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Fagsjef Kari Elisabeth Bugge sitt innlegg på tidsskriftet Sykepleien sitt 

debattmøte om: " Hva er egentlig sykepleie?" i Oslo 11.mars 2019. 

Jeg vil først takke Sykepleien for å sette dette temaet « Hva er egentlig 

sykepleie, på dagsorden. Undersøkelsen Sykepleien har gjort avdekket at 

sykepleiere gjør mye de mener andre burde ha gjort. I lys av 

sykepleiemangelen, er dette alvorlig. Hvorfor, og hvordan er det blitt slik?  og 

hvordan skal vi få til en endring? 

Jeg tror det er ulike og sammensatte grunner til denne situasjonen. Jeg vil 

prøve å belyse hva som kan være grunnen, samt hva som er det unik 

sykepleiefaglig og som gjør sykepleiere til den største og mest ettertraktede 

yrkesgruppen i helsetjenesten.  

Jeg vil også reise noen forslag til løsninger. Hva må profesjonen gjøre for å 

komme ut av nåværende situasjon. 

Tittelen på mitt innlegg her er; Hva er det sykepleiere kan som ingen andre kan? 

 

Sykepleiere er de beste på å ta ansvar, hele døgnet, hele året, alle steder i 

helsetjenesten.  

Hvorfor sier jeg det? Jo fordi sykepleiere har sterke yrkesetiske retningslinjer og 

sammen med kravene myndighetene stiller til oss, om et særskilt ansvar til å gi 

helsehjelp uansett hvor vi er, gjør at vi alltid må bæret livsviktig kompetanse 

med oss til å redde liv og helse. 

Sykepleier er best på forebygging, å se behovene og tidlige tegn på forverrelse 

eller komplikasjoner. Før het det «det kliniske blikk». Vi får god trening i å 

observere og små tegne fanges opp før andre ser det. 

Sykepleiere er de beste til å samhandle med andre yrkesgrupper og koordinere 

helsehjelp. Vi er på riktig plass med rett kompetanse.  

Sykepleiere kan individuelt tilpasse helsehjelp og omsorg som bygger både på 

pasienter, brukere og pårørendes ressurser og behov, og på sykepleiernes 

kompetanse innen helse, sykdom og sykepleie i samhandling med annet 

personell og andre deler av helsetjenesten. 

Jeg er ikke spesielt opptatt av leger, men alle sier at legene er veldig tydelige på 

hva faget deres: medisin er. Så derfor hva er det som skiller oss fra legene, og 

hvordan er det de definerer faget sitt?  
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Sykepleiere skiller seg for eksempel fra leger ved at leger har større og dypere 

kompetanse om årsaker til sykdom, sykdomsmekanismer og prosesser og 

behandlingsmuligheter. Leger har ansvar for diagnostisering og behandling, 

men sykepleiere bidrar i dette arbeidet i den diagnostiske prosess, overvåkning 

og observasjoner og gjennomføring av behandling.  

Legeforeningen beskriver Medisin slik; faget omfatter både kunnskap om å 

diagnostisere, behandle, kurere og forhindre sykdom, lindre smerte og forbedre 

og vedlikeholde helse, og å praktisere denne kunnskapen.  

Det leger ikke gjør er å sikre at alle grunnleggende behov blir dekket under 

sykdom, forebygge komplikasjoner ved for eksempel sengeleie og utføre 

sykepleieprosedyrer. I tillegg jobber vi sammen om å gi håp, bidra til mestring 

og gi verdig og empatisk hjelp. I dette har sykepleierne det største ansvaret.  

Tidligere har mange av sykepleiernes spesialiteter fulgt legens, nå ser vi en 

endring til avansert kliniske sykepleier som møter behovet for fordypet 

breddekompetanse, som sykepleierne i stor grad trenger utenfor de 

høyspesialiserte enhetene. Vi er blitt tydeligere på sykepleiernes 

kompetansebehov. 

Men det jeg skal snakke om her er hva sykepleie egentlig er; 

Profesjonen vår har vært plaget av en forventning om at sykepleie skal kunne 

beskrives kort, helst i en setning. De store overordnende teorien om sykepleie 

har prøvd å utrykke faget, men har som all annen teori vært sted og 

tidsavhengig og basert på teoretikeren erfaringer og samtid.  

Teoriene har vært viktige for å definere faget, og vi trenger teorier på ulike nivå 

for å lære faget og skape rammer rundt forskning og utvikling.  

Styrken i sykepleie er at faget alltid har utviklet seg, til å møte omskiftelige 

behov for helse og omsorg i befolkningen.  

Sykepleiekunnskap brukes også av andre yrkesgrupper som helsefagarbeider. 

Det er således et skille mellom sykepleiefaget og sykepleiers ansvar og 

oppgaver. 

I den senere tid har sykepleiere kommet i en krise fordi behovene for sykepleie 

vokser og vi ikke har definere fagets grenser godt nok. Eller satt grenser for 

yrkesutøvelsen. Har det vært mangel på tydelige ledere? Eller er det 

likhetskulturen som har rådet? 
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Empatien og innlevelsen kombinert med sterk ansvarsfølelse har ført til at vi 

kanskje har tatt for stort ansvar i helse og omsorgtjenestene, spesielt også fordi 

det mangler helsefagarbeidere, spesialrenholdere, helsesekretærer og andre 

som avlaster oss i sykepleieoppgaver og støttefunksjoner. Har vi gjort oss selv 

en bjørnetjeneste ved å ta alt ansvaret alene? Ved å gjøre alle de oppgaver som 

sykepleierne selv mener er utenfor deres kompetanse og ansvarsfelt? Har vi 

varslet, men ikke blitt hørt? 

Jeg vet jeg rører ved noe sterkt rotfestet her, vi kan ikke forlate noen som lider, 

som ikke får den hjelpen de trenger. Men er det livsviktig at vi tar ut søpla, 

vanner blomster eller måker snøen? Må vi re senger og lage mat? Men det er jo 

ingen andre sier vi? Hva tror dere vil skje om vi lener oss litt tilbake? Setter opp 

noen grensestolper for sykepleierne? 

Det mest alvorlige er at vi ikke får gjort det vi virkelig har kompetanse på og det 

er å støtte og veilede pasienter, brukere og pårørende til håp, livskvalitet, 

mestring av helse, sykdom og livsutfordringer og når nødvendig en verdig død.  

Vi får ikke gått igjennom legemiddellister, eller gjort grundige helsevurderinger, 

vi får ikke tid til kompetanseutvikling og utvikling av våre tjenester. Dette er 

alvorlig.  «Sykepleiere må få bruke kompetansen sin» sa helseministeren på 

NSF eHelsekonferanse i februar. Han er opptatt av at helse er å mestre et liv 

med sykdom. Her er vi i kjernen av vår kompetanse. 

Jeg ble spurt av Sykepleien om vi trenger en ny definisjon av sykepleie? 

Og da begynte jeg selvfølgelig å tenke og fabulere; hva skulle det i så fall være? 

Er sykepleie «læren om det å være syk»? Det er i alle fall helt sikkert at vi har 

lært av de syke- hvordan vi kan forebygge sykdom, hvordan vi kan lindre lidelse 

og forebygge komplikasjoner, hva som påvirker tilfriskningsprosessen, hva som 

skal til for å mestre et liv med sykdom og hva som oppleves som en verdig død. 

Florence Nightingale var den første som systematisk innhentet denne 

kunnskapen.  

En gjennomgang av avlagte ph.d. grader i sykepleie viser at mange av disse 

også omhandler pasienters mestring av sykdom og lidelse. Så når sykepleiere 

velger å fordype seg og utvikle kunnskap innen faget er det håp, livskvalitet, 

opplevelser og mestring av sykdom og lidelse vi velger å utvikle. Og det er bra! 
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Sykepleiere er tett på pasientene og andre fagfolk- og det betyr at vi fanger opp 

endringer og er i kontinuerlig utvikling. Lukkede definisjoner kan begrense vår 

utvikling.  

Sykepleieteorier gir hjelp til å lære, strukturerer og forske i faget, men det er 

ikke en teori som er løsningen, vi trenger flere teorier og modeller på ulike 

nivåer.  

Jeg har tror på at et felles strukturert språk for sykepleie som er basert på 

sykepleien begreper og fenomener kan skape en ramme vi virkelig trenger. I 

tillegg må vi bli tydelige på målene for hjelpen vi skal gi. 

Nå står vi overfor en ny utvikling der helse og omsorgtjenester også skal gis på 

avstand, på nett. Det vil bli flere som trenger tjenestene våre. Selv om 

behandling blir bedre og mere og mere spesialisert , vil svært mange i 

befolkningen leve med sykdom. Sykepleier skal delta både i den spesialiserte 

behandlingen og til de som skal leve med ofte flere sykdommer på en gang.  

Pasienter og pårørende har rettigheter som vi i dag ikke klarer å oppfylle. På 

mange områder har vi evidensbasert kunnskap vi ikke bruker, på andre 

områder gjør vi oppgaver basert på tradisjon. Blant annet vet vi lite om effekter 

av sykepleietjenester i kommunene. Hvordan skal vi kunne prioritere når vi ikke 

vet hva som virker- står det i NOU-en «Det viktigste først», om prioriteringer i 

de kommunale helse og omsorgstjenestene. 

Hva er egentlig sykepleie? Det spørsmålet fikk jeg av Sykepleien, og dere som 

har lest bladet vet jo hva jeg svarte; 

Sykepleie er et stort og sammensatt fag  

Sammensatt av mange ulike fag; biokjemi, menneskets anatomi/fysiologi, 

sykdomslære, psykologi, pedagogikk satt sammen med sykepleiekunnskapen til 

den kompetanse sykepleiere trenger i sin profesjonsutøvelse. 

Stort; Med mine mere enn 40 år i sykepleie så har jeg fått oppleve bredden og 

dybden i faget. Fra arbeid på psykiatrisk avdeling med pasienter med psykoser, 

depresjoner, stemningslidelser og selvmord, på nevrokirurgisk avdelings 

intensivpost med barn og voksne- store skader og endringer for livet, 

donasjoner og død, til hjemmesykepleie med premature barn, brannskader, og 

skrøpelige eldre, til alderdom på sykehjem- som for øvrig er det stedet hvor jeg 

løp mest og i minst grad følte at jeg strakk til. 
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Jeg har utdannet sykepleier og spesialsykepleier, vært leder, forsket, utviklet 

tjenester og drevet politisk påvirkning så barn som pårørende og etterlatte 

skulle få rett til helsehjelp. Jeg har skrevet bøker og artikler, ledet prosjekter, 

veiledet og utviklet meg. Dette sier mye om fagets muligheter og bredde. 

Til Sykepleien sa jeg at;  

• Sykepleie er å hjelpe mennesker i alle aldre og livsfaser med å dekke 

grunnleggende behov når helseutfordringer oppstår,  

• bidra til diagnostisering og medisinsk behandling, utføre 

sykepleieprosedyrer og mere sammensatte tiltak, 

•  bidra til forebygging og økt mestring både hos pasienter og pårørende 

og 

•  understøtte det friske hos den syke.  

• Sykepleie bidrar til at mennesker med helseutfordringer kan bo hjemme,  

• at behandling blir gjennomført både på sykehus og i kommunene,  

• at komplikasjoner forebygges og oppdages i tide.  

• Sykepleie inneholder kunnskap om helsetjenesten og samfunnet, 

rettigheter og plikter i forebygging, behandling, rehabilitering og 

livsavslutning. Sykepleiere har kunnskap om hvordan helsetilbudene 

henger sammen, og er gode koordinatorer.   

Altså ikke, en definisjon eller en teori kan vanskelig dekke alt dette. 

 

Hva er de største utfordringene for sykepleierrollen i dag? 

Slik jeg ser det er de største utfordringene at behovene for sykepleie i 

befolkningen er økende, uten at det satses på å bruke sykepleiekompetansen 

på en bedre måte.  

Sykepleievitenskapen har økt kunnskap om virksomme sykepleietiltak bla for 

hvordan pasientene, pårørende og brukere opplever og mestrer sykdom og 

død.  

Dette er kunnskap som i stor grad etterspørres av pasienter og pårørende, men 

som har liten plass i helsetjenesten. Dette sammen med mangel på tid til å 

gjøre jobben godt fører til at mange sykepleiere ikke er fornøyde med det 

tilbudet de kan gi pasientene.  
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I deler av helsetjenesten har sykepleiere en utydelig rolle. De tar stort ansvar, 

som innen psykisk helsevern, men blir ikke omtalt i tråd med det ansvaret de 

tar.  Dette er nok grunnen til at mange dyktige sykepleiere slutter. 

I vår autorisasjon som sykepleier påtar vi oss en plikt; Er du sykepleier må du 

alltid hjelpe når helseproblemer oppstår, om du er på jobb eller privat- du har 

plikt til å hjelpe. Med autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for 

å utføre sine arbeidsoppgaver forsvarlig, hvilket innebærer at det stilles krav 

om faglig og etisk høy standard hos den som er autorisert.  

Denne plikten reguleres av Helsepersonellovens paragraf 7 og kommer i tillegg 

til den alminnelige hjelpeplikten alle nordmenn har etter Straffeloven. Å hjelpe 

mennesker i nød er ikke bare en moralsk, men også er juridisk plikt. Unnlater 

man å hjelpe, kan man i verste fall bli straffet for det.  

Jordmødre har ikke bare autorisasjon som sykepleier men også som jordmor. 

Dobbeltautorisasjon, med dobbelt ansvar. Jeg vil gå så langt at jeg vil si at vi har 

verdens beste jordmødre, eller «nurse-midwifes» som det heter andre steder. 

Og når er man ikke lenger omfattet av helsepersonelloven? Svaret på det er når 

man ikke lenger har autorisasjon. Den forsvinner automatisk ved fylte 80 år. Vil 

man bort fra den tidligere, må man aktivt si den fra seg. Siden 2010 har bare 26 

sykepleiere gjort det, ifølge Helsetilsynet.  

Det er med andre ord et fag og et yrke vi må leve med og bokstavelig talt ta 

med oss over alt hvor vi befinner oss. Er det rart vi har vanskelig for å sette 

begrensinger, når myndighetene har gitt oss så stort ansvar. Dette tror jeg vi 

må snakke med myndigheten om, skal vi klare å bruke sykepleiernes 

kompetanse på best mulig måte. 

 

Når vi er utydelige selv på det ansvaret vi tar i helsetjenesten, blir vi heller 

ikke verdsatt 

Sykepleie er et stort og sammensatt fag. Vi trenger at det kommer tydeligere 

fram hva sykepleiere har av kunnskap og kompetanse og ikke minst det 

ansvaret de tar. Å sette rammer og krav er ikke ufint, det er helt nødvendig. Vi 

må stå opp for oss selv.  

Vi kan stolt vise fram vår kompetanse og sloss for at den blir brukt til beste for 

pasienter, brukere og pårørende. Vi kan begynne med å alltid si at vi er 

sykepleiere, om vi er leder, jobber i forvaltningen, eller innen psykisk helse. Det 
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er all grunn til å være stolt av å være sykepleier. Vi er ettertraktet vare og har 

et stort samfunnsmandat, i tillegg har befolkningen tillitt til oss. 

«Me bare gjør det» sa en av sykepleierne i det nye primærhelseteamet i 

Kristiansand, der fastleger, sykepleiere og helsesekretærer skal jobbe i team. 

Hun ventet ikke på lov til å gjøre det hun mente var riktig, å ta selvstendig 

oppfølgingsansvar for pasientbehandling som også innebar å samhandle med 

andre yrkesgrupper og tjenestesteder når nødvendig. Det er kompetansen som 

avgjør, det heter ikke delegerte oppgaver lenger. 

Vi må forberede oss på å ta mere selvstendig ansvar i framtiden. Faget er under 

modernisering med nye retningslinjer og kompetanseområder for 

sykepleierutdanningen. Vi må også forberede oss på å overlate mere til 

pasienter og brukere selv, til helsefagarbeidere og frivillige der det er mulig. Vi 

må først å fremst får gjort våre hovedoppgaver godt. Det er da vi hjelper 

pasienter, brukere og pårørende mest og best. 

Takk for at dere lyttet.  

 


