
 
 

# Hva er egentlig sykepleie? 
 
Dette er tittelen på det siste temanummeret til vårt fagtidsskrift «Sykepleien». Og det er et 
veldig godt spørsmål. For hva vet egentlig den norske befolkningen, den vanlige mann og 
kvinne, om sykepleie? Det er klart for de fleste at man må ha en snekker til å bygge huset 
sitt, eller en bilmekaniker for å fikse bilen. Det er imidlertid slett ikke like vanlig at man 
forventer at en sykepleier skal ta seg av oss eller familien når vi blir syke. 
 
Når vi blir syke, trenger vi behandling, pleie og omsorg. Det er ille nok å ligge noen dager 
hjemme med influensa, verre er det når du trenger hjelp døgnet rundt, i sykehus, på 
sykehjem eller hjemme. I en slik situasjon er du ikke bare bekymret, du er forsvarsløs og 
sårbar.  Ditt mest intime og private blir delt med leger, sykepleiere og andre 
omsorgspersoner. Og det mest innstendige ønske du har, er å bli frisk igjen. Få krefter og 
energi tilbake, ta opp livet slik det var, før du ble syk! 
 
Vi som sykepleiere har som mål å hjelpe pasienter tilbake til god helse og et godt liv igjen når 
de er blitt syke, eller gjøre de siste årene så gode og innholdsrike som mulig den dagen man 
må flytte inn på sykehjemmet eller man innser at det ikke er mulig å bli frisk. 
 
Det er dette god sykepleie og pasientbehandling handler om – å gi alle en så god hjelp som 
mulig, slik at man blir raskt frisk, eller får den hjelp man trenger for å leve best mulig videre 
med sin sykdom, eller får en verdig avslutning på livet.  
 
I Oslo har vi rundt 17 000 medlemmer i Norsk Sykepleierforbund, som hver eneste dag går 
på jobben med dette for øyet – å gjøre livet og hverdagen bedre for alle de pasienter man 
har rundt seg. Vi har alle sammen utdannet oss slik at den kompetansen vi har, skal gjøre en 
vesentlig forskjell for pasientene. Vi trenes gjennom utdanningen vår, til å gjøre kontinuerlige 
observasjoner. Alle kjenner bildet av Florende Nightingale som «Lady with the lamp». Vi som 
er i yrket og har lest hennes notater og bøker, vet at hun ikke gikk disse rundene for å sjekke 
om soldatene sov, om de hadde feber, om de var urolige eller rolige, Vi vet at hun sjekket 
huden, pasientenes pust og bevissthet, at hun sjekket om sår væsket eller om noe luktet 
annerledes enn det burde. Som henne er vi trent til å observere samtidig som vi gjør andre 
oppgaver hos pasientene. Selv om vi har en annen kunnskap om sammenhenger og 
virkninger i dag enn på Florence Nightingales tid, er rutinen den samme.  
 

Vi som er utdannet som sykepleiere vet hva 
som er normalt og unormalt. Vi vet hva som 
er et «normalforløp» for mange sykdommer 
og tilstander, og er også trent opp vurdere det 
vi observerer og til å reagere og iverksette 
tiltak dersom noe avviker fra det forventede. 
Vi kan evaluere de tiltakene vi iverksetter og 
vi kan korrigere. Vi er trent til å samarbeide 
og til å se helhet i behandlingen. Det er dette 
vi kaller «sykepleieprosessen». 
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At dagens helsevesen er komplekst, er det ikke vanskelig å argumentere for. Den 
utdanningen vi får gjennom vår treårige sykepleierutdanning gir oss en god plattform å bygge 
på, men vi er ikke utlærte. For å kunne hjelpe og bistå de mange pasientene som har behov 
for oss, må vi kontinuerlig oppdatere oss på «vårt fag». Det er et gode at stadig flere 
sykdommer kan behandles, men det er samtidig en kjensgjerning at mange av de som nå 
lever med alvorlig sykdom, trenger mye hjelp fra helsevesenet, for å klare det.  
 
Forskning, velferdsteknologi, bedre helse, høyere levealdre og ulike reformer, gjør at vi har 
en helt annen situasjon i helsevesenet i dag enn for 20 år siden. Enkelt sett ser vi at hvem 
som får behandling på de ulike nivåene har endret seg. Pasienter som for få år siden ville 
vært på sykehjem eller sykehus får nå behandling og pleie hjemme. Dette fører igjen til at de 
som får innvilget sykehjemsplass eller legges inn på sykehus, er sykere. Dette utfordrer oss 
som sykepleiere, men det er også noe av det som gjør hverdagen vår spennende og 
meningsfylt.  
 
Det å oppleve at man mestrer det man driver med, er helt avgjørende for trivsel og for at man 
skal orke å stå i krevende situasjoner over lang tid. Pasientene vi skal hjelpe er også helt 
avhengige av at vi kan jobben vår. Hvis det skal være forsvarlig å behandle pasienter med 
alvorlige diagnoser og tilstander, så er det en forutsetning at de som skal ta dette ansvaret er 
trygge på det de gjør, og kan ta riktige beslutninger til riktig tid. Å sette inn riktige tiltak på 
riktig tidspunkt er noe av det klokeste vi kan gjøre for å hindre en negativ sykdomsutvikling, 
og hvis ikke det er et argument godt nok, så er det også noe av det smarteste vi kan gjøre i 
et samfunnsøkonomisk perspektiv.  
 
Vår utdannelse gir oss et glimrende utgangspunkt for å utøve god sykepleie, men 
helsevesenet er så spesialisert at vi må få fortsette å tilegne oss kunnskap gjennom hele vårt 
yrkesaktive liv. Vi har en livslang autorisasjon, men uten faglig påfyll kan vi ikke fungere godt 
over tid.  
 
Når vi nå står overfor en stor og økende sykepleiermangel, så trenger vi deres hjelp for å 
beholde de vi har og for å rekruttere flere. Vi trenger at dere fremsnakker yrket vårt og den 
jobben vi gjør. Vi trenger deres anerkjennelse for den jobben vi gjør hver dag på sykehus, i 
sykehjem i omsorgsboliger, på legevakter og i hjemmene. Vi trenger at dere som politikere 
anerkjenner vårt behov for faglig påfyll og at dere støtter oss når vi krever tid og mulighet til å 
videreutdanne oss. Det er «allment» akseptert at barna må ha lærere med høy kompetanse. 
Hjelp oss å gjøre det like «allment» akseptert at vi må få utvikle oss som fagpersoner 
gjennom videreutdanninger, masterutdanninger, kurs og hospitering. Hjelp oss til å gjøre 
hverdagen for de mange tusen pasientene litt tryggere og litt bedre.  
 
Hjelp oss å få til et sykepleierløft der både lønn, anerkjennelse og faglig kompetanse styrkes. 
 
Vi vil gjerne at dere kontakter oss dersom dere har spørsmål eller undrer dere over 
sammenhenger i helsevesenet i Oslo. Vi bidrar gjerne både «on» og «off» record. 
 
www.sykepleierløftet.no 
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