesialisthelsetjenesten, 
som kjenner til om pasienten har og eventuelt kan samhandle med pasientens 
koordinator i kommunal helse og omsorgstjeneste. 

• Pasienter, pårørende og brukere må involveres når digital oppfølging skal 
planlegges, tas i bruk og evalueres. 
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2. Framskrivninger 
 

2.1 Framskrivinger av kapasitet i spesialisthelsetjenesten 
 
De regionale utviklingsplanene legger til grunn en betydelig aktivitetsvekst i 
spesialisthelsetjenesten frem til 2035, som følge av befolkningsvekst og demografiske 
endringer. Aktivitetsveksten skal i hovedsak håndteres poliklinisk og som dagbehandling. 
Det legges opp til at økt bruk av selvhjelpsløsninger, avstandsoppfølging og e-
konsultasjoner som skal bidra til mer effektiv ressursbruk. Samtlige regioner legger opp til 
en fortsatt og betydelig reduksjon i oppholdsdøgn i det psykiske helsevernet.  
 
NSF vil understreke at dersom økt etterspørsel i hovedsak skal møtes gjennom samarbeid 
med kommunene og økt bruk av poliklinikk og dagbehandling, forutsetter dette: 
 

• 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. 

 
NSF mener at den teknologiske utviklingen kan legge til rette for desentralisering og 
effektivisering av tjenester, men at den også vil kunne øke behandlingsmuligheter og 
kostnader. Økt bruk av teknologi gjennom selvhjelpsløsninger, avstandsoppfølging og e-
konsultasjoner vil kunne fungere for noen, men ikke nødvendigvis for skrøpelige eldre og 
personer med alvorlige psykiske lidelser, jf. omtale i kapittel 4 om bedre bruk av teknologi 
og nye arbeidsformer. Mange pasienter vil kunne få den behandlingen de trenger 
poliklinisk, ambulant eller som dagbehandling, men ikke alle vil kunne ivaretas tilstrekkelig 
på denne måten. NSF mener det ikke er hensiktsmessig å bygge ned døgnkapasiteten i 
psykisk helsevern ytterligere, før det er etablert gode tilbud i kommunene med riktig 
kompetanse og kapasitet, jf kapittel 6 om psykisk helsevern, 
 
Samlet sett er NSF bekymret for om aktivitetsframskrivningene og kapasitetsberegningene 
for spesialisthelsetjenesten slik de fremkommer i de regionale utviklingsplanene,  er 
realistiske. NSF er bekymret for at RHFene i sin planlegging og dimensjonering av 
spesialisthelsetjenestetilbudet fremover, forskutterer gevinster før man kjenner de reelle 
effektene av tiltakene. Konsekvensen vil være en underdimensjonering av  tilbud både 
innenfor somatikk og psykisk helsevern.  Dette  vil være alvorlig  både for pasienter, 
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ansatte og samfunnet og må unngås.  En rekke nye sykehusbygg er vedtatt eller under 
planlegging. Det må sikres at sykehustilbudet planlegges med nok senger ift behovene i 
befolkningen, og ikke baserer seg på og forskutterer effekten av tiltak som ikke er 
tilstrekkelig utprøvd og dokumentert.  
 
 
NSF mener det er riktig å se nærmere på hvordan det kan gis et bedre og mer 
kostnadseffektivt tilbud til gruppen av pasienter som i dag bruker mye 
spesialisthelsetjenester. Vi vet imidlertid fortsatt ikke nok om hvem disse pasientene er, 
hva de trenger og hvordan de kan gis behandling og oppfølging på en måte som bidrar til 
å redusere bruken av spesialisthelsetjenester. Det bør satses aktivt på å utvikle mer 
kunnskap. Det må sikres en bred og tverrfaglig tilnærming til dette.  
 
NSF vil påpeke at aktivitetsframskrivningene i de regionale utviklingsplanene ikke 
synliggjør  den forventede aktivitetsutviklingen i HFene når det gjelder somatiske tjenester 
for barn og unge, herunder kapasitet i fødetilbudet. Demografi og bosettingsmønster tyder 
på at tjenestebehovene vil være forskjellig mellom by og land, med en større andel unge i 
byene og flere eldre i distriktene. Dette vil få konsekvenser for hvordan 
spesialisthelsetjenesten må utvikle sitt tilbud i hvert enkelt HF, og bør beskrives i nasjonal 
helse- og sykehusplan.  
 
Mål for området: 
 

• Spesialisthelsetjenesten dimensjonerer sine tilbud slik at de evner å møte  
befolkningens behov. Sykehustilbudet planlegges med nok senger slik at det 
unngås situasjoner med vedvarende overbelegg og korridorpasienter.  

• Utviklingen i spesialisthelsetjenesten er tilpasset ressurser og kompetanse i de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene, også knyttet til barn og unge.  

• Spesialisthelsetjenesten bidrar aktivt til å bygge opp kapasitet og kompetanse i de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene. 

 
Forslag til tiltak: 
 

• De økonomiske tildelingene til spesialisthelsetjenesten økes betydelig for å legge til 
rette for nødvendige investeringer i bygg, utstyr, IKT og kompetanse, jf kapittel 11. 

• Det investeres i teknologi, kommunikasjonsplattformer og avstandsoppfølging. Det 
utvikles digitale verktøy som er universelt utformet og tilpasset brukergruppene, jf 
kapittel 4. 

• Det prøves ut økonomiske virkemidler som understøtter helhetlige pasientforløp og 
hvor spesialisthelsetjenesten blir belønnet for å bidra til å utvikle de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene, jf kapittel 3.  

• Det iverksettes tverrfaglige prosjekter som kan gi økt kunnskap om pasientene med 
stort hjelpebehov og hvordan de kan gis et bedre tilbud.  

 

 

 



9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Framskrivning av personellbehov 
 
Aktivitetsøkninger i spesialisthelsetjenesten tilsier et økt personell- og kompetansebehov i 
årene fremover. De regionale utviklingsplanene viser et betydelig økt behov for 
sykepleiere og spesialsykepleiere. NSF mener det er stor  usikkerhet knyttet til disse 
framskrivningene. Framskrivningsmodellene tar ikke hensyn til eksisterende 
underbemanning eller personellmangel i spesialisthelsetjenesten. Som eksempel vil vi 
peke på barnesykepleiere, intensivsykepleiere og kreftsykepleiere hvor dekningen kan 
variere betydelig mellom samme type avdelinger i ulike sykehus. Den omfattende bruken 
av vikarer og innleie for å dekke opp behovet for fast ansatte sykepleiere og 
spesialsykepleiere tilsier også at framskrivningene ikke gir et korrekt bilde.  
 
NSF mener nasjonal helse- og sykehusplan må gi en samlet fremstilling av situasjonen 
knyttet til mangel på sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere i dag og fremover. Vi 
viser til omtale under kapittel 5 om personell og kompetanse for en beskrivelse av 
situasjonen, og behovet  for nasjonale og regionale planer, økt utdanningskapasitet og 
flere utdanningsstillinger for sykepleiere i spesialisering.. 
 
Personell er den største innsatsfaktoren i helsetjenesten og det må derfor sikres at 
personellressursene er tilstrekkelige og brukes riktig.  NSF mener det er et stort potensiale 
for å ta i bruk digitale tjenester for å effektivisere og sikre optimal ressursutnyttelse. De 
regionale utviklingsplanene beskriver hvordan teknologi kan  gjøre ekspertkompetanse 
tilgjengelig på tvers av lokasjoner både innad i spesialisthelsetjenesten og ut mot 
kommunene.. Sykepleiere arbeider pasientnært og har ofte et døgnkontinuerlig ansvar for 
pasientene. Selv om teknologi kan flytte kunnskap mellom sykehus, må likevel 
sykepleietjenesten ved det enkelte sykehus og ute i kommunene ha den nødvendige 
kunnskapen for å kunne iverksette tiltak og behandling. Mens teknologi kan legge til rette 
for kompetanseoverføring og deling på nye måter, vil det ikke uten videre gi et redusert 
behov for sykepleiere i tjenestene.  
 
NSF mener det er potensielt mye å hente ved å la annet kompetent helsepersonell utføre 
noen av oppgavene som leger og sykepleiere bruker unødig tid på i dag, eller som kan 
utføres av personell som spesialrenholdere og helsesekretærer. I stadig mer 
høyspesialiserte sykehus kreves det imidlertid at alle personellgrupper kjenner sitt ansvar 
og rolle, og har en klar forståelse av hvordan dette inngår i helheten både generelt og i 
behandlingen av den enkelte pasient. Introduksjon av nye personellgrupper må derfor ta 
utgangspunkt i konkrete oppgaver og bidra til å understøtte en bedre arbeidsdeling. Et 
eksempel på dette er fagarbeidere   spesialrenhold/steriliseringsteknikk som nå utdannes 
flere steder i Norge. I tjenestene er det er gode erfaringer med at fagarbeiderne med 
denne utdanningen kan ivareta deler av dette arbeidet i operasjonsavdelingene. Vi viser 
for øvrig til omtale i kapittel 5 om personell og kompetanse. 
 
Tjenesteutvikling og effektiv bruk av ressurser og kompetanse er avgjørende for å sikre 
høy kapasitet og kvalitet i spesialisthelsetjenesten. NSF mener sykepleiernes kompetanse 
må tas aktivt og systematisk i bruk for å lykkes med dette. Erfaringene med 
sykepleierdrevne poliklinikker er positive. Det bør satses mer systematisk både på dette 
og på å utvikle sykepleierkompetansen til å ta ansvar for viktige pasient- og brukergrupper. 
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Vi viser til omtale under kapittel 5 personell og kompetanse, og kapittel 6 psykisk 
helsevern.  
 
Mål for området: 
 

• Spesialisthelsetjenesten utvikler en arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å rekruttere, 
utvikle og beholde nødvendig sykepleier-, jordmor- og 
spesialsykepleierkompetanse. 

• Spesialutdanningene for sykepleiere er i samsvar med kompetansebehovene i 
tjenestene både med hensyn til innhold og kapasitet. 

• Spesialisthelsetjenesten oppfyller bemannings- og kompetansekrav i nasjonale 
retningslinjer og standarder. 

 
Forslag til tiltak: 
 

• Spesialisthelsetjenesten tilbyr sine ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår, høy andel 
heltid og mulighet til å stå i jobb frem til pensjonsalder, jf kapittel 10. 

• Nasjonal helse- og sykehusplan gir en samlet fremstilling av situasjonen knyttet til 
mangel på sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere i dag og fremover. Det 
utvikles regionale og nasjonale planer for utdanning av spesialsykepleiere og 
jordmødre hvor utdanningsstillinger og kandidatmåltall er dimensjonert i forhold til 
behovene, jf kapittel 5.  
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3. Helhet og sammenheng 
 
Det er bred enighet om behovet for bedre samhandling både internt i 
spesialisthelsetjenesten, og på tvers av sektorer og nivåer. Helhetlige og 
sammenhengende tjenester er en forutsetning for målet om å realisere pasientens 
helsetjeneste. Det har over år vært et betydelig fokus på samhandling både gjennom 
samhandlingsreformen, etablering av pakkeforløp, utvikling av lovverk, samarbeidsavtaler, 
pilotforsøk med oppfølgingsteam og rettigheter, som individuell plan og plikt til å etablere 
koordinerende enhet på begge nivåer. Til tross for dette er vi fortsatt langt fra målet om 
helhetlige og integrerte helsetjenester.  
 
NSF støttet intensjonene i Samhandlingsreformen, men mener flere av reformens 
forutsettinger ikke er fulgt opp. Det gjelder særlig målet om økte ressurser og oppbygging 
av kompetanse i kommunene, for å håndtere nye pasientgrupper med komplekse 
hjelpebehov og endret sykdomsbilde. Seks år etter reformen er verken hjemmesykepleie 
eller sykehjem rustet til å ivareta sitt behandlings- og oppfølgingsansvar på en 
kvalitetsmessig god nok måte. Sykehusene er heller ikke organisert for å gi koordinerte og 
helhetlige helsetjenester  til pasienter med omfattende behov. Disse manglene er de 
viktigste årsakene til det utfordringsbildet som dras opp i forkant av dette 
meldingsarbeidet. 
 
NSF mener det fortsatt er et stort potensial for å utvikle bedre og mer effektive helse- og 
omsorgstjenester gjennom styrket samhandling og mer helhetlige pasientforløp både 
vertikalt og horisontalt. Dette er særlig viktig for pasientgruppene med langvarige og 
sammensatte behov, som i dag bruker en betydelig andel av ressursene både i 
spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Eldre, alvorlig og langtidssyke barn, personer 
med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmisbruk, samt personer med kroniske lidelser, 
utgjør hovedvekten av denne gruppen.  
 
For å lykkes  må det satses på bedre koordinering mellom nivåene, og på 
finansieringsordninger som understøtter helhetlige pasientforløp gjennom samfinansiering 
av tjenester og tilbud på tvers av nivåene. NSF er kjent med at Helsedirektoratet arbeider 
med finansieringsordninger og modeller som bedre kan understøtte helhetlige 
pasientforløp. Dette er en forutsetning for at tjenestene sammen skal finne gode løsninger 
basert på den enkeltes behov og forutsetninger.  
 
Koordinering 
I tillegg til bedre finansieringsordninger mener NSF det er behov for å utvikle 
koordinatorroller på det pasientnære nivået, som kan bidra til å sikre kontinuitet og kvalitet 
i tilbudet rundt brukere med omfattende behov. Erfaringene med samarbeidsavtalene som 
ble utviklet gjennom Samhandlingsreformen viser at det er behov for avtaler og tiltak på 
det pasientnære nivået. Her har sykepleietjenesten både i kommuner og 
spesialisthelsetjeneste en viktig rolle og et ubrukt potensiale.   
 
Eksisterende tiltak knyttet til å koordinere forløpene til pasienter med langvarige og 
sammensatte behov er ofte rent forvaltningsmessige, som individuell plan, forskrift om 
koordinerende enhet og nå den pågående piloten på oppfølgingsteam. Disse tiltakene tar 
ikke utgangspunkt i det pasientnære nivået i store deler av tjenestene på en slik måte at 
det fører til forpliktende ansvar, myndighet og reell brukermedvirkning. Det er liten grunn til 
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å tro at disse tiltakene vil kunne bidra til å dempe veksten i spesialisthelsetjenesten slik de 
nå er utformet. Andre koordineringstiltak avgrenses for nært opp til behandleransvaret jf 
kontaktlege. Slike tiltak adresserer ikke behovet for koordinering knyttet til hjemmebaserte 
tjenester og det sykepleiefaglige ansvaret i tilstrekkelig grad.  
 
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 etter utskrivning blir skrevet ut til de 
kommunale sykepleietjenestene i sykehjem og hjemmesykepleie. For å lykkes med å 
skape helhetlige og sammenhengende pasientforløp helt hjem, må sykepleietjenestene 
derfor henge bedre sammen både innad og på tvers av nivåene og gis et tydelig ansvar og 
rolle. En sterkere utvikling og satsing på ambulante team, koordinatorfunksjoner i 
sykepleietjenestene og kontaktsykepleier, vil være avgjørende for å oppnå gode og 
helhetlige forløp, og bør løftes frem i planen. 
 
NSF mener det er behov for å videreutvikle kompetanse, roller og funksjoner slik at 
sykepleiere får anledning til å sikre gode overganger mellom tjenester og 
forvaltningsnivåer. Elementer i pakkeforløpene, eksempelvis «Helt hjem» i Askøy 
kommune, er i tråd med en slik tenkning. Et annet eksempel er  satsingen i Helse Sør-Øst 
på  pasientens team rundt pasienter med komplekse og sammensatte behov.1 Kjernen i 
teamet skal være en sykepleier i kommunen og en sykepleier fra sykehuset, som sammen 
har ansvaret for at deres felles pasienter får den beste helse- og omsorgstjenesten. Dette 
mener NSF er et riktig tiltak som bør løftes frem gjennom helse- og sykehusplanen. I  
Danmark er det  vedtatt å opprette en ny rolle for sykepleiere som skal fungere som en bro 
i forløp mellom forvaltningsnivåene (brobyggersykepleiere). Det er foreløpig avsatt 
ressurser til 1000 slike stillinger. 2 
 
Finansiering 
NSF mener sentrale elementer og premisser i samhandlingsreformen ikke er fulgt opp. Det 
gjelder målet om at veksten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene skulle være 
høyere enn i spesialisthelsetjenesten, og målet om at en større del av helsetjenestene 
skulle ytes i kommunene, forutsatt at kvaliteten var like god eller bedre. En rapport fra 
Menon Economics3 viser at bevilgningene til de kommunale helse- og omsorgstjenestene 
har vært på nivå med den gjennomsnittlige veksten i offentlige budsjetter, og ikke 
gjenspeiler den faktiske oppgaveoverføringen som har funnet sted med  økt volum og 
kompleksitet. Riksrevisjonens rapport4 om tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen, viser 
at staten ikke har god nok oversikt over hva kommunene gjør for å sikre at kapasiteten i 
eldreomsorgen møter befolkningens behov. Kunnskap om planer og kvalitet er for dårlig. 
Dette gjelder både plasser for heldøgns omsorg, hjemmetjenester og bemanning. De 
kommunale omsorgstjenestene har store utfordringer med å ivareta pasientsikkerhet. 
Hjemmetjenestene er særskilt sårbare i denne sammenhengen.  
 
                                                      
1 Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst RHF (2018). 
2 https://www.regioner.dk/services/nyheder/2018/september/1000-brobyggersygeplejersker-skal-hjaelpe-patienter-i-
sundhedsvaesenet 
 
3 Bemanning, kompetanse og kvalitet – status for de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2018. 
4 Riksrevisjonens undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen. Dokument 3:5 (2018–2019). 
 

https://www.regioner.dk/services/nyheder/2018/september/1000-brobyggersygeplejersker-skal-hjaelpe-patienter-i-sundhedsvaesenet
https://www.regioner.dk/services/nyheder/2018/september/1000-brobyggersygeplejersker-skal-hjaelpe-patienter-i-sundhedsvaesenet
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For pasienter med langvarige og sammensatte behov er den viktigste samhandlingsaksen 
mellom sykehuset og de ovennevnte kommunale helse- og omsorgstjenestene.. Det er 
likevel utfordringer når det gjelder å sikre tilgang til tilstrekkelige legeressurser for  å 
håndtere veksten av syke og døende i kommunene. En viktig årsak til dette er måten de 
kommunale legetjenestene er organisert og finansiert. NSF mener driftstilskuddsmodellen, 
som prøves ut i piloteringen av primærhelseteam, kan bidra til å sikre mer kontinuitet rundt 
den medisinskfaglige oppfølgingen i kommunene.  Det er likevel mest å hente ved å 
utvikle og styrke kompetansen og faglige nettverk i de tjenestene der disse pasientene i 
dag får sin daglige og døgnkontinuerlige helsefaglige oppfølging og bistand. For å lykkes 
med dette må det utvikles finansielle virkemidler som bidrar til kompetanseoppbygging i 
kommunene, og som sikrer en sammenheng mellom omstillingen i 
spesialisthelsetjenesten og utviklingen av kapasitet og innhold i hjemmetjenester og 
sykehjem. 
 
 
 
Kompetanseoverføring og felles kompetansebygging 
Stadig bedre muligheter for behandling og langtidsoppfølging utløser behov for 
kompetansebygging for å kunne følge opp voksende grupper av pasienter med komplekse 
hjelpebehov. Hyppige polikliniske kontroller, dagbehandlinger, innleggelser og 
reinnleggelser skal følges opp i hjemmesykepleie og heldøgns omsorg.  Faglige nettverk, 
ambulante team, kurs og hospitering er sentrale virkemidler for sikre en helhetlig 
behandling og oppfølging helt hjem.  Erfaringene så langt  har vist at dette bare fungerer 
hvis det er godt regulert gjennom avtaler og gode finansieringsordninger.  
 
Samordning av kunnskapsbaserte prosedyrer og retningslinjer mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunene er viktig for å sikre virkningsfulle, trygge, sikre og 
brukerinvolverende tjenester. Det må legges til rette for faglige nettverk i sykepleie, som 
kan bidra til fag- og kvalitetsutvikling  på tvers av klinikker og sykehus og som kan bidra til 
kompetanseheving og samarbeid med kommunene. Dette vil kunne bidra til å redusere 
uønsket variasjon og pasientskader, forebygge innleggelser/reinnleggelser, og understøtte 
standardisering og utvikling av helhetlige pasientforløp.  
 
Et konkret eksempel på et initiativ som understøtter felles kompetansebygging og delinger 
Kompetansebroen (https://www.kompetansebroen.no/) ved Akershus Universitetssykehus. 
Dette er en åpen nettside som gir kommunene tilgang til både kurs, opplæringstiltak, 
nyheter og temabaserte fagområder. Listen over områder for kompetansedeling er lang, 
og deling er støttet av både forskning og lovverk. Kompetansebroen har som mål å styrke 
gjensidig informasjons- og kompetansedeling mellom medarbeidere i 21 kommuner og tre 
bydeler i opptaksområdet, og ansatte ved Akershus universitetssykehus. At OsloMet – 
storbyuniversitetet og Universitetet i Oslo er med i samarbeidet gjør at 
utdanningsinstitusjonene kan bidra til å utveksle praksisnær informasjon, og 
samhandlings- og fagkompetanse med primær- og spesialisthelsetjenesten. 
 
For å lykkes med å oppnå mer helhet og sammenheng må teknologi og nye arbeidsformer 
tas i bruk jf. kap 4. 
 
 
 

https://www.kompetansebroen.no/


14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mål for området 
 
• Spesialisthelsetjenesten  understøtter og supplerer de kommunale helse- og 

omsorgstjenestenes tilbud og oppfølging av barn, unge, voksne og eldre med 
langvarige og sammensatte behov, gjennom utvikling av moderne akuttfunksjoner og 
ambulante tilbud/tjenester. 

• Det er etablert helhetlige og integrerte pasientforløp på tvers av nivåene hvor 
sykepleietjenesten har sentral og avklart rolle. Videre omstilling av 
spesialisthelsetjenesten skjer parallelt med utviklingen at integrerte og kvalitativt gode 
kommunale tilbud.  Sykepleietjenestene og sykepleiernes ressurser og kompetanse gis 
en sentral rolle i dette arbeidet. 

 
Forslag til tiltak  
 
• Utvikle koordinatorfunksjoner for sykepleiere på begge nivåer og en ordning med 

kontaktsykepleier i spesialisthelsetjenesten.  
• Etablere faglige nettverk i sykepleie mellom spesialisthelsetjeneste og kommuner, og 

felles kurs og hospitering for sykepleiere.  
• Utvikle tverrfaglige team rundt pasienter med langvarige og sammensatte behov, 

herunder barn, unge, voksne og eldre, som sikrer kvalitet og kontinuitet i tilbudene og 
bidrar til effektiv ressursbruk på tvers av nivåene. Internasjonal forskning viser at slike 
team har best effekt når de koordineres av avansert kliniske sykepleiere. 

• Prøve ut  økonomiske virkemidler som understøtter helhetlige pasientforløp og 
oppfølging på tvers av forvaltningsnivåene, med utgangspunkt i en populasjonsbasert 
tenkning.  

• Prøve ut økonomiske virkemidler der spesialisthelsetjenesten blir belønnet for å bidra 
til å utvikle de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 

• Igangsette et videre utviklingsarbeid av den kommunale allmennhelsetjenesten som 
sikrer de kommunale helse- og omsorgstjenestene tilgang til nødvendige 
sykepleieressurser, og bidrar til å utvikle sykepleierollen i framtidens 
primærhelsetjeneste. 
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4. Bedre bruk av teknologi og nye arbeidsformer 
 
Teknologi og digitale tjenester er viktige for å realisere pasientens helsetjeneste. Det kan 
bidra til å styrke samhandlingen med pasientene og mellom helsepersonell både innad i 
og på tvers av tjenestene. Det vil legge til rette for å gi pasientene økt tilgang til egne 
helseopplysninger, informasjon og kompetanse om egen sykdom og behandling. Det kan 
også legge til rette for økt pasient- og brukermedvirkning, og vil gjøre pasienten til en aktiv 
medspiller i behandlingsforløpet.  
 
NSF mener bruk av ny teknologi og digitale tjenester er et viktig virkemiddel for å øke 
kvaliteten og effektivisere spesialisthelsetjenesten. Det er imidlertid viktig å ha  en 
realistisk tilnærming til hva det er mulig og rimelig å forvente både fra pasientene selv og 
pårørende. Pasienter med alvorlig psykisk lidelse og/eller alvorlig rusmisbruk, eldre og 
skrøpelige pasienter med nedsatt funksjonsnivå både kognitivt og fysisk, vil ikke uten 
videre kunne vurdere egne behov, administrere eget tilbud og overta mer ansvar for egen 
helse. For at teknologi og digitale tjenester skal bedre tilbudet og gi økt innflytelse, må 
pasienter og pårørende derfor  være i stand til å nyttiggjøre seg de digitale tjenestene. 
Teknologiske plattformer og pasientportaler må være tilpasset brukergruppens muligheter 
og ressurser,  og de må få tilrettelagt opplæring. Dette vil motvirke at innbyggere ikke kan 
nyttiggjøre seg teknologien og dermed faller utenfor.  
 
Teknologi og digitale tjenester kan legge til rette for behandlingssteder kan samarbeide om 
utredning og behandling av pasienter på andre måter enn i dag. Ekspertkompetanse kan 
gjøres tilgjengelig på tvers av lokasjoner og  bidra til å utjevne forskjeller i tilbudet. E-
konsultasjoner, hjemmemonitorering og sensorteknologi, samt bruk av hjemmesykehus 
trekkes frem som viktige muligheter fremover. Ved etablering av slike nye arbeidsformer vil 
NSF understreke viktigheten av å ha tilstrekkelig og riktig kompetanse i 
sykepleietjenesten.  Hjemmesykehus forutsetter tilgang til nødvendig 
spesialsykepleierkompetanse, blant annet barnesykepleiere. Selv om teknologi kan flytte 
kunnskap mellom sykehus, må likevel sykepleietjenesten ved det enkelte sykehus ha den 
nødvendige kompetansen til å iverksette og følge opp behandling, og fange opp tegn til 
forverring hos pasienten.  
 
Samhandling og kliniske arbeidsprosesser kjennetegnes ved at det pågår flere parallelle 
prosesser samtidig gjennom pasientforløpene, og hvor flere  aktører har ansvar for å 
gjennomføre ulike aktiviteter for å nå frem til et felles mål. Dette er komplekse prosesser 
som krever god koordinering og gode verktøy i form av  teknologi,  forløpsbeskrivelser, 
faglige retningslinjer og veiledere, samt oppgave- og prosessgjennomgang med analyser 
av hvor gapene er, slik at de kan tettes. Dette vil bidra til kvalitetssikrede tjenester i hele 
pasientforløpet,  bedre ressursutnyttelse og en mer sømløs helsetjeneste.  
 
Pasienter og pårørende lever og bor i kommunene, og det er et mål at mer av behandling 
og omsorg skal skje der. Dette innebærer at den kommunale helse- og omsorgstjenesten 
må rustes og bygges opp digitalt i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.  
Utviklingen av nye tjenester og innføring av ny teknologi, som f.eks. medisinsk 
avstandsoppfølging og andre telemedisinske- og velferdsteknologiske løsninger, må 
samordnes med kommunene.  
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Standarder, terminologi og helsefaglig kodeverk utgjør grunnleggende byggeklosser i den 
digitale grunnmuren.  Dette må på plass for at samhandlingen og informasjonsflyten kan 
gå lettere både innad i og på tvers av virksomheter og nivåer. Bruk av felles kodeverk og 
terminologi vi skape nye og bedre mulighet for mer strukturert dokumentasjon, og legge til 
rette for  automatisk datafangst som kan benyttes til kvalitetsforbedring, styring og ledelse 
på alle nivå i helsetjenesten  NSF mener at for å understøtte sykepleiepraksis og god 
styring av sykepleietjenesten, er det svært viktig at den nasjonale anbefalingen om å 
benytte Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis (ICNP) i sammenheng med 
SNOMED CT følges opp, og at RHFene sørger for innføring av dette i sine virksomheter. 
Felles terminologi og kodeverk kan muliggjøre innføring av digitale prosess- og 
beslutningsstøttesystemer og standardiserte veiledende behandlingsplaner.  
 
Samordning og integrasjon mellom EPJ, kurvesystemer, fødesystemer og andre 
fagsystemer er særdeles viktig at kommer på plass. I enkelte deler av tjenestene mangler 
det f.eks. gode dokumentasjonssystemer som for anestesi og operasjon. Gode 
elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ) som blir brukt riktig, understøttet av gode 
rutiner og arbeidsprosesser, vil være et sentralt verktøy for å oppnå bedre samhandling og 
informasjonsflyt. Det kan også bidra til kvalitetssikring av arbeidsprosesser, og være viktig 
støtte til sykepleiere og annet helsepersonell i møte med pasienten.  
 
For å kunne utnytte digitale løsninger og hente ut gevinster kreves det digital kompetanse 
hos både ledere og sykepleiere. Mange av dagens ledere og sykepleiere har fått sin 
utdannelse før digitale løsninger ble introdusert i helsetjenesten. Dagens 
sykepleierstudenter må også forberedes til å møte den digitaliserte helsetjenesten. NSF 
mener spesialisthelsetjenesten og utdanningsinstitusjonene bør ta et felles ansvar for å 
utvikle den digitale kompetansen hos sykepleiere og sykepleierstudenter. Myndighetene 
bør ta en langt sterkere rolle enn det som er gjort så langt med å få på plass krav til digital 
kompetanse og teknologiforståelse i retningslinjene til helseutdanningene, herunder 
læringsutbytte for studentene og krav til oppbygging og praksis. Mangel på kompetanse 
hos utdanningspersonellet er også en utfordring som må ivaretas. I tillegg til digital 
kompetanse trenger sykepleiere også kompetanse og kunnskap om hvordan lære opp 
pasienter og pårørende i bruk av ulike digitale verktøy.  
 
De prehospitale tjenestene vil ha stor gevinst av å ha tilgang til pasientopplysninger og 
gode kommunikasjonsløsninger i sanntid. Det bør lages en samlet strategi og plan for 
teknologi og digitalisering for hele akuttkjedens behov som både inkluderer kommunal 
helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjeneste. Vi viser til nærmere omtale i kapittel 
7 om prehospitale tjenester. 
 
NSF mener  teknologi og løsninger må understøtte arbeidsprosessene i 
sykepleietjenesten på en god måte. Den største ressursinnsatsen i sykehusene er knyttet 
til sykepleietjenesten, og det er potensielt store gevinster å hente dersom det gjøres riktig. 
Sykepleiere som kjenner klinikken godt må reelt involveres både i utvikling, anskaffelse og 
implementering av teknologi og nye digitale tjenester. Manglende  involvering kan gi  lav 
oppslutning om  løsningene fordi de ikke er tilpasset behovene, eller fordi  det er tekniske 
eller organisatoriske utfordringer rundt bruken.  Ved innføring av ny teknologi  og  
arbeidsformer må ikke  gevinstene  hentes ut før løsningene er skikkelig innført og man 
faktisk ser de reelle effektene.  
 



17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NSF mener styring og samordning av bedre bruk av teknologi og nye arbeidsformer bør 
videreutvikles gjennom nasjonal styringsmodell for e-helse. Dette innebærer god oversikt 
og prioritering over prosjekter av nasjonal betydning og ikke minst tilstrekkelig statlig 
finansering.  Direktoratet for e-helse har viktige kjerneoppgaver når det gjelder utvikling og 
innføring av  standarder, kodeverk og terminologi, samt felles infrastruktur som felles 
legemiddelliste, meldingsutveksling og kjernejournal. I tillegg er det behov for god 
forvaltning av disse områdene i regi av Norsk Helsenett eller en  en kompetent 
tjenesteleverandør. Utviklingen på disse områdene, som skal understøtte både 
Helseplattformen og Én innbygger – én journal, kan stoppe opp dersom nødvendige 
ressurser uteblir.  
 
 
Mål for området 
 

• Digitalisering i spesialisthelsetjenesten bidrar til å realisere pasientens helsetjeneste 
gjennom økt pasientmedvirkning, bedre samhandling og effektivitet og kvalitet i 
helsepersonells arbeidsprosesser. 

 
 Forslag til tiltak 
 

• Sykepleiere må gis rammebetingelser til utvikling og forskning på nye metoder og 
arbeidsformer. 

• I utvikling, anskaffelse og innføring av teknologi og digitale tjenester må det sikres 
en reell involvering av sykepleiere slik at løsningene treffer behovene. 

• Den nasjonale anbefalingen om å benytte Internasjonal klassifikasjon for 
sykepleiepraksis (ICNP) i sammenheng med SNOMED CT må følges opp ved at 
RHF-ene sørger for innføring av dette i sine virksomheter. 

• Spesialisthelsetjenesten og utdanningsinstitusjonene bør ta et felles ansvar for å 
utvikle den digitale kompetansen hos ledere, sykepleiere og sykepleierstudenter slik 
at de digitale løsningene kan bli best mulig utnyttet. 

• Det må utvikles digitale verktøy som er universelt utformet og tilpasset 
brukergruppene, og tilrettelagte opplæringstiltak for å sikre pasient-, bruker- og 
pårørendemedvirkning 

• Det må investeres i teknologi, kommunikasjonsplattformer og avstandsoppfølging, 
som sikrer effektiv bruk av kompetanse både i kommuner og i 
spesialisthelsetjeneste.   

• Utviklingen av nye telemedisinske løsninger som avstandsoppfølging bør 
samordnes med kommunene for å sikre en god ressursutnyttelse  

• Det må være en større grad av statlig finansiering av anskaffelse og innføring av 
teknologiske løsninger som kan bidra til bedre samhandling, mer systematisk 
oppfølging av pasienter og effektivitet i tjenestene.  
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5. Personell og kompetanse 
 
Utdanning av helsepersonell er en av spesialisthelsetjenestens lovpålagte oppgaver. I 
tillegg til å utdanne eget personell har spesialisthelsetjenesten også et ansvar for å bidra til 
å utdanne personell til de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Sykepleiere har en 
sentral og avgjørende rolle og betydning i helsetjenesten på begge nivåer. Tilstrekkelig 
kapasitet og kvalitet i sykepleierutdanningene både på bachelor-, master- og phd-nivå er 
dermed avgjørende for et godt helsevesen. 
 
For å møte kompetansebehovene i helse- og omsorgstjenestene fremover må 
spesialisthelsetjenesten tenke og planlegge bedre som utdanningsinstitusjoner. 
Samarbeidet med utdanningsinstitusjonene må styrkes og det må sikres bedre og 
tydeligere sammenheng mellom akademia og praksisfeltet. Helsepersonell og ledere 
trenger god kompetanse i teknologi, helsepedagogikk og  tverrfaglig teamarbeid. 
 
I en fremtid med knapphet på helsepersonell er det nødvendig å se på hvordan bruken av 
helsepersonell kan organiseres på en mer effektiv måte. Ny teknologi og nye 
behandlingsmetoder påvirker arbeidsprosesser i det enkelte pasientforløpet. 
Oppgavedeling medfører endring i roller og i oppgavefordelingen mellom tjenestenivå. Ved 
å optimalisere utnyttelsen av sykepleiernes kompetanse kan oppgavedelingstiltak bidra til 
å gjøre helsetjenesten mer effektiv, samtidig som kvaliteten på pasientbehandlingen 
bedres. Det er pasientens situasjon og behov for sykepleie som skal være grunnlaget for 
bemanning og kompetansesammensetning. Rekruttering av annet helsepersonell  vil 
kunne frigjøre tid for sykepleiere til å ta seg av de oppgavene det er avgjørende å ha 
sykepleierkompetanse for å utføre. 

 

5.1 Kvalitet og kapasitet i bachelorutdanningen for sykepleiere 
Halvparten av bachelorutdanningen i sykepleie er organisert som praksisstudier, som 
fordeles mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Praksisstudiene 
styres blant annet av EUs Yrkeskvalifikasjonsdirektiv, som stiller krav til både omfang og 
hvilke fagfelt som skal dekkes. Spesialisthelsetjenesten har et stort ansvar, men også en 
unik mulighet til å påvirke innholdet og kvaliteten i sykepleierutdanningene, gjennom å 
tilrettelegge for gode praksisstudier. Selv om det er et uttrykt ønske at 
kommunehelsetjenesten både kan og skal øke sitt utdanningsansvar, er praksisstudiene i 
spesialisthelsetjenesten avgjørende for sykepleierens kunnskap og kompetanse.    
 
Innenfor flere fagfelt meldes det om kapasitetsutfordringer knyttet til krav satt til 
praksisstudier i sykepleierutdanningen. Antall studenter som tas opp til 
sykepleierutdanningen har økt de siste årene. Ved årets opptak gikk det ut tilbud til ca. 
7000 søkere til 4700 planlagte studieplasser. I 2017 ble det uteksaminert 4010 kandidater 
mot et  kandidatmåltall fra myndighetene på 3537. Det vil si et systematisk overopptak 
som bidrar til kapasitetsproblemer, og som utfordrer muligheten til å fylle kravene til 
praksisstudiene i tråd med direktivet.  
 
Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger ble vedtatt i september 
2017. Departementet bør benytte helse- og sykehusplanen til å påpeke oppgaver, roller og 
ansvar som følger av denne forskriften.§ 3 Praksisstudier (utdrag); 
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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. 
 
Krav til kvalitet, relevans og kapasitet i sykepleierutdanningen må forenes  - uten at det 
ene går på bekostning av det andre. Praksisstudiene må fornyes og utvikles i tråd med 
endringen i tjenestene, og nå ved innføring av nye retningslinjer. Det må utvikles nye 
modeller for praksisstudier som både kan møte krav til kvalitet og kapasitet.5 
 
Kunnskapsbaserte tjenester krever at studentene trenes i å etterspørre, kritisk vurdere og 
formidle kunnskap i samspill med andre. Læring i må derfor være mer enn å eksponere 
studenten for ulike pasientsituasjoner og få opplæring i enkeltprosedyrer. Dette stiller nye 
krav til formalisert veiledningskompetanse og rammer for veiledningen. Det bør vurderes 
hvordan den tradisjonelle en til en veiledningen kan erstattes av andre modeller som er 
mindre sårbare, gir økt kapasitet og bedre grunnlag for organisering. Et eksempel kan 
være «studenttette poster» med dedikerte koordinatorer og veiledere. Muligheten for 
tverrprofesjonell samarbeidslæring kan også utprøves i disse modellene. Utprøving av nye 
modeller for veiledning må følges av systematisk evaluering/følgeforskning.  
 
NSF mener det er et stort problem for kvalitet og kapasitet i praksisstudiene at 
utdanningsaktivitet verken er synliggjort eller finansiert ned på  avdelings- og postnivå. 
NSF mener det må etableres et finansierings-  og styringssystem som sikrer at 
veiledningsoppgavene i spesialisthelsetjenesten blir synliggjort, og sikret tilstrekkelige 
ressurser og finansiering. Et system hvor «pengene følger studenten» vil kunne legge til 
rette for det. Sykepleierutdanningen er plassert i for lav finansieringskategori, basert på 
foreldet forståelse av utdanningen. Dagens krav med blant annet behov for betydelig 
simuleringstrening og bedre praksisstudier krever en høyere finansiering. 
 
For å styrke og utvikle både samarbeid og sammenheng mellom utdanning og 
helsetjenesten, mener NSF det bør etableres kombinerte stillinger6. Det vil si stillinger hvor 
en person deler sin arbeidstid mellom spesialisthelsetjenesten og akademia. Dette har 
vært løftet frem over lang tid som et virkemiddel for å styrke  kunnskapsutvikling og 
innovasjon, både i helsetjenesten og i utdanningene. NSF har i sine høringssvar til de 
regionale utviklingsplanene oppfordret RHFene til å nedsette et felles arbeid sammen med 
de ansattes organisasjoner, for å utrede og foreslå gode modeller for dette.  
 
Arbeidet med utvikling av nye Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfaglige 
utdanninger (RETHOS) er snart sluttført og implementering i utdanning og helsetjeneste 
skal straks starte. Ut fra høringsinnspillene ser vi at helsetjenesten ønsker detaljerte 
retningslinjer og standardiserte utdanninger, mens UH-sektoren ønsker mer overordnede 
og fleksible retningslinjer. Det er viktig at spesialisthelsetjenesten tar ansvar i 
implementeringen. Først da vil en se om retningslinjene svarer til helsetjenestens behov 
                                                      
5 https://www.regjeringen.no/contentassets/86921ebe6f4c45d9a2f67fda3e6eae08/praksisprosjektet-sluttrapport.pdf  
6 https://sykepleien.no/forskning/2017/02/kombinasjonsstillinger-i-praksisstudier   

https://www.regjeringen.no/contentassets/86921ebe6f4c45d9a2f67fda3e6eae08/praksisprosjektet-sluttrapport.pdf
https://sykepleien.no/forskning/2017/02/kombinasjonsstillinger-i-praksisstudier
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for kompetanse og standardisering. Etter NSF vurdering vil manglende standardisering 
kunne gi uønskede variasjoner i sluttkompetansen, og dermed usikkerhet om grunnlaget 
for autorisasjon som sykepleier. Det vil være alvorlig og kan medføre en trussel mot 
kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten. 
 
NSF mener helsetjenesten og utdanningsinstitusjonene i større grad må samarbeide for å 
sikre kapasitet og kvalitet i tråd med behov og krav til innhold. Dette samarbeidet må 
etableres på alle nivå – lokalt mellom HF og universitet- og høyskoler, regionalt og 
nasjonalt. Vi viser i den forbindelse til gjeldende helse- og sykehusplan og det nasjonale 
organet for samordning mellom utdanning og helse som ble varslet der. Dette er ikke 
etablert og NSF mener det må settes fart på dette arbeidet. 
 
 
Mål for området 
• Øke kvalitet og kapasitet i praksisstudiene for sykepleiere i tråd med direktiv og 

forskrift. 
• Styrke samarbeid og sammenheng mellom tjenestene og utdanningssektoren på alle 

nivå, for å sikre kvalitet og relevans. 
 

 Forslag til tiltak: 
• Kartlegge de reelle kostnadene knyttet til praksisstudiene som grunnlag for 

ressurstilførselen.  
• Etablere et finansierings-  og styringssystem som sikrer at veiledningsoppgavene i 

spesialisthelsetjenesten blir synliggjort og sikret tilstrekkelige ressurser og finansiering. 
• Forskriftsfeste krav om 10 studiepoengs veiledningsutdanning for praksisveiledere.   
• Iverksette systematisk utvikling og utprøving av nye veiledningsmodeller som sikrer 

kvalitet, relevans og kapasitet. Forsøkene må følge-evalueres.     
• Gi RHFene i oppdrag å nedsette et felles arbeid, sammen med de ansattes 

organisasjoner, for å utrede og foreslå gode modeller for innføring av kombinerte 
stillinger.   

• Tydeliggjøre RHFenes ansvar for å etablere og utvikle et godt samarbeid med UH-
sektoren regionalt og lokalt, og i tråd med krav i forskriften. 

• Etablere et nasjonalt organ for samordning og samarbeid mellom utdanning og helse, 
med representasjon fra ansattes organisasjoner og andre relevante aktører. 
 

5.2. Kapasitet og kvalitet i spesialutdanninger for sykepleiere og  jordmødre 
Spesialsykepleiere og jordmødre fyller sentrale nøkkelfunksjoner i sykehusene og 
representerer en kritisk viktig kompetanse. Helsedirektoratets gjennomgang av 
videreutdanningene for sykepleiere7, viser også at spesialisthelsetjenesten i all hovedsak 
er fornøyd med dagens videreutdanninger, og at de svarer til deres kompetansebehov. 
Unntaket er videreutdanningene innenfor psykisk helsearbeid og eldreomsorg som både 

                                                      
7  Videreutdanning for sykepleiere - Hvordan sikre at behovet for avansert breddekompetanse blir ivaretatt i fremtiden?  
Helsedirektoratet (2017). IS-2674. 
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kommuner og spesialisthelsetjeneste er mindre fornøyd med. Det slås også fast at mangel 
på avansert klinisk kompetanse og barnefaglig kompetanse i kommunene er spesielt 
kritisk. 
 
Helsedirektoratets gjennomgang viser at tjenestene selv oppgir å ha behov for sykepleiere 
med selvstendig vurderingskompetanse. De melder om behov for økt akademisk 
kompetanse for å kunne evaluere og utvikle faget. Forskning viser  at sykepleiere med 
mastergrad som arbeider i sykehus bidrar til mer fleksibel og effektiv respons i akutt-
situasjoner, bedre oppfølging av pasienter med komplekse behov (respiratorpasienter, 
multitraume pasienter etc.) og til bedre pasienttilfredshet og livskvalitet. Studier tyder også 
på at involveringen av masterutdannede sykepleiere i overføringen fra sykehus til 
primærhelsetjenesten bidrar positivt til pasientresultater ved å redusere mortalitet, 
morbiditet, reinnleggelser og lengden på sykehusoppholdet, samt øker 
pasienttilfredsheten. Kunnskap om forskningsmetode og anvendelse av 
forskningsresultater, samt faglig veiledning av medarbeidere vil også bidra til at tjenesten 
blir mer kunnskapsbasert.8 Funnene bekreftes av våre faggrupper. 
 
Rammeplanene for flere av spesialutdanningene er gamle og bør revideres for å svare 
bedre til behovene i tjenestene. Utdanningsinstitusjonene fastsetter selv studieplaner for 
de akkreditere masterutdanningene som ikke har rammeplaner. De har dermed stor frihet i 
utformingen, noe som har resultert i at den enkeltes kompetanse varierer med hvor 
vedkommende er utdannet. Dette gir tjenestene lite forutsigbarhet, og harmonerer ikke 
med behovet for nasjonal styring av kompetanse for å møte krav til kvalitet og 
pasientsikkerhet. NSF mener helse- og utdanningsmyndigheter ikke har tatt tjenestens 
bekymring på alvor, og overlatt til utdanningsinstitusjonene å utvikle masterutdanningene. 
NSF mener det er behov for en betydelig standardisering, både i de teoretiske og praktiske 
studiene i disse masterutdanningene. 
 
NSF har tidligere dokumentert mangel på spesialsykepleiere innenfor anestesi, barn, 
intensiv- og operasjonssykepleie (ABIO)9. En økende avgang av spesialsykepleiere både 
innenfor disse og andre fagområder, vil medføre en stor og kritisk mangel i årene 
fremover. De årlige innspillene fra RHFene til Helse- og omsorgsdepartementet og 
Helsedirektoratet viser et behov for økt kapasitet innenfor anestesi-, intensiv- og 
operasjonssykepleie i alle helseregioner, både på kort og lang sikt. I tillegg melder 
helseregionene om økt behov for spesialsykepleiere innenfor barnesykepleie og kreft, 
psykisk helse samt jordmødre.  
 
En rapport10 utarbeidet av Analysesenteret for NSF i 2017 viser at HFene mangler oversikt 
over det konkrete behovet for ABIOK-sykepleiere fremover. Antall utdanningsstillinger er 
samlet sett lavt (550 utlyste stillinger i 2016) og styres av akutte behov. Prioriteringene er 
dermed ikke del av en langsiktig og strategisk plan. Behovet for utdanning av 
spesialsykepleiere er i dag ikke dekket og viktige fagområder blir ikke prioritert. Det gjelder 
                                                      
8 Universitet- og høyskolerådet (2016): Merverdi av master i sykepleie. 
 
9 https://www.nsf.no/vis-artikkel/2609398/17036/Mangel-paa-spesialsykepleiere-%20-en-trussel- 
 
10 Analysesenteret 2017: Kartlegging ABIOK-videreutdanning. Behov, stillinger, kapasitet og samordning. https://www.nsf.no/vis-
artikkel/3712945/561096/Utdanner-for-faa-spesialsykepleiere 
 

https://www.nsf.no/vis-artikkel/2609398/17036/Mangel-paa-spesialsykepleiere-%20-en-trussel-
https://www.nsf.no/vis-artikkel/3712945/561096/Utdanner-for-faa-spesialsykepleiere
https://www.nsf.no/vis-artikkel/3712945/561096/Utdanner-for-faa-spesialsykepleiere
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blant annet barnesykepleie hvor utdanningskapasiteten er kritisk lav. I 2015/2016 ble det 
uteksaminert 74 barnesykepleiere totalt ved landets universitet og høyskoler. Dersom det 
ikke opprettes flere utdanningsstillinger for barnesykepleiere vil ikke behovene i tjenestene 
kunne dekkes.    
 
Ansvaret for å opprette utdanningsstillinger er i dag overlatt til helseforetakene, uten noen 
form for krav eller oppfølging fra det regionale helseforetaket. Konsekvensen av dette er at 
helseforetakene prioriterer ulikt. Noen HF har få utdanningsstillinger og en del skyver 
dermed kostnadene ved å utdanne nøkkelpersonell over på andre. I 2016 hadde for 
eksempel Akershus Universitetssykehus like mange utdanningsstillinger for sykepleiere 
som Diakonhjemmet sykehus.  
 
Langsiktig planlegging og dimensjonering av utdanningsstillinger og utdanningskapasitet i 
universitet- og høyskoler, er avgjørende for å møte behovet for spesialsykepleiere og 
jordmødre i årene fremover. Helseforetakene kan ikke løse dette problemet alene men må 
understøttes av de regionale helseforetakene. Alle RHFene må pålegges å utarbeide en 
egen regional plan for å sikre at det utdannes nok spesialsykepleiere til å fylle behovene. 
RHFene må gjennom sin styring sikre at HFene bidrar forholdsmessig og i tråd med 
behovene i regionen. De regionale planene må danne grunnlaget for en samlet nasjonal 
plan som sikrer at utdanningskapasiteten i universitet- og høyskoler dimensjoneres riktig 
og i tråd med dokumenterte behov. Kommunenes behov for kompetanse må også 
kartlegges og tas med i beregningene. 
 
 
Mål for området 
 
• Spesialutdanningene for sykepleiere er i samsvar med kompetansebehovene i 

tjenestene både med hensyn til innhold og kapasitet.  
 
 
Forslag til tiltak 
 

• De regionale helseforetakene skal utarbeide regionale planer for utdanning av 
spesialsykepleiere og jordmødre, for å sikre en langsiktig planlegging og 
dimensjonering av utdanningsstillinger og utdanningskapasitet i universitet- og 
høyskoler. 

• Det utarbeides en nasjonal plan for utdanning av spesialsykepleiere og jordmødre 
basert på de regionale planene, som legges til grunn for en økning av 
kandidatmåltallene innenfor ABIOK og andre sårbare fagområder.   

• Det igangsettes et nasjonalt arbeid for å standardisere mastergradsutdanninger 
som tilbys over hele landet, gjennom nasjonale kompetansekrav i nytt 
styringssystem (RETHOS 3).   

 

5.3 Utvikling av spesialiserte breddeutdanninger i avansert klinisk sykepleie  
NSF mener ny Nasjonal helse- og sykehusplan bør innebære en tydelig satsing på 
sykepleiekompetanse på masternivå. Som en del av dette bør det utvikles utdanninger i 
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avansert klinisk sykepleie (AKS) som er særlig tilpasset behovene i 
spesialisthelsetjenesten. Disse må bygge på og være en videreutvikling av dagens 
spesialutdanninger for sykepleiere, og tilføre en merverdi utover eksisterende utdanninger. 
De må svare opp udekte kompetansebehov, og bidra til å fylle funksjoner i 
pasientbehandlingen som i dag ikke ivaretas godt nok. Utviklingen av AKS i 
spesialisthelsetjenesten bør bygge på de samme prinsippene som AKS i 
allmennsykepleie. Det må legges vekt på generiske ferdigheter og fordypet kompetanse 
på masternivå.  
 
Sykepleiere med AKS-utdanning kan bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet i 
pasientbehandlingen gjennom å forebygge pasientskader, fange opp forverring i tilstanden 
hos pasienter og sikre raskere iverksetting av behandling. De kan også bidra til bedre 
overganger og helhetlige pasientforløp i samarbeid med de kommunale tjenestene. AKS-
utdanninger som innebærer at sykepleiere kan nyttiggjøre seg kompetansen i både i de 
store sengepostene, og i poliklinisk og ambulant behandling, vil bidra til et faglig og 
kvalitetsmessig løft gjennom å skape nye roller og karriereveier for sykepleiere.  
 
NSF mener AKS-utdanninger for spesialisthelsetjenesten må brukes målrettet inn mot 
store pasientgrupper som trenger et bedre faglig og koordinert tilbud, samt mot å styrke 
koordinering og sammenheng i behandling og oppfølging av pasienter både internt i 
spesialisthelsetjenesten og ut mot kommunene. Eksempel på dette er eldre skrøpelige 
pasienter med mange innleggelser, lang liggetid, et sammensatt sykdomsbilde og behov 
for koordinering av behandling og oppfølging både i spesialisthelsetjenesten og i 
overgangen til de kommunale tjenestene. Det vil være av stor betydning for den enkelte 
pasient, og for helsetjenesten og samfunnet å yte effektiv og god behandling til denne 
voksende gruppen. Sykepleiere med AKS-utdanning kan bidra til dette i ulike deler av 
spesialisthelsetjenesten fra akuttmottaket til sengepost og senere poliklinikk. Vi viser for 
øvrig til omtale under kapittel 3 Helhet og sammenheng. 
 
NSF mener en AKS-utdanning i psykisk helse bør prioriteres først. Dagens tverrfaglige 
videreutdanninger innen psykisk helsearbeid er svært forskjellige. Noen av disse 
masterstudiene inneholder ikke krav om  praksisstudier og er dermed rent teoretiske. NSF 
mener det må sikres større grad av likhet i masterutdanningene for sykepleiere på dette 
området, slik at arbeidsgivere får tilgang til den kompetansen de trenger. Det må bli 
tydeligere for arbeidsgivere hva en sykepleier med masterutdanning i psykisk helse har av 
kompetanse og ferdigheter.  NSF mener kliniske studier på AKS- nivå er nødvendig for å 
oppnå den handlingskompetansen som arbeidsgivere etterspør. Det må knyttes 
spesialistgodkjenning til utdanningen slik at det skapes forutsigbarhet for arbeidsgiverne 
og de kan benytte kompetansen fullt ut. I dag mangler det spesialister innen psykisk 
helsevern og psykisk helsearbeid i kommunene. En tydelig spesialisering for sykepleiere 
på masternivå kan bidra til å gi flere pasienter behandling og oppfølging, og i større grad 
møte de somatiske helseutfordringene pasienter innen disse tjenestene har. 
 
NSF mener det gradvis bør innføres spesialistgodkjenning for flere grupper av 
spesialsykepleiere. Norske spesialsykepleiere innenfor både anestesi-, intensiv og 
operasjonssykepleie har en mer omfattende utdanning og et mer selvstendig klinisk 
ansvar, enn sykepleiere med likelydende utdanning fra andre land. Rammebetingelsene 
for flere grupper av spesialsykepleiere er i stadig endring, og kravene til kompetanse og 
kunnskapsbasert praksis er økende. Spesialistgodkjenning vil gi samfunnet og tjenestene 
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større forutsigbarhet og trygghet for at en spesialsykepleier innehar de kunnskaper, 
ferdigheter og holdninger som myndighetene til enhver tid anser som påkrevd. En slik 
ordning vil også gi myndighetene viktig oversikt over kompetansen til bruk i 
framskrivninger av utdanningsbehov, samt til beredskapsformål. 
 
 
Mål for området 
 

• Avanserte kliniske sykepleierutdanninger er etablert og bidrar til økt kvalitet og 
effektivitet i helsetjenesten, gjennom å gi pasienter med langvarige og 
sammensatte behov et bedre faglig og koordinert tilbud.  

  
 
Forslag til tiltak  
 

• Det etableres et eget utdanningsløp i avansert klinisk sykepleie innen psykisk helse 
og rus, for å sikre at mennesker med omfattende behov får nødvendig sykepleie og 
at  ressursene brukes effektivt. Det knyttes spesialistgodkjenning til utdanningen. 

• Det utarbeides en helhetlig nasjonal strategi for utvikling av AKS-utdanninger i 
Norge. Utdanningene bør målrettes inn mot de store pasientgruppene som trenger 
et bedre faglig og koordinert tilbud, styrket koordinering og sammenheng i 
behandling og oppfølging.   
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6. Psykisk helsevern  
 
Psykisk helsevern er i omstilling, og har vært det over tid. Til tross for opptrappingsplaner, 
den gylne regel og sterk politisk oppmerksomhet, taper fortsatt disse sektorene 
sammenliknet med somatikk. Det er store utfordringer knyttet til variasjon i tjenestene 
både når det gjelder hvem som får hjelp, ventetid, hva hjelpen består i og hvordan den blir 
gitt. Av de som får avslag på nødvendig helsehjelp, er en stor andel mennesker med 
alvorlige psykiske lidelser, jf rapporter fra Helsetilsynet. NSF deler visjonene for 
tjenesteutviklingen, men mener det er behov for å se utfordringer og virkemidler i 
sammenheng for å sikre virkningsfulle, effektive og tilgjengelige tjenester i fremtiden. For å 
lykkes med dette må kompetansen i tjenestene benyttes og utvikles bedre enn i dag. Nye 
og effektive former for behandling må tas systematisk i bruk. Dagens regelverk og 
systemer må gjennomgås og tilpasses. Ressursene må tilføres det brukernære leddet, og 
kvaliteten på hjelpen må være utgangspunktet for hvordan tjenestene organiseres. NSF 
mener det er stort behov for spesialsykepleiere innen psykisk helse, både i 
spesialisthelsetjenesten og i kommunene.  
 
NAPHA har utredet FACT- teamene. Teamene er spesielt tilpasset den gruppen brukere 
som benytter tjenestene mest og har vist seg særdeles effektive i å dempe forbruket av 
tjenester. Det mest kostnadseffektive er å utvikle tjenestene rundt pasientene med de 
største behovene. Kompetanse, dedikasjon og myndiggjøring må være nøkkelen for 
fremtidens tjeneste. Det må innføres sterkere økonomiske virkemidler som sikrer at slike 
team utvikles. Virkemidlene må ta utgangspunkt i «sørge- for» ansvaret på begge nivåer, 
og særlig for de aller dårligste må det sikres kontinuitet og 24/7 beredskap. Det antas at 
overforbruk av kontakter med øvrig spesialisthelsetjeneste for denne gruppen i stor grad 
dreier seg om dårlig tilgjengelig hjelp i perioder av døgnet. Dette fører til unødig bruk av 
legevakt og akuttmottak. Det er verken kostnadseffektivt eller god terapeutisk tilnærming.  
 
NSF mener det er helt sentralt å utvikle bedre lavterskeltilbud i kommunen for mennesker 
med lettere og moderate psykiske lidelser. Rask psykisk helsehjelp er et godt tiltak og et 
eksempel på hvordan sykepleiekompetansen kan benyttes i behandling av personer med 
lettere og moderate psykiske lidelser. NSF mener driftstilskuddsmodellen som prøves ut i 
forbindelse med pilot på primærhelseteam, vil kunne være et godt utgangspunkt for å 
utvikle en allmenhelsetjeneste med integrert psykisk helsearbeid, frisklivstilbud og 
likepersons/pårørende arbeid. 
 
Det er helt nødvendig at spesialisthelsetjenesten har tilstrekkelig kompetanse, og er 
organisert og dimensjonert for å kunne gi riktig hjelp til  rett tid. Døgnavdelinger i psykisk 
helsevern behandler de dårligste pasientene. Likevel er bruk av ufaglærte fortsatt utbredt 
mange steder: 23 prosent av årsverkene i døgnavdelingene i psykisk helsevern utføres av 
personell uten helsefaglig utdanning.11 Det er all grunn til å tro at dette i stor grad dreier 
seg om ufaglært arbeidskraft. I takt med at døgnplassene i psykisk helsevern er bygd ned 
må døgninstitusjonene tilføres nødvendig kompetanse og ressurser til å ivareta sin 
funksjon. 
 
Aktiviteten på poliklinikkene er i sterk vekst og de regionale helseforetakene legger opp til 
en fortsatt økning. Døgnkapasiteten er stadig på vei ned i tråd med de føringer som er lagt 
                                                      
11 Distriktspsykiatriske tjenester 2015. Helsedirektoratet 2016 (IS-2579.) Tabell 7. 
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fra myndighetenes side. Det skal innføres en kommunal betalingsplikt for 
ferdigbehandlede i døgnbehandling i psykisk helsevern fra 2019. Dette er i stor grad 
brukere med sammensatte helseproblemer, både med tanke på alvorlighetsgrad, varighet 
og behov for oppfølging. De har en betydelig lavere forventet levealder, varierende 
livskvalitet og mange opplever å være umyndiggjort i eget liv. Samtidig er det betydelige 
utfordringer knyttet til håndtering av voldsrisiko og selvmordsforebygging. Et trygt 
behandlingsmiljø for pasienter og pårørende og et trygt arbeidsmiljø for ansatte bør være 
et overordnet nasjonalt mål, uavhengig av tjenestested, diagnoser, alder og lidelser. 
 
NSF etterlyser sterkere virkemidler som kan sikre at både det polikliniske tilbudet og det 
kommunale tilbudet til mennesker med langvarige og sammensatte behov, utvikles i tråd 
med behovene. Pasienter som tidligere ble behandlet i døgnavdelinger i psykisk 
helsevern, behandles i dag poliklinisk og følges opp i kommunene. Det må satses på gode 
tverrfaglige team rundt pasientene med langvarige og sammensatte behov. Det gjelder i 
alle deler av tjenestene – fra døgnavdelinger til poliklinikker og i det kommunale tilbudet. 
NSF mener det ikke er hensiktsmessig å bygge ned døgnkapasiteten i 
spesialisthelsetjenesten ytterligere, før det er etablert gode tilbud i kommunene med riktig 
kompetanse og kapasitet. Det må jobbes videre med kvalitetssikret og redusert bruk av 
tvang. Kontinuitet og tilgjengelighet for de med langvarige og sammensatte behov er et 
sentralt element i dette arbeidet. 
 
NSF mener det må være samsvar mellom politisk retorikk og realiteter i psykisk helsevern, 
særlig knyttet til ledelse, kvalitet og finansiering. NSF vil påpeke at ansvars- og 
oppgavedelingen i psykisk helsevern har gått  motsatt vei av de somatiske tjenestene, 
hvor spesialsykepleiere har et stort selvstendig ansvar i pasientbehandlingen. 
Spesialsykepleiere innen psykisk helsevern opplever at deres kompetanse ikke blir tatt fullt 
ut i bruk, og at handlingsrom og utviklingsmuligheter begrenses. Sykepleiere utgjør den 
største personellressursen både i det psykiske helsevernet og innenfor kommunalt psykisk 
helsearbeid. Flertallet av disse har videreutdanning. De besitter en kompetanse og 
erfaring som pasientene trenger, og som er avgjørende for å lykkes med å utvikle 
tjenestene i tråd med de politiske ambisjonene. NSF mener derfor at et godt tiltak for å 
sikre kvalitet og riktig bruk av kompetanse i tjenestene, er å gi sykepleiere og 
spesialsykepleiere en tydelig rolle og ansvar.  
 
NSF vil peke på tre viktige forutsettinger for å ta i bruk sykepleieressursene på en bedre 
måte for å sikre bærekraft og kvalitet i tjenestene: 
 
 

1. Når stadig mer av behandlingen skal skje poliklinisk og som dagbehandling må det 
sikres at poliklinikkene har en tverrfaglig kompetanse, og at det etableres 
tverrfaglige team rundt pasientene med langvarige og sammensatte behov. 
Sykepleiere bør være en naturlig del av dette teamet.  

 
2. Det bør utvikles koordinatorroller for sykepleiere på tvers av forvaltningsnivåene, 

samt i tilknytning til pakkeforløpene.  
 

3. Det bør etableres en mastergradsutdanning  i avansert klinisk sykepleie innen 
psykisk helse og rus. En tydelig spesialisering for sykepleiere på masternivå kan 
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bidra til å gi flere pasienter kunnskapsbasert behandling og oppfølging, og i større 
grad møte de somatiske helseutfordringene pasientene i disse tjenestene, og gi 
fordypning og kompetanse på fagfelt / fagområder som ikke er ivaretatt av dagens 
videre- og masterutdanninger. Eksempler på dette er sikkerhetspsykiatri, 
akuttpsykiatri og behandling av spiseforstyrrelser. Sykepleiere som arbeider 
innenfor psykisk helse- og rusfeltet må få solid kunnskap innen sitt spesialområde 
og selvstendig vurderings- og handlingskompetanse. Dagens tverrfaglige mastere i 
psykisk helse er svært forskjellige, og noen tilbyr ikke praksisstudier i det hele tatt. 
De vil derfor ikke gi muligheten til en  slik spesialisering som en 
mastergradsutdanning i avansert klinisk sykepleie vil gi. Det bør knyttes 
spesialistgodkjenning til en slik AKS-utdanning. Se også kapittel 5.3 for en nærmere 
omtale av breddeutdanninger i avansert klinisk sykepleie.  

 
 
Psykisk helsevern for barn og unge 
NSF mener det er behov for et eget utviklingsarbeid knyttet til psykisk helsevern for barn 
og unge. Tjenestene må i mye større grad enn i dag jobbe ambulant og utadrettet. 
Barnevern, BUP, PPT helsestasjon og skolehelsetjenesten må i større grad sees i 
sammenheng. NSF mener veksten i tjenestene knyttet til barn unge og familiers 
psykososiale behov først og fremst bør knyttes til en utvikling av familiens hus i 
kommunene. Et mer utadrettet og ambulant BUP vil være viktig for å understøtte en mer 
arenanær og nettverksjobbende tverrfaglig kommunal tjeneste.  NSF mener BUP i 
vesentlig grad mangler en omsorgsdimensjon i behandlingen som er helt avgjørende for å 
skape trygge rammer for barn med psykiske utfordringer.  Det er svært få sykepleiere som 
jobber i BUP. NSF mener denne tjenesten har et stort behov for dedikerte sykepleiere for 
å være i stand til å levere på det brede samfunnsoppdraget de har, herunder bedre 
ivaretagelse av barn med samtidig somatiske og psykososiale utfordringer, samt bidra til å 
understøtte mestringsbehov og normalutvikling. 
 
 
Finansieringssystemet 
NSF ønsker en gjennomgang av hvordan finansieringssystemet påvirker det kliniske 
arbeidet i det psykiske helsevernet. Det er i tillegg helt sentralt å informere, samt kurse 
helsepersonell i disse tjenestene i hvordan finansieringssystemet er tenkt å regulere 
innsats og kvalitet. Det gjelder også  piloteringen av finansieringsordninger basert på en 
forløpstenkning, jf pakkeforløpene.  Ambisjonene med en slik gjennomgang må være å 
sikre legitimitet i fagfeltet og utvikling av et finansieringssystem som evner å forene god 
ressursfordeling og  rett prioritering, med  pasientbehov og faglige standarder og krav. I 
tillegg må et fremtidig finansieringssystem på en bedre måte enn i dag, ta opp i seg 
kvalitetsdimensjoner som koordinering, effekt på livskvalitet, styrke og støtte i nettverk og 
mestring.  
 
NSF vil understreke at den gylne regel aldri har vært formulert på en slik måte at disse 
tjenestene i realiteten har blitt styrket. I tillegg ligger det en institusjonell  skjevhet i 
finansieringssystemet mellom psykisk helsevern og somatikk som bidrar til å trekke 
ressursene bort fra det psykiske helsevernet. NSF mener løsningen på dette ikke 
nødvendigvis er å utvikle et finansieringssystem for psykisk helsevern som ligner på den 
på somatikk. En videre utvikling i en slik retning vil kunne ha en rekke utilsiktede 
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konsekvenser og virke negativt inn  på kvalitet og dermed reell bærekraft i tjenestene 
fremover. Det er nødvendig å jobbe målrettet for å utvikle bedre styringsinformasjon for å 
sikre en utvikling der befolkningen får rett hjelp til rett tid og på rett nivå. 
 
 
Mål for området 
 

• Det er etablert helhetlig og gode pasientforløp på tvers av fagområder og 
forvaltningsnivå.  

• Det er et samlokalisert og samordnet tilbud innenfor psykisk helsevern, TSB og 
somatiske helsetjenester.  Spesialiserte tjenester  har høy fagkompetanse som 
evner å arbeide tett opp imot pasientens ønsker om hva som er viktig i sitt liv.  

• Pasienter med psykiske lidelser sikres en systematisk oppfølging av sin somatiske 
helse. Den sykepleiefaglige kompetansen blir tatt i bruk og styrket for å øke 
kvaliteten på tilbudet til pasienter, pårørende og brukere.    

 
Forslag til tiltak 
 
Kompetanse 
• Det gjennomføres  et kompetanseløft i døgnavdelingene i det psykiske helsevernet for 

å  sikre at de dårligste pasientene får tilgang til den beste kompetansen.  
• Det etableres en mastergradsutdanning  i avansert klinisk sykepleie innen psykisk 

helse og rus. En tydelig spesialisering for sykepleiere på masternivå vil bidra til å gi 
flere pasienter kunnskapsbasert behandling og oppfølging, og i større grad møte de 
somatiske helseutfordringene hos disse pasientene.  

• Den sykepleiefaglige kompetansen i BUP styrkes for å sikre bedre ivaretagelse av barn 
med samtidig somatiske og psykososiale utfordringer, samt bidra til å understøtte 
mestringsbehov og normalutvikling.  
 

Koordinering 

• Brukere med samtidige rus-, psykisk- og somatiske helseutfordringer gis rett til en  
kontaktsykepleier med ansvar for helsefaglig koordinering. Enten som en selvstendig 
rettighet eller som en obligatorisk del av pakkeforløpene. 

 

Tjenesteutvikling 

• Det utarbeides en nasjonal handlingsplan for redusert dødelighet for mennesker med 
psykiske og /eller rusrelaterte lidelser. Planen må ha klare målsettinger for reduksjon 
av forskjellene i forventet levealder.  

• Det igangsettes et utviklingsarbeid knyttet til psykisk helsevern for barn og unge som 
sikrer at veksten  kommer i kommunene, men er  understøttet av et ambulant og 
utadrettet BUP. 
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• Det stimuleres til samarbeid og en ansvars- og oppgavedeling som bidrar til økt kvalitet 
og kapasitet i tjenestene.  Det legges vekt på tverrfaglig samarbeid og team i 
poliklinikker, dag- og døgnavdelinger i psykisk helsevern både for voksne og barn og 
unge. De ulike helseprofesjonens kompetanse og bidrag må anerkjennes og gis en 
tydelig plass i pasientbehandling og oppfølging.  

• Det utvikles bedre lavterskeltilbud i kommunene som også integreres i arbeidet med 
fremtidens allmennhelsetjeneste jf pilot på primærhelseteam.  
 

Fagutvikling og forskning 

• Det må satses mer på fagutvikling og forskning innenfor psykisk helse og rus, med 
særlig vekt på tjenesteforskning. Dette må inkludere forskning på effekt og ressursbruk 
knyttet til kompetanse og arbeidsform. Ivaretakelse av pårørende  og brukerinvolvering 
må være integrert i all tjenesteforskning. Vi viser for øvrig til kapittel 9 om forskning. 

 

Finansiering og styring 

• Det utvikles sterkere økonomiske virkemidler for å understøtte etablering av team på 
tvers av forvaltningsnivåene for de med langvarige og sammensatt behov, jf 
evalueringen av FACT/ACT team. 

• Det bør vurderes å utvikle den gylne regel til å gjelde på tvers av forvaltningsområdene 
for å sikre et bedre tilfang av ressurser, og  stimulere  til utvikling av mer  bærekraftige 
tjenester som bedre treffer behovene. For å kunne realisere intensjonene i  den gylne 
regel må den eksplisitt knyttes til årsverksvekst, og det må etableres  systemer som 
gjør det mulig å se hvor ressursene faktisk brukes. 

• Det bør inkluderes mål på livskvalitet i styringsdata for psykisk helsevern. Når vi skal 
skape pasientens helsetjeneste og hjelpe mennesker til å mestre egne liv er det 
avgjørende å vite hvordan folk selv opplever å ha det. For å styre etter kvalitet er det 
behov for å måle mer enn symptomer og antall konsultasjoner. Mål på livskvalitet kan 
supplere prosessmål og symptomorienterte utfallsmål. Slike målinger kan bidra til å 
skape gode helsetjenester fordi opplevelsen av livskvalitet ofte betyr like mye som 
symptomreduksjon for pasientene.  Med livskvalitet mener vi å ha det bra og fungere 
godt. Mål på mening og mestring må inkluderes. 
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7. Prehospitale tjenester 
 
De prehospitale tjenestene12 står overfor flere utfordringer. Det meldes om 
kapasitetsutfordringer både innenfor bil- og luftambulanse, samt i følgetjenesten for 
gravide. Samtidig innebærer den demografiske utviklingen og endringer i oppgavefordeling 
mellom sykehusene, økt etterspørsel etter transport av pasienter som krever intensiv 
behandling/overvåkning i transportsituasjonen.  
 
Sykepleiere inngår i dag som en del av dagens akuttmedisinske tilbud både innenfor og 
utenfor sykehus. Sykepleiere og spesialsykepleiere utgjør kjernen i både AMK-sentraler, 
legevakt og i akuttmottak. Jordmødre og sykepleiere med spesialisering i akuttsykepleie, 
anestesi og intensiv utfører allerede komplekse faglige oppgaver i ambulansetransport 
både i luft og på vei. Ambulansetjenesten har en definert sykepleiekompetanse innen 
luftberedskap. Dette bidrar til nødvendig kvalitet og pasientsikkerhet.  
 
Sykepleiere og jordmødre tar et stort ansvar i  det prehospitale arbeidet, men dette 
kommer ofte ikke godt nok fram. Det satses i for liten grad på videreutvikling av 
sykepleiernes kompetanse i disse tjenestene. Det finnes ingen plan for antall sykepleiere 
med videreutdanning/master i akuttsykepleie, legevaktssykepleie, avansert klinisk 
sykepleie eller hvordan anestesisykepleiere skal bidra i tjenestene.  
 
I følge Jordmorforbundet NSF har antall transportfødsel økt etter nedleggelse av flere 
fødetilbud. Dette medfører bla at følgetjenesten for gravide må styrkes og utvikles i takt 
med omstillingen av fødetilbud.  
 

Videreutvikling av legevakt 
Utviklingen har i mange år gått mot større legevaktdistrikter for å redusere 
vaktbelastningen på legene og skape større og mer kompetente enheter. Samtidig flyttes 
tjenesten lengre fra folk. Det har også vært en utvikling fra mobil til mer stasjonær 
legevakttjeneste. Sykepleiere er sentrale aktører i dagens legevaktordning, som 
kontinuitetsbærere i det daglige. De fleste legevakter er styrt av sykepleiere. Det er også 
sykepleiere som prioriterer og håndterer telefonhenvendelser. Når avstanden til nærmeste 
legevakt øker  oppstår det et nytt behov for akutte helsetjenester i distriktene. Her er 
sykepleier tiltenkt en viktig rolle, og noen kommuner har prøvd ut «Helsevakt», der 
sykepleier i hjemmesykepleie eller sykehjem har fått et utvidet ansvarsområde for 
utrykning i akutte situasjoner.   
 
NSF mener det er behov for å videreutvikle roller og funksjoner for sykepleiere i 
ambulanse, legevakt og hjemmesykepleie/sykehjem for å møte behovene i de 
prehospitale tjenestene fremover. Skal man lykkes med å dempe veksten i 
sykehusbehandling og forebygge innleggelser i sykehus, må det satses aktivt på å ansette 
sykepleiere med utvidet vurderingskompetanse i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene jf legevaktspilot om helsevakt. NSF mener videre at utviklingen av de 
prehospitale tjenestene må sees i sammenheng med organisering av de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene. Spesialisthelsetjenesten må i mye større grad bidra til at 
                                                      
12 Prehospitale tjenester omfatter akuttmedisinske tjenester som går på tvers av nivåene i helsetjenesten (legevakt, 
ambulanse, øyeblikkelig hjelp døgnplasser etc.), og grenser til akuttmottak i sykehus og andre sentrale kommunale 
deltjenester som hjemmesykepleie, sykehjem og fastlege. 
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kompetansen i kommunene organiseres på en måte som sikrer samhandling og effektiv 
ressursutnyttelse   
 
Kompetanse 
Det finnes i dag flere utdanninger for sykepleiere som kvalifiserer for prehospitalt  arbeidet: 
akuttsykepleie, master i anestesisykepleie, master i legevaktsykepleie, og master i 
avansert klinisk sykepleie. I akutt mottaket ved Drammen sykehus satses det nå 
systematisk på å utdanne avanserte kliniske sykepleiere (AKS) med vurderings- og 
handlingskompetanse på høyt nivå. AKSene jobber selvstendig og sikrer særlig at eldre 
indremedisinske pasienter får igangsatt behandling raskt. Undesøkelser viser at det er  
mye å hente på at behandling igangsettes raskt når eldre med infeksjoner ankommer 
akuttmottak. En dedikert og kompetent sykepleierolle i akuttmottakene vil sikre at øvrige 
ressurser kan benyttes optimalt. Liggetiden kan da reduseres og de  mest sårbare 
pasientgruppene sikres et bedre behandlingsforløp.   
 
Det er helt sentralt at sykepleiekompetansen i legevakt og øvrig kommunal tjeneste gis en 
mer definert og tydelig rolle i  akuttberedskapen. Sykepleiere i kommunene tar mye ansvar 
allerede i dag. Dette må systematiseres og tydeliggjøres i mye større grad fremover.  
 
 
Digitalisering i den akuttmedisinske kjede 
Hovedmålet for IKT-støtte i den akuttmedisinske kjede må være at nødvendig informasjon 
er tilgjengelig til rett tid, på rett sted og til rett person, og at det er mulig å tilføre medisinsk 
og helsefaglig kompetanse via digitale løsninger i akutte situasjoner. Hele den 
akuttmedisinske kjeden må derfor sikres  tilgang til effektive digitale informasjons- og 
kommunikasjonsløsninger, som kan brukes både online og offline når tilgang til nødvendig 
infrastruktur ikke er mulig. I løsningene må det ligge prosess- og klinisk beslutningsstøtte 
(triage) som er tilpasset behovene til de ulike delene av akuttkjeden. De elektroniske 
løsningene må være integrert med de elektroniske pasientjournalsystemene som 
virksomhetene benytter ellers. Det innebærer en felles arkitektur, felles 
informasjonsmodeller og felles kodeverk og terminologi som er egnet for tjenesten. Dette 
kan bidra til å forenkle arbeidet med kvalitetsforbedring, forskning og tjenesteinnovasjon.  
 
Da ansvaret for digitaliseringen i den akuttmedisinske kjede er delt mellom kommune og 
spesialisthelsetjeneste er det behov for en større grad av sentral koordinering og 
finansiering av løsninger slik at det oppnås en raskere, mer målrettet og systematisk 
innsats. Det bør lages en samlet strategi og plan for teknologi og digitalisering for hele 
akuttkjedens behov som både inkluderer kommunal helse- og omsorgstjeneste og 
spesialisthelsetjeneste. 
 
 
Mål for området 
 
• En sammenhengende akuttmedisinsk kjede som er dimensjonert, bemannet og utstyrt 

for å møte behovene i befolkningen, krever tilstrekkelig kompetent personell i alle ledd, 
digitale beslutnings og samhandlingsløsninger og tilgang til rett nivå av akutt 
behandling. 
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Forslag til tiltak 
 

• Det må utvikles en helhetlig plan for det prehospitale arbeidet som ivaretar 
behovene fremover både når det gjelder kapasitet og kompetanse i det enkelte 
ledd.  

• Sykepleiernes ansvar og rolle i de prehospitale tjenestene må tydeliggjøres og 
synliggjøres. Det må satses  videreutdanninger/masterutdanninger og 
kompetanseheving for sykepleier og jordmødre som skal bidra i dette arbeidet. 

• Følgetjenesten for gravide må styrkes og utvikles i takt med omstillingen av 
fødetilbud. RHFenes finansieringsansvar må tydeliggjøres og operasjonaliseres. 

• Det bør lages en samlet strategi og plan for digitalisering av de prehospitale 
tjenestene. En slik plan bør lages for hele akuttkjeden jf NOU 2015: 17.  

• Sykepleiekompetanse på avansert klinisk nivå tas i bruk i akuttmottak for å lykkes 
med ambisjonene om å øke kvaliteten og effektivisere pasientgjennomstrømningen 
i mottak.  
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8. Føde- og barseltilbud 
 
Det fødes cirka 60 000 barn i Norge hvert år. Gjennom de siste årene har det skjedd store 
endringer i fødsels- og barselomsorgen. Liggetiden på sykehusene er redusert betraktelig. 
Samtidig observeres det en økning i gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende, økt 
BMI hos gravide og flere gravide med alvorlig grunnlidelse. Dette innebærer økt risiko og 
fare for komplikasjoner både før, under og etter fødsel. Dette er forhold som krever økt 
innsats i fødselsomsorgen både fra primær- og spesialisthelsetjenesten. 
 
En til en omsorg av jordmor for kvinner under aktiv fødsel er den viktigste 
kvalitetsindikatoren for en trygg fødselsomsorg. Ved en kontinuerlig tilstedeværelse av 
jordmor under aktiv fødsel, vil en kunne redusere komplikasjoner, instrumentelle 
forløsninger og keisersnitt. Vi vet at det daglig skrives avvik ved landets fødeavdelinger på 
grunn av manglende mulighet for å oppfylle dette kravet. NSF ser det som helt nødvendig 
å bemanne opp avdelingene slik at kvalitetskravet kan oppfylles.  
 
Norske barselavdelinger klarer ikke å følge opp krav om å opprettholde og høyne 
kvaliteten som følge av endringer i faget, i helsetjenesten og i brukernes ønsker. 
Lovpålagte aktiviteter som faglig utvikling blir ikke ivaretatt godt nok og arbeid med 
kvalitetsforberedende tiltak blir ikke gjennomført i tilstrekkelig grad. Brukererfaringer med 
svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen viser også at mange mødre opplever å få 
utilstrekkelige råd om fysisk og psykisk helse, og om barnets helse i den tiden frem til 
utskrivning. Flere norske sykehus er ikke godkjent som Mor-Barn-vennlig ved siste 
regodkjenning fra Nasjonalt kompetansesenter for amming, fordi de ikke klarer å oppfylle 
WHO’s krav 10 Trinn for vellykket amming. 
 
Redusert liggetid fører til at en større del av ansvaret for barseloppfølging faller på 
jordmortjenesten i kommunene. Ifølge tall fra Rikshospitalet, OUS, er det kun 8 prosent av 
de fødende som velger tidlig hjemreise. En muliggjørende faktor for tidlig hjemreise her er 
deres velfungerende barsel poliklinikk. Den kommunale jordmortjenesten har ikke blitt 
tilført ressurser i takt med at liggetiden i sykehusene har gått ned. Ved utgangen av 2017 
var det kun 424 jordmor årsverk totalt i landets 428 kommuner. Dette er langt fra 
tilstrekkelig for å sikre nødvendig oppfølging av barselkvinner og barn etter utskrivning. 
Nye retningslinjer for barselomsorgen (2014), anbefaler hjemmebesøk av jordmor rett etter 
utskrivelsen fra barsel, for å gi tett oppfølging av både mor og barn. Per i dag er hverken 
våre nyfødte eller nybakte mødre sikret hjemmebesøk av jordmor; tall fra 2017 viser at kun 
to av ti får dette. Kort liggetid på barsel uten etablert oppfølging første tid hjemme av 
jordmor er svært uheldig og går ut over pasientsikkerheten. Små og sårbare nyfødte barn 
reiser hjem uten at ernæringssituasjonen er vel etablert. De er dermed utsatt for 
komplikasjoner som gulsott, stort vekttap, infeksjoner med mer. Kvinnene er utsatt for 
komplikasjoner som blødning, infeksjon og svangerskapsforgiftning.  
 
Førstegangsfødende og risikoutsatte kvinner har behov for mer kunnskap og veiledning 
om hva den første tiden etter fødselen innebærer, og tettere oppfølging fra helsestasjonen. 
Helsetilsynet mener manglene i barselomsorgen medfører en betydelig risiko for svikt, og 
etterlyser faglige krav fra myndighetene og en klar fordeling av oppgaver og ansvar. Det 
mangler i dag gode systemer for elektronisk utveksling av informasjon mellom 
spesialisthelsetjenesten og helsestasjonen. Som en konsekvens av dette oppstår det 
farlige gap i tilbudet i tiden fra mor og barn skrives ut fra sykehuset, til helsestasjonen 
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mottar melding om fødsel og kan gi tilpasset oppfølging til mor og barn. Dette er også 
beskrevet i Helsetilsynets rapport fra tilsyn med barselomsorgen (2011).  
 
Stortinget vedtok å gi regionale helseforetak “sørge for ansvar” for følgetjenesten fra 1. 
januar 2010. Helsedirektoratets kvalitetskrav til fødselsomsorgen legger til grunn et behov 
for en døgnkontinuerlig vaktberedskap og følgetjeneste der det er halvannen times 
reisevei til fødestedet. Grensen er veiledende og behovet for følgetjeneste må vurderes 
konkret i hvert enkelt tilfelle. Følgetjenesten skal ha kompetanse til å håndtere eventuelle 
transportfødsler, og samtidig ivareta fødekvinnens behov for trygghet. Direktoratet legger 
derfor til grunn at følgetjenesten med vaktberedskap skal omfatte jordmor eller lege med 
tilstrekkelig kompetanse innen fødselshjelp. På tross av dette er ikke følge-tjenesten 
tilstrekkelig utbygd mange steder. 
 
Sykehus med akuttberedskap og fødetilbud er en grunnstein i vårt solidariske 
velferdssamfunn, der folk skal ha likeverdige tjenester i hele landet, jf. 
Pasientrettighetsloven. Det innebærer at beredskap, trygghet og kvalitativt gode 
helsetjenester skal gjelde i alle deler av landet. I den nasjonale helse- og sykehusplanen 
som ble vedtatt for forrige periode var det bred politisk enighet om at vi fortsatt skal ha 
både små og store sykehus med akuttfunksjoner i Norge. Stortingsvedtak fra 2018 sier 
også at dagens fødetilbud skal bestå. Vi ser likevel at stadig flere fødeinstitusjoner er 
nedleggingstruet. Over 6.000 barn er de siste 15 årene blitt født utenfor sykehus i Norge 
(Gunnarson). Risiko for morbiditet og mortalitet ved fødsel utenfor fødeinstitusjon er tre 
ganger høyere enn i fødeinstitusjon, viser norsk forskning av Hilde Engjom (1), og vi vet at 
risikoen for komplikasjoner dobles dersom reisevei til fødeinstitusjon er over en time. NSF 
vil derfor advare mot ytterligere sentralisering av fødetilbudet.  
 
 
Mål for området 

• En helhetlig fødsels- og barselomsorg av god kvalitet, med god tilgjengelighet og 
tilstrekkelig kapasitet. 

 
Forslag til tiltak: 

• Svangerskaps-, fødsel- og barselomsorgen må styrkes både i 
spesialisthelsetjenesten og i kommunene for å oppfylle krav og målsettinger i 
vedtatte nasjonale planer og retningslinjer. Sentralisering av fødetilbudet må 
stanse.  

• Gravide og fødende må sikres en trygg følgetjeneste i tråd med de vedtak som er 
gjort. 

• Det innføres elektronisk helsekort for gravide og elektronisk fødselsmelding. 
• Kommunene sikrer at alle som har fått barn får tilbud om hjemmebesøk av jordmor 

og helsesykepleier, i tråd med nasjonale retningslinjer for barselomsorgen. 
Jordmortjenesten må være en integrert del av helsestasjonene slik at gravide, barn 
og deres familier sikres en helhetlig og langsiktig oppfølging, med vekt på 
forebygging. 

• Det iverksettes et NOU-arbeid som skal se på organisering, finansiering og 
kompetanse i fødselsomsorgen som helhet, med særlig vekt på overgangene 
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 
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9. Organisering og ledelse 
 
Tydelig ledelse, kultur for åpenhet og læring, og systematisk forbedringsarbeid er 
forutsetninger  for å realisere helsetjenester som er virkningsfulle, trygge og sikre, 
brukerinvolverende, samordnet og preget av kontinuitet, jf departementets oppsummering 
(St meld.11/2018-2019). God ledelse og organisering legger til rette for at medarbeiderne 
får utviklet og brukt kompetansen sin best mulig. Godt arbeidsmiljø og systematisk HMS-
arbeid er viktige elementer for å understøtte dette. 
 
Gode helsetjenester er resultatet av samhandling og tverrfaglig samarbeid mellom flere 
profesjoner og tjenesteområder. God tverrfaglighet forutsetter rammevilkår og prioritering 
som svarer opp utfordringer knyttet til kompetanse, kontinuitet og oppfølging av 
tilgjengelige ledere.    
 
Sykepleietjenesten (sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere osv) utgjør samlet 
sett den største «personellmessige innsatsfaktoren» i sykehusene, og har en avgjørende 
rolle i pasientbehandlingen. I 2017 ble 13,7% av utsatt for en uønsket hendelse 
pasientene ifølge GTT målinger, hvorav 50 % kunne vært forebygget. Dette peker på at 
det er stort rom for forbedring. 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. OECD13 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, jf 
kapittel 4. 
 
NSF mener økt ledelseskraft og styrket kompetanse er en forutsetning for å kunne 
gjennomføre nødvendige omstillinger og forbedringer i årene fremover. Det betyr  at ledere 
på alle nivå må ha  myndighet i samsvar med det ansvaret de besitter, og nødvendige 
rammevilkår for å kunne løse sitt oppdrag. Sykepleieledere i sykehusene har ansvar for 
personellintensive enheter som sengeposter. Dette er enheter  med drift 24/7, og et stort 
antall ansatte for å dekke opp døgndrift og deltidsutfordringer. Ledere på dette nivået 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 gode 
støttesystemer og stabsstøtte som kan frigjøre tid til tydelig ledelse. Ledere på pasientnært 
nivå må ha et hensiktsmessig kontrollspenn. Ansvar for over 50 medarbeidere (ofte i 
turnus) 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 

                                                      
13 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.  
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støtte av ledere. NSF vil her peke på behovet for å rekruttere ledere til topposisjoner som 
kan ta ansvar for utvikling av sykepleietjenesten. 
 
Ved innføringen av enhetlig ledelse har sykepleietjenesten mange steder blitt splittet opp 
og isolert gjennom en organisering etter 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. Riksrevisjonen har i sin 
rapport om styring av pleieressurser i sykehus pekt på mangelfull styring.  
 
NSF vil påpeke at med en økende andel pasienter med kroniske og sammensatte lidelser , 
må sykehusene sørge for å innrette sin virksomhet slik at pasientenes behov for 
behandling og oppfølging kan ivaretas bedre enn i dag. Helseforetakene har valgt ulike 
organisasjonsmodeller for sykepleietjenesten i sine virksomheter. For å styrke styring og 
ledelse av sykepleietjenesten vil NSF anbefale å se nærmere på organiseringen av 
sykepleietjenesten ved sykehus som hjertemedisinsk avdeling St. Olavs Hospital, 
Sykehuset i Vestfold, og klinikker ved OUS, hvor det er etablert en eller flere egne 
sykepleieavdelinger innenfor klinikkstrukturene. Erfaringene og resultatene av dette er  
positive, og har nettopp bidratt til økt fleksibilitet og bedre ressursutnyttelse, økt 
samhandling og styrket fagutvikling på tvers. Bedre økonomisk styring er også en viktig 
effekt.14 

 
Mål for området 
 
• Det er etablert ledelsesstrukturer i helseforetakene og den enkelte virksomhet slik at 

sentrale deltjenester som sykepleietjenesten gis nødvendig styringsmessig 
oppmerksomhet og ledelseskraft i det faglige og strategiske utviklingsarbeidet. 

• Ledere på pasientnært nivå har et hensiktsmessig kontrollspenn som sikrer rom for 
faglig ledelse og oppfølging av den enkelte ansatte.  

 
Forslag til tiltak 
 
• Det legges til rette for effektiv drift, styrket koordinering og fag- og kvalitetsforbedring i 

sykepleietjenesten i sykehus, gjennom organisering av sykepleietjenensten nnenfor 
klinikkstrukturene. 

• Sykepleietjenesten gis en tydeligere overordnet styring og forankring i 
toppledergruppen i helseforetakene.   

• Ledere på pasientnært nivå sikres et hensiktsmessig kontrollspenn og øvrige 
rammevilkår for å utøve ledelse i tråd med helsepolitiske mål, profesjonsetiske 
retningslinjer, lover og forskrifter. 

• Det legges til rette for at ledere på pasientnært nivå, uavhengig av profesjonsbakgrunn, 
gis rett til faglig oppdatering og utvikling for å styrke det faglige lederskapet til beste for 
pasienter og ansatte. 

 
 
                                                      
14 Undersøkelse av organisering og styring av sykepleietjenestene i sykehusene. Agenda Kaupang, rapport nr. 
1020385, 2018. 
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10. Forskning  
 

10.1 Økt satsing på forskning i sykepleie 
 
Det foregår mye medisinsk forskning i helseforetakene. I følge NIFU blir det bevilget i 
størrelsesorden 4 mrd kr per år til forskning i spesialisthelsetjenesten, og størstedelen går 
til medisinsk forskning.15 Dette gjenspeiler seg også i de regionale utviklingsplanene fra 
RHFene hvor innsatsområdene i stor grad er rettet inn mot klinisk behandling og 
diagnostikk. Rapport fra International Advisory Board* viser at Norge trenger tverrfaglig 
forskning, men at struktur og kultur står i veien. Etter NSFs vurdering trengs det  også 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 det er viktig at 
Nasjonal helse- og sykehusplan synliggjør behovet for slik forskning og legger grunnlaget 
for økt satsing på forskning som underbygger, utvikler og forbedrer helsetjenestene 
generelt og sykepleietjenesten spesielt. 
 
Forskning og innovasjon må skje nært der tjenesten utøves og med medvirkning av 
pasienter og helsepersonell. Det ligger et stort potensiale i å utvide fokuset i kliniske 
forskningsstudier til å omfatte flere fagområder utenfor de tradisjonelle medisinske 
fagområdene. Involvering av sykepleieforskere og sykepleiefaglige problemstillinger i 
kliniske forskningsstudier vil gi viktige synergieffekter, og bidra til at forskningen blir mer 
helhetlig. Forskning innen sykepleie dreier seg blant annet om pasienters reaksjoner på og 
mestring av konsekvensene av sykdom og funksjonssvikt, deres livskvalitet, observasjoner 
og behandling av pasienter. I tillegg driver sykepleiere med helsetjenesteforskning og 
forskning på samhandling både mellom helsepersonell og pasienter og mellom 
helsepersonell, og ledelse og organisering i spesialisthelsetjenesten. 
 
Fra pasientens perspektiv oppleves sykdom blant annet som en mengde symptomer og 
plager som hindrer dem i å utføre dagliglivets aktiviteter selvstendig og delta i 
rehabilitering, med redusert livskvalitet som konsekvens. Det er derfor viktig å få kunnskap 
om hvordan sykepleiere kan bidra til å lindre symptomer og plager. Forskning på områder 
innenfor grunnleggende sykepleie og sykepleietjenesten vil ha positive konsekvenser 
både for pasienter, pårørende og samfunnet for øvrig gjennom å bidra til 
kvalitetsforbedring, økt pasientsikkerhet og mer effektive helsetjenester.  
 
Mål for området 
 

• Sykepleieforskere og sykepleiefaglige problemstillinger er inkludert i medisinske 
forskningsstudier for å skape synergieffekter.  

 
 
 
 
                                                      
15 https://nifu.no/ressursbruk til forskning i helseforetakene 2017. 
https://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Norge_trenger_tverrfaglig_forskning_men_ny_studie_viser_at_st
ruktur_og_kultur_star_i_veien/1254038916467/p1174467583739 
 

https://nifu.no/ressursbruk
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Forslag til tiltak  
 

• RHFene pålegges å øke rekrutteringen av sykepleiere til forskning gjennom 
strategisk bruk av forskningsmidler, og ved å utvikle et langsiktig og strategisk 
samarbeid med universitet og høyskoler i egen region.  

 
 

10.2 Styrke forskningskompetansen i sykepleie for å opprettholde kvalitet og 
kapasitet i utdanningene  
 
Det har vært en mangelfull satsing på stipendiatstillinger innen sykepleie over mange år. 
Situasjonen er nå prekær: En undersøkelse16  gjennomført av NIFU for NSF i 2018, viser 
at hele 60 % av de førstestillingskompetente i sykepleierutdanningene er 55 år eller mer. 
Gitt en pensjonsalder på 67 år betyr det at nesten halvparten må erstattes de neste ti 
årene. Samme undersøkelse viser at antall stipendiater innenfor sykepleie ikke er 
tilstrekkelig til å dekke opp for denne avgangen. En betydelig andel av stipendiatene ser 
ikke for seg å jobbe innenfor universitet og høyskole etter fullført grad. 
 
Mangel på førstekompetanse i sykepleierutdanningene innebærer at flere av 
utdanningsstedene risikerer å miste sin NOKUT-akkreditering. Dette vil få alvorlige 
konsekvenser for kapasitet og kvalitet i sykepleierutdanningene lokalt, regionalt og 
nasjonalt, og bidra til å forsterke sykepleiermangelen.  
 
NSF mener situasjonen nå er så alvorlig at helsemyndighetene må benytte alle 
tilgjengelige virkemidler for å motvirke en krise. Dette må gjøres i et samarbeid mellom 
KD, HOD og UH-sektoren. Universitet og høyskolesektoren må tilby forskerlinjer for 
sykepleiere, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten må også 
forpliktes til å samarbeide med universitet og høyskoler om å etablere flere postDoc-
stillinger for forskere innen sykepleie, slik at de kan kvalifisere seg videre for å oppnå 
professorkompetanse. 
 
NSF mener det må lages en plan for stipendiatstillinger som øremerkes sykepleiere. 
Planen må realiseres gjennom øremerkede midler til stipendiatstillinger for sykepleiere 
over statsbudsjettet, jf RNB for 2018. Helse- og omsorgsdepartementet må også aktivt 
benytte sin styringsposisjon overfor RHFene som forvalter store midler til forskning. Helse- 
og omsorgsdepartementet må bevisstgjøre og stille krav til RHFene om å tilrettelegge for 
forskning innenfor sykepleie, slik at flere sykepleiere kan ta en doktorgrad og gå inn i 
akademia.  
 
 
 
 
 
                                                      
16https://www.nifu.no/news/rekruttering-til-forskning-i-sykepleie/ 
 

https://www.nifu.no/news/rekruttering-til-forskning-i-sykepleie/
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Mål for området 
 

• Sykepleierutdanningene har tilstrekkelig tilgang til ansatte med 
førstestillingskompetanse til å kunne opprettholde kvalitet og kapasitet i 
sykepleierutdanningene både på bachelor-, master- og phd-nivå. 

 
Forslag til tiltak 
  

• Universitet- og høyskolesektoren pålegges å tilby forskerlinjer for sykepleiere, i 
samarbeid med spesialisthelsetjenesten. 

• RHFene pålegges å stimulere til at det etableres flere PostDoc stillinger for 
sykepleiere i spesialisthelsetjenesten, slik at flere kan oppnå professorkompetanse.  
 

  



40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  En arbeidsgiverpolitikk for fremtiden 
 
NSF mener arbeidet med å utdanne, rekruttere, utvikle og beholde sykepleiere og 
spesialsykepleiere og annet helsepersonell, må ha en tydelig prioritet i årene fremover. 
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. Den 
gjennomsnittlige pensjonsalderen for sykepleiere (inkludert uføretrygdede) er på ca 57 år. 
For at de regionale helseforetakene skal evne å oppfylle sitt «sørge-for» ansvar må denne 
utviklingen snus. Helseforetakene må ha en arbeidsgiverpolitikk som støtter opp under 
dette gjennom å arbeide aktivt for heltid, og ved 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.  
 
Kartlegginger gjennomført av NSF viser at helseforetakene bruker store summer på innleie 
for å dekke opp for mangelen på fast ansatte sykepleiere og spesialsykepleiere.17 Innleie 
kan være et nødvendig tiltak i et visst omfang og i perioder. Likevel mener vi at det faglig 
og økonomisk sett er best å løse de faste og ordinære oppgavene i helseforetakene med 
fast ansatte. På samme måte som heltid påvirker kvalitet, vil faste ansatte med konkret 
kjennskap og erfaring fra det enkelte foretak, gjennomgående gi bedre kvalitet enn med 
stadig skiftende personell. Det er følgelig i foretakenes interesse å tilby faste stillinger. 
 
I et samfunnsøkonomisk perspektiv er det mest effektive og økonomisk lønnsomme 
tiltaket, å utnytte arbeidskraftreserven for å øke antall tilgjengelige årsverk med 
sykepleiere. Dette gjøres enklest ved å øke antall heltidsstillinger. Heltid gir bedre kvalitet 
og pasientsikkerhet fordi det gir økt kontinuitet og høyere kompetanse i tjenestene. På 
tross av et betydelig politisk fokus på behovet for økt heltid og sentrale avtaler mellom 
arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjoner, er fortsatt ca halvparten av stillingene som 
lyses ut i spesialisthelsetjenesten deltidsstillinger. 
 
NSF mener målrettede tiltak når det gjelder arbeidsorganisering er helt nødvendig for å 
øke den gjennomsnittlige stillingsprosenten blant sykepleiere. En av forutsetningene for å 
mobilisere arbeidskraft både fra de som jobber deltid og fra de som er i andre yrker, er at 
fulltidsarbeid er mer attraktivt enn alternativet. For at heltidsarbeid skal bli et reelt valg for 
flere, forutsettes det derfor arbeidstidsordninger som ikke gir økt andel ulempe. Hyppigere 
helgearbeid i alminnelighet vil ikke være et virkemiddel for å oppnå høyere heltidsandel. 
Gode og avtalte turnuser, riktig kompetansesammensetning og god nok bemanning er 
avgjørende for at sykepleiere kan og vil jobbe heltid. Det er også viktig for at sykepleiere 
skal klare å stå i arbeid til ordinær pensjonsalder. 
 
Et godt og målrettet HMS-arbeid er avgjørende for å lykkes med å skape gode og trygge 
arbeidsplasser hvor medarbeidere kan jobbe heltid frem til ordinær pensjonsalder. 
Undersøkelser18 viser imidlertid at HMS-begrepet i sykehus er preget av en snever og 

                                                      
17 https://www.nsf.no/vis-artikkel/3714461/17036/Over-2500-millioner-brukt-paa-sykepleiervikarer-siden-2012 
 
18 Sintefs rapport «Sykefravær i sykehus» fra 2017, bekrefter mangler i helseforetakenes arbeid med systematisk og 
kollektivt HMS-arbeid. 

https://www.nsf.no/vis-artikkel/3714461/17036/Over-2500-millioner-brukt-paa-sykepleiervikarer-siden-2012
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diffus forståelse, som ikke inkluderer de mest relevante arbeidsmiljøfaktorene som gir 
arbeidsrelatert sykefravær i disse virksomhetene. Blant disse er bemanning og «hull» i 
turnus, stort arbeidspress over tid, helsebelastende arbeidstidsordninger med økt risiko for 
blant annet 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 2018 ble det gjennomført en samordnet medarbeiderundersøkelse i spesialisthelse-
tjenesten (ForBedring), som både omhandler spørsmål om pasientsikkerhet og 
arbeidsmiljø. NSF mener det er positivt og viktig at dette sees i sammenheng. 
Resultatrapporten fra ForBedring 2018 viser at arbeidsforhold er det punktet som gis 
dårligst score, både nasjonalt, regionalt og pr. helseforetak. NSF mener ForBedring som 
kartleggingsverktøy alene ikke dekker arbeidsmiljølovens krav til systematisk og kollektivt 
HMS-arbeid. For bedre å avdekke de reelle risikofaktorene i sykehus knyttet til ansattes 
helse, bør undersøkelsen videreutvikles til å blant annet inkludere konkrete spørsmål om 
negativt stress og søvnproblemer pga turnus. Det er disse faktorene, samt høy arbeids-
belastning over tid som er de store utfordringer i sykehus.  
 
NSF mener spesialisthelsetjenesten trenger en offensiv satsing og strategi som klarer å 
sikre gode arbeidsforhold for sykepleiere og annet helsepersonell. Betydningen av en god 
arbeidsgiverpolitikk som også omfatter et systematisk HMS-arbeid i tråd med 
arbeidsmiljølovens krav, bør derfor løftes høyt opp på den helsepolitiske agendaen 
gjennom nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet må også bidra 
til å understøtte arbeidet i RHF og HF gjennom en tydelig styringsdialog. HMS-arbeidet må 
styrkes i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud, og gjennom involverende dialog med 
de ansatte.  
 
 
Mål for området 
 
• Spesialisthelsetjenesten tilbyr sine ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår som sikrer lavt 

sykefravær, høy andel heltid og muligheten til å stå i jobb frem til ordinær 
pensjonsalder. 

• HMS-arbeid i spesialisthelsetjenesten er systematisk og rettet inn mot de reelle 
risikofaktorene i virksomhetene. Arbeidsmiljøutfordringer møtes med kollektive og 
organisatoriske løsninger i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

 
Forslag til tiltak 
 
• RHFene pålegges å gi økt prioritet til arbeidet med å utvikle en heltidskultur i 

spesialisthelsetjenesten, i nært samarbeid med organisasjonene, tillitsvalgte og 
utdanningssektoren.  

• RHFene pålegges å redusere bruken av innleiebyråer ved å bruke fast tilsatt personell. 
• RHFene pålegges å utarbeide individuelle arbeidstidsordninger for seniorer over 55 år, 

med mulighet for redusert nattarbeid som ett mulig tiltak.  

                                                      
 



42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• RHFene pålegges å utvikle sitt HMS-arbeid slik at det treffer de reelle arbeidsmiljø-
risikoene i virksomhetene. Arbeidet skal sikre at det systematiske HMS-arbeidet er i 
tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser, herunder krav om forsvarlighets-
vurderinger av arbeidsmiljøet og arbeidstidsordninger.   

• Det sikres at risikofaktorer som stress, negative helseeffekter av arbeidstidsordninger 
og høy arbeidsbelastning over tid, er inkludert i kartleggingsverktøyene som omhandler 
arbeidsmiljøet i spesialisthelsetjenesten. 

• RHFene pålegges å sikre at partsamarbeidet for utvikling av et godt og 
helsefremmende arbeidsmiljø er aktivisert på alle nivåer i helseforetakene. 
Samarbeidet skal inkludere verneombudene. 
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12. Behov for investeringer i bygg, utstyr og IKT 
 
Regjeringsplattformen (Granavoldenerklæringen) slår fast at ny nasjonal helse- og 
sykehusplan skal inneholde en helhetlig beskrivelse av investeringsplanene for 
sykehusene. NSF mener planen i tillegg må gi en grundig gjennomgang av tilstandsgrad 
og vedlikeholdsetterslep for bygg og utstyr slik at Stortinget får innsikt i situasjonen.  
Det er dokumentert et stort behov for oppgraderinger og investeringer i bygg og utstyr i 
spesialisthelsetjenesten. Mens gjeldende nasjonale helse- og sykehusplan beskriver et 
oppgraderingsbehov på 35-45 milliarder, viste Kvinnsland-utvalget til beregninger fra 
McKinsey og Multiconsult som gir et  investeringsbehov på 55-85 milliarder kroner.  
 
En rapport fra Menon Economics, på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund og Den norske 
legeforening19,  viser at nødvendige effektiviseringstiltak i sektoren ikke lar seg realisere, 
uten et betydelig investeringsløft. Selv om investeringene har økt, har investeringenes 
andel av de totale utgiftene i spesialisthelsetjenesten likevel falt. Man har i økende grad 
prioritert drift fremfor investeringer. Som følge av dette har den såkalte kapitalintensiteten 
falt. Dette har ført til at produktiviteten i helsesektoren ikke har vokst de siste ti årene. 
Dette skyldes ikke at de som jobber i helsesektoren har blitt mindre produktive. Tvert imot 
viser analysen at man har lykkes med å effektivisere arbeidsprosessene i 
spesialisthelsetjenesten. Effekten av dette har imidlertid blitt «spist opp» av at man ikke 
har satset tilstrekkelig på investeringer i IKT, ny teknologi, oppgradering av utstyr, 
vedlikehold av bygningsmasse osv. Dermed har produktivitetsveksten uteblitt.  

 
 
Økte krav fra befolkningen og en raskere medisinsk-teknisk utvikling tilsier at 
investeringsbehovene fremover vil være større enn tidligere. Dersom det offentlige 
helsetilbudet ikke holder tritt med utviklingen risikerer vi at de mest kjøpesterke delene av 
befolkningen søker seg over til private helsetilbydere. RHF og HF har vedtatt bygging av 
flere nye sykehus og betydelige investeringer i utstyr og IKT de neste årene som vil 
avhjelpe situasjonen. Både de regionale utviklingsplanene og RHFenes økonomiske 
langtidsplaner, viser at RHFene har store utfordringer med å sikre nødvendige midler til 
investeringer i bygg og utstyr, IKT og kompetanse. Det ligger en betydelig usikkerhet og 
risiko i de økonomiske langtidsplanene, og veien fra plan til handling og gjennomføring kan 
dermed bli svært lang. Uten at arbeidet understøttes av nasjonale myndigheter i form av 
bevilgninger og styring vil ikke RHFene ha mulighet til å realisere nødvendig omstilling og 
endring på en god måte, og i riktig tempo. NSF er bekymret for at situasjonen både vil gi 
dårligere løsninger, redusert samfunnsøkonomisk lønnsomhet og utsette pasienter, 
pårørende og ansatte for risiko og belastninger.  
 
Fra og med 2018 ble rentebetingelsene på langsiktige investeringslån fra staten til 
RHFene endret. Renteberegningsregimet er nå knyttet opp til boliglånsrentene, og 
merkostnaden for prosjekter som igangsettes fra og med 2018 er betydelig. For prosjekter 
som ennå ikke har fått lånebevilgning beregner Helse Sør-Øst den økte årlige 
rentekostnaden med ny modell til 160 millioner kroner. Økte rentekostnader tilsier 
reduserte midler til drift. I RHFenes innspill til statsbudsjettet for 2020 pekes det på at det 
nye renteregimet kan gjøre det mer lønnsomt å bygge opp kapasitet gjennom private 
                                                      
19 Bruker vi for mye penger på helse? En vurdering av offentlige helseutgifter fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, 
med særlig fokus på spesialisthelsetjenesten. Menon-publikasjon nr 6/2017. 
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ideelle og kommersielle sykehus. Prosjekter som kan stille med private finansiering vil 
også kunne nå fortere opp i prioriteringene. Dette utfordrer RHFenes «Sørge-for» ansvar 
og kan legge til rette for økt privatisering i spesialisthelsetjenesten. NSF mener 
spesialisthelsetjenesten er et offentlig anliggende og at tjenestene både skal finansieres 
og ytes av det offentlige. 
 
NSF mener det er et nasjonalt anliggende å sikre et investeringsnivå i helsetjenesten som 
understøtter nødvendig omstilling og endring, og bidrar til effektiv drift og 
ressursutnyttelse. Storting og Regjering må tilføre helse- og omsorgssektoren de 
ressursene som er nødvendig for omstillingsarbeidet. Dagens investeringsnivå må økes 
betydelig og de regionale helseforetakene må settes i stand til å gjennomføre planlagte 
investeringer. NSF støtter de regionale helseforetakene i behovet for å gjeninnføre 
tidligere renteberegningsregime, samt å øke nedbetalingstiden på investeringslån fra 25 til 
35 år. Dette vil legge til rette for å frigjøre mer midler til drift, noe som vil komme både 
pasienter og ansatte til gode. I tillegg mener NSF det bør vurderes å gi deler 
investeringskostnadene ved store prosjekter som statlig tilskudd. Det vil kunne legge til 
rette for økt investeringstakt og frigjøre midler til å investere i kompetanse, utstyr og IKT.  
 
 
 
Mål for området 
 

• Investeringsnivået i bygg, utstyr og IKT i spesialisthelsetjenesten legger til rette for 
en moderne og fremtidsrettet spesialisthelsetjeneste med høy kvalitet og 
ressursutnyttelse.  

 
 
Forslag til tiltak 
 

• De økonomiske tildelingene til spesialisthelsetjenesten økes betydelig for å legge til 
rette for nødvendige investeringer i bygg, utstyr, IKT og kompetanse hos ansatte. 
Det bør vurderes å gi deler av investeringskostnadene ved store prosjekter som 
statlig tilskudd. 

• Tidligere modell for  renteberegning av investeringer gjeninnføres og  
nedbetalingstiden på investeringslån økes fra 25 til 35 år, i tråd med 
Granavolderklæringen. 
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