
1 
 

Dokumentnummer: 1091803 

 

Forslag til revidert prinsipprogram  
Føringer for revisjonen: 
• ikke stå to setninger i ett punkt 
• være på prinsippnivå  
• være forståelige uten historiekunnskap om tidligere politikk og bakgrunnen for denne 
• ikke gjentagelser 
• oppdatert språkdrakt/begreper 
• kronologisk/logisk oppbygging  

Helsetjenesten og samfunnet 

Nåværende Forslag til ny Bakgrunn for endring 
NSF mener at: NSF mener at:  
  1 hele befolkningen må sikres likeverdige tjenestetilbud, 

der pasient- og brukerrettigheter blir ivaretatt 
Flyttet øverst slik at det mest 
overordnede kommer først og 
omformulert av språklige hensyn. 
Ordet «medvirkning» er tatt ut fordi 
det inngår i rettighetsbegrepet.  

1 helsefremmende og forebyggende helsearbeid er 
grunnpilarer i helsetjenesten 

2 helsefremmende og forebyggende helsearbeid er 
grunnpilarer i helsetjenesten 

Uendret. Dette og øvrige prinsipper 
har ny rekkefølge tilpasset 
ovennevnte. 

2 for å oppnå best mulig helse og livskvalitet må den 
offentlige samfunnsplanlegging vektlegge faktorer av 
miljø-, sosial- og helsemessig betydning 

3 sosiale, miljø- og helsemessige faktorer må vektlegges i 
offentlig samfunnsplanlegging  

Omformulert av språklige hensyn; 
øvrig budskap dekket i andre punkt.  

3 nasjonale mål for helsetjenesten må definere prioriterte 
satsingsområder. Ressurstildelingen må sikre 

4 nasjonale helsepolitiske mål må definere 
satsingsområder og sikres rammebetingelser slik at 
målene kan realiseres 

Uheldig med to setninger i et prinsipp 
– denne kan slås sammen til en 
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rammebetingelser slik at helsepolitiske mål kan 
realiseres 

setning. Omformulert av språklige 
hensyn.  

4 helsetjenesten er et offentlig ansvar den må være 
underlagt politisk styring og kontroll som klargjør 
målsetting, prioritering, ressurstildeling og 
tilgjengelighet 

5 helsetjenesten er et offentlig ansvar, og må være
underlagt politisk styring og kontroll, som setter mål og 
tydeliggjør prioritering, ressurstildeling og tilgjengelighet. 

Omformulert av språklige hensyn, og 
to setninger slått sammen til en.  

5 konkurranseutsetting/profittbasert privatisering ikke er 
forenlig med prinsippet om god ressursutnyttelse, lik 
tilgjengelighet til helsetjenester, forsvarlig arbeidsmiljø 
og tariffestede rettigheter for de ansatte 

6 konkurranseutsetting og profittbasert privatisering ikke 
er forenlig med prinsippet om god ressursutnyttelse, lik 
tilgang til helsetjenester, forsvarlig arbeidsmiljø og 
tariffestede rettigheter for de ansatte. 

Tilgjengelighet endret til tilgang. 

6 hele befolkningen må sikres et likeverdig tilbud, der 
pasientrettigheter, brukerrettigheter og medvirkning 
blir ivaretatt 

Flyttet øverst og omformulert av 
språklige hensyn. 

7 det er et offentlig ansvar å utarbeide nasjonale og 
lokale rekrutteringsplaner med virkemidler som gjør det 
attraktivt både å utdanne seg til, og å jobbe som, 
sykepleier 

7 det er et offentlig ansvar å utarbeide og iverksette 
nasjonale og lokale rekrutteringsplaner med virkemidler 
som gjør sykepleieryrket attraktivt. 

Forsterket med «og iverksette» og 
omformulert av språklige hensyn.  

 

Revidert blir prinsippene under Helsetjenesten og samfunnet som følger: 

NSF mener at: 

- hele befolkningen må sikres likeverdige tjenestetilbud, der pasient- og brukerrettigheter blir ivaretatt 
- helsefremmende og forebyggende helsearbeid er grunnpilarer i helsetjenesten  
- sosiale, miljø- og helsemessige faktorer må vektlegges i offentlig samfunnsplanlegging 
- nasjonale helsepolitiske mål må definere satsingsområder og sikres rammebetingelser slik at målene kan realiseres 
- helsetjenesten er et offentlig ansvar underlagt politisk styring og kontroll, som setter mål og tydeliggjør prioritering, ressurstildeling og 

tilgjengelighet 
- konkurranseutsetting og profittbasert privatisering ikke er forenlig med prinsippet om god ressursutnyttelse, lik tilgang til helsetjenester, forsvarlig 

arbeidsmiljø og tariffestede rettigheter for de ansatte 
- det er et offentlig ansvar å utarbeide og iverksette rekrutteringsplaner med virkemidler som gjør sykepleieryrket attraktivt 
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Internasjonal deltakelse og solidaritet 

Nåværende Forslag til ny Bakgrunn for endring 
NSF mener at:  NSF mener at:  

 1 internasjonalt samarbeid og solidaritet er viktig for å 
fremme demokratisk utvikling, menneskerettigheter 
og fredelig samkvem mellom nasjoner og 
folkegrupper 

Det mest prinsipielle og 
grunnleggende utsagnet er 
flyttet først og omformulert av 
språklige hensyn.  

1 organisatorisk arbeid på nordisk, europeisk og 
internasjonalt nivå er en forutsetning for å nå nasjonale 
målsettinger 

2 organisasjonspolitisk arbeid på nordisk, europeisk og 
internasjonalt nivå er nødvendig for å nå nasjonale 
målsettinger 

Omformulert av språklige 
hensyn. 

2 organisasjonen til enhver tid skal ha en 
organisasjonstilknytning som gir optimal 
påvirkningsmulighet i relasjon til faglige og 
arbeidstakermessige saksområder 

3 vi skal ha en organisasjonstilknytning som gir optimal 
påvirkningsmulighet på saksområder av betydning for 
sykepleiefag og arbeidsvilkår 

Omformulert av språklige 
hensyn. 

3 internasjonalt samarbeid og solidaritet er viktig for å 
fremme demokratisk utvikling, ivaretakelse av 
menneskerettighetene og fredelig samkvem mellom 
nasjoner og folkegrupper 

Flyttet øverst. 

 

Revidert blir prinsippene under Internasjonal deltakelse og solidaritet som følger: 

NSF mener at: 

- internasjonalt samarbeid og solidaritet er viktig for å fremme demokratisk utvikling, menneskerettigheter og fredelig samkvem mellom nasjoner og 
folkegrupper 

- organisasjonspolitisk arbeid på nordisk, europeisk og internasjonalt nivå er nødvendig for å nå nasjonale målsettinger 
- vi skal ha en organisasjonstilknytning som gir optimal påvirkningsmulighet på saksområder av betydning for sykepleiefag og arbeidsvilkår 
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Et likestilt og inkluderende samfunn og arbeidsliv 

Nåværende Forslag til ny Bakgrunn for endring 
NSF mener at: NSF mener at:  
1 inkludering og mangfold skal være grunnleggende i 

samfunnet. Dette forutsetter at likeverd og like 
rettigheter anerkjennes som viktige verdier, og at alle 
anses som en ressurs 

1 likeverd, like rettigheter, mangfold og inkludering 
skal være grunnleggende verdier i samfunnet 

To setninger på noe ulikt nivå slått 
sammen til en setning på samme 
prinsipielle nivå. Omformulert av 
språklige hensyn. 

2 ansatte og pasienter skal vernes mot direkte og 
indirekte diskriminering på grunn av kjønn, alder, 
etnisitet, religion, funksjonshemming eller seksuell 
orientering 

2 ansatte og pasienter skal vernes mot alle former for 
diskriminering på grunn av kjønn, alder, etnisitet, 
religion, funksjonsnedsettelse eller seksuell 
orientering 

Endret funksjonshemming til 
funksjonsnedsettelse etter Bufdir. 
sin begrunnelse: 
«Funksjonsnedsettelse er noe man 
har, ikke noe man er.» 
Omformulert av språklige hensyn. 

3 kjønnsfordelingen i sykepleietjenesten bør være som 
i befolkningen for øvrig 

5 kjønnsfordelingen i sykepleietjenesten bør være 
som i befolkningen for øvrig 

Endret rekkefølge slik at de mer 
spesifikke prinsippene blir samlet. 

4 det skal legges til rette for at kvinner og menn har 
like muligheter til å delta i arbeids- og familieliv 

4 kvinner og menn skal ha like muligheter til å delta i 
arbeids- og familieliv 

Endret rekkefølge med samme 
begrunnelse som ovenfor, og 
omformulert av språklige hensyn. 

5 kjønnsperspektivet skal ivaretas i all aktivitet og 
organisering i NSF, med det formål å oppnå 
likestilling mellom kvinner og menn 

6 kjønnsperspektivet skal ivaretas i all aktivitet og 
organisering i NSF 

Endret rekkefølge slik at de mer 
spesifikke prinsippene blir samlet 
og omformulert av språklige 
hensyn. Kun beholdt prinsippet, 
ikke den påfølgende 
målformuleringen. 
Målformulering/formålsbeskrivelse 
bør ikke stå i prinsipprogrammet. 
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6 yrkesskadereglene ikke må virke diskriminerende 3 yrkesskadereglene ikke må virke diskriminerende Flyttet slik at de mest generelle 
temaene er samlet og kommer 
først.  

7 NSF ønsker kjønnsnøytrale yrkestitler for sykepleiere 7 sykepleieres yrkestitler bør være kjønnsnøytrale I og med felles heading «NSF 
mener at», er «NSF ønsker» 
fjernet. 

 

Revidert blir da prinsippene under Et likestilt og inkluderende samfunn og arbeidsliv, som følger: 

NSF mener at: 

- likeverd, like rettigheter, mangfold og inkludering skal være grunnleggende verdier i samfunnet 
- ansatte og pasienter skal vernes mot alle former for diskriminering på grunn av kjønn, alder, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse eller seksuell 

orientering 
- yrkesskadereglene ikke må virke diskriminerende 
- kvinner og menn skal ha like muligheter til å delta i arbeids- og familieliv 
- kjønnsfordelingen i sykepleietjenesten bør være som i befolkningen for øvrig 
- kjønnsperspektivet skal ivaretas i all aktivitet og organisering i NSF 
- sykepleieres yrkestitler bør være kjønnsnøytrale 
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I temaet Utdanning, fagutvikling og forskning er det foreslått endringer i rekkefølge på mange av prinsippene. Den foreslåtte rekkefølgen er vurdert å gi en 
mer logisk kronologisk rekkefølge. Først omtales det som har med utdanning å gjøre; vi starter med det som er generelt, så bachelorutdanningen, deretter 
videre- og masterutdanning. Deretter følger det som angår praksis. 

Utdanning, fagutvikling og forskning 

Nåværende Forslag til ny Bakgrunn for endring 
NSF mener at: NSF mener at:  
1 opptak til bachelorstudiet i sykepleie skal bygge på 

studiekompetanse og karakterkrav 
9 opptak til bachelorstudiet i sykepleie skal bygge på 

studiekompetanse og karakterkrav 
Uendret ordlyd, kun endret 
rekkefølge, jf ovennevnte 
forklaring. 

2 all sykepleierutdanning skal innpasses i 
gradsstrukturen for høyere utdanning 

1 all sykepleierutdanning skal innpasses i 
gradsstrukturen for høyere utdanning 

Uendret ordlyd, kun endret 
rekkefølge. 

3 det må etableres sykepleievitenskapelige 
mastergrader av relevans for utvikling av 
sykepleiefagets og sykepleieutøvelsens teoretiske, 
kliniske og erfaringsbaserte fundament 

12 det må etableres sykepleievitenskapelige 
mastergrader som er relevante for utviklingen av 
sykepleiefaget og sykepleieutøvelsen 

Endret rekkefølge og 
omformulert av språklige 
hensyn. 

4 avkortning av bachelorstudiet i sykepleie ikke er 
faglig forenlig med de krav som stilles til sykepleieren 

10 de faglige krav som stilles til sykepleieren forutsetter 
en helhetlig treårig bachelorutdanning 

Omformulert av språklige 
hensyn og endret rekkefølge. 

5 nasjonale rammeplaner og forskrifter skal sikre felles 
kunnskapsinnhold for autoriserte sykepleiere og 
spesialsykepleiere på alle nivå 

2 nasjonale rammeplaner og forskrifter skal sikre 
kunnskapsgrunnlaget for autoriserte sykepleiere, og 
spesialsykepleiere på alle nivå 

Endret rekkefølge, forenklet 
språket og omredigert. 
Kunnskapsinnholdet i 
sykepleieutdanningen omtales i 
nytt punkt 4. 

6 utvikling av internasjonal regulering av 
sykepleierutdanningen skal sikre et nødvendig 
kunnskapsinnhold på alle nivå 

4 internasjonal regulering av sykepleierutdanningen 
skal sikre nødvendig kunnskapsinnhold på alle nivå 

Endret rekkefølge og 
omformulert av språklige 
hensyn.  

7 antall studieplasser på alle nivå i 
sykepleierutdanningen må dimensjoneres i forhold til 

3 antall studieplasser på alle nivå i 
sykepleierutdanningen må dimensjoneres ut fra 

Endret plassering og 
omformulert av språklige 
hensyn. 



7 
 

Dokumentnummer: 1091803 

befolkningens behov for sykepleietjeneste, målene 
for helsepolitikken og krav til faglige standarder 

befolkningens behov, helsepolitiske mål og krav til 
faglige standarder 

8 etablering og utvikling av mastergrader må sikre 
sykepleiefaglig fordypning 

13 etablering og utvikling av mastergrader må sikre 
sykepleiefaglig fordypning 

Endret rekkefølge. 

9 samarbeid mellom høgskole/universitet og 
helsetjenesten er sentralt for kunnskapsutveksling og 
kompetanseutvikling i sykepleie 

8 samarbeid mellom høgskole/universitet og 
helsetjenesten skal bidra til kunnskapsutveksling og 
kompetanseutvikling i sykepleie 

Endret rekkefølge og 
omformulert av språklige 
hensyn. 

10 myndighetsgodkjenning av spesialsykepleiere må 
sikres ved spesialistgodkjenning 

11 myndighetsgodkjenning av spesialsykepleiere må
sikres ved spesialistgodkjenning 

Endret rekkefølge.

11 det er behov for økte ressurser og økt kompetanse 
for å utvikle sykepleievitenskapelig kunnskap 
gjennom forskning og fagutvikling, også innen 
organisasjonsutvikling og ledelse i helsetjenesten 

 Dette er ikke et prinsipp og 
innholdet dekkes av nytt punkt 
12. Foreslås derfor tatt ut. 

12 praksisstudier skal gi grunnlag for tilegnelse av 
kunnskap og kompetanse og må sikres gjennom krav 
til og ansvar for innhold, vurdering og kvalitet 

14 praksisstudier skal sikres gjennom krav til, og ansvar 
for innhold, vurdering og kvalitet 

Endret rekkefølge og 
omformulert av språklige 
hensyn.  

13 veiledere i sykepleiepraksis må sikres rammevilkår 
slik at de blir i stand til å gi studentveiledning 

15 veiledere i sykepleiepraksis må sikres 
veiledningskompetanse og rammevilkår slik at de blir 
i stand til å gi studentveiledning 

Endret rekkefølge og føyd til 
veiledningskompetanse. 

14 IKT og dokumentasjon av sykepleie må tas i bruk som 
verktøy og virkemiddel i kunnskaps- og 
kompetanseutvikling og klinisk praksis 

7 IKT og dokumentasjon av sykepleie må tas i bruk som 
verktøy og virkemiddel  

Endret rekkefølge og 
omformulert av språklige 
hensyn. 

15 alle sykepleiere må kunne ta del i kunnskaps- og 
kompetanseutvikling i helsetjenesten så vel som i 
utdannings- og forskningsinstitusjoner for å sikre en 
kunnskapsbasert praksis 

5 alle sykepleiere må gis mulighet til kunnskaps- og 
kompetanseutvikling for å sikre kunnskapsbasert 
praksis 

Endret rekkefølge, kortet ned 
og omformulert av språklige 
hensyn. (Foreslår å ta bort en 
begrensende opplisting av 
arenaer.) 

16 veiledningsoppfølging av nyutdannete sykepleiere 
skal gjennomføres 

17 veiledningsoppfølging av nyutdannete sykepleiere 
skal gjennomføres 

Uendret, kun endret rekkefølge.  
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17 sykepleierutdanning på alle nivå må være studievalg 
med høy faglig kvalitet og være konkurransedyktig i 
forhold til andre studiealternativer 

6 sykepleierutdanning på alle nivå må være 
konkurransedyktige studievalg med høy faglig kvalitet 

Endret rekkefølge og 
omformulert av språklige 
hensyn. 

18 sykepleiestudenters veileder i praksis skal være 
autorisert sykepleier 

16 sykepleiestudenters veileder i praksis skal være 
autorisert sykepleier 

Er forskriftsfestet og kan sånn 
sett tas ut, men det vil være en 
materiell endring og foreslås 
derfor ikke. Endret rekkefølge. 

19 det må iverksettes tiltak for å styrke 
veiledningskompetansen og rammevilkårene for 
praksisveiledere 

 Foreslås tatt ut fordi det er 
formulert som et tiltak og ikke 
et prinsipp. Meningsinnholdet 
er innarbeidet i pkt. 15 som 
dekker dette. 

 

Revidert blir prinsippene under Utdanning, fagutvikling og forskning, som følger: 

NSF mener at: 

- all sykepleierutdanning skal innpasses i gradsstrukturen for høyere utdanning 
- nasjonale rammeplaner og forskrifter skal sikre kunnskapsgrunnlaget for autoriserte sykepleiere, og spesialsykepleiere på alle nivå 
- antall studieplasser på alle nivå i sykepleierutdanningen må dimensjoneres ut fra befolkningens behov, helsepolitiske mål og krav til faglige 

standarder 
- internasjonal regulering av sykepleierutdanningen skal sikre nødvendig kunnskapsinnhold på alle nivå 
- alle sykepleiere må gis mulighet til kunnskaps- og kompetanseutvikling for å sikre kunnskapsbasert praksis 
- sykepleierutdanning på alle nivå må være konkurransedyktige studievalg med høy faglig kvalitet 
- IKT og dokumentasjon av sykepleie må tas i bruk som verktøy og virkemiddel 
- samarbeid mellom høgskole/universitet og helsetjenesten skal bidra til kunnskapsutveksling og kompetanseutvikling i sykepleie 
- opptak til bachelorstudiet i sykepleie skal bygge på studiekompetanse og karakterkrav 
- de faglige krav som stilles til sykepleieren forutsetter en helhetlig treårig bachelorutdanning 
- myndighetsgodkjenning av spesialsykepleiere må sikres ved spesialistgodkjenning 
- det må etableres sykepleievitenskapelige mastergrader som er relevante for utviklingen av sykepleiefaget og sykepleieutøvelsen 
- etablering og utvikling av mastergrader må sikre sykepleiefaglig fordypning 
- praksisstudier skal sikres gjennom krav til, og ansvar for innhold, vurdering og kvalitet 
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- veiledere i sykepleiepraksis må sikres veiledningskompetanse og rammevilkår slik at de blir i stand til å gi studentveiledning 
- sykepleiestudenters veileder i praksis skal være autorisert sykepleier 
- veiledningsoppfølging av nyutdannete sykepleiere skal gjennomføres 

 
FORESLÅS TATT UT: 

o det er behov for økte ressurser og økt kompetanse for å utvikle sykepleievitenskapelig kunnskap gjennom forskning og fagutvikling, også 
innen organisasjonsutvikling og ledelse i helsetjenesten  

o det må iverksettes tiltak for å styrke veiledningskompetansen og rammevilkårene for praksisveiledere 
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I temaet Sykepleietjenesten er det foreslått endringer i rekkefølge på mange av prinsippene. Den foreslåtte rekkefølgen er vurdert å gi en mer logisk 
kronologisk rekkefølge enn nåværende. Først omtales det som er overordnet om sykepleie, deretter hva sykepleien skal bygge på, så hva sykepleietjenesten 
skal sikre og sist hvilke rammebetingelser som er nødvendige.  

Sykepleietjenesten  

Nåværende Forslag til ny Bakgrunn for endring 
NSF mener at: NSF mener at:  
1 sykepleiepraksis skal bygge på forskning, 

erfaringsbasert kunnskap, og pasientens/brukerens 
behov og ønsker 

2 sykepleiepraksis skal bygge på forskning, 
erfaringsbasert kunnskap, og 
pasientens/brukerens behov og ønsker  

Flyttet til punkt 2, se forklaring i 
neste punkt. Er uendret.  

2 sykepleiere skal fremme helse, forebygge sykdom, 
gjenopprette helse, lindre lidelse, gi omsorg og legge til 
rette for en verdig død 

1 sykepleiere skal fremme helse og forebygge 
sykdom, gi sykepleie, omsorg og behandling, lindre 
lidelse og legge til rette for en verdig død 

Flyttet som første punkt fordi 
det er mest overordnet og 
prinsipielt. Strammet opp og 
synliggjør sykepleie, inkludert 
behandling som konkret 
oppgave og ansvar, istedenfor å 
gjenopprette helse. 

3 sykepleiere skal sikre høy etisk og faglig standard på 
tjenestetilbudet 

3 sykepleiere skal sikre høy etisk og faglig standard 
på tjenestetilbudet 

Uendret.  

4 sykepleie må organiseres og utøves på en måte som 
ivaretar sykepleiefaglige, juridiske og etiske normer, 
faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp. Det må være 
samsvar mellom utdanning, kompetanse og ansvar 

4 sykepleietjenesten skal organiseres slik at faglig 
forsvarlighet og omsorgsfull hjelp, yrkesetiske 
retningslinjer og juridiske krav ivaretas. 

Omformulert av språklige 
hensyn. Siste del redigert inn i 
nytt punkt 10. 

5 pasientens situasjon og behov for sykepleie skal være 
grunnlaget for hensiktsmessig bemanning, 
kompetansesammensetning og nødvendig beredskap 

9 pasientenes behov for sykepleie skal være 
grunnlaget for bemanning og 
kompetansesammensetning  

Omformulert av språklige 
hensyn og redigert ved at siste 
del er flyttet til nytt punkt 10.  
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  10 det skal sikres samsvar mellom ansvar, 
kompetanse og behov for beredskap i 
sykepleietjenesten 

Nytt punkt. Løftet frem 
ansvaret som ligger på 
systemnivå i 
sykepleietjenesten. 

6 sykepleiere skal sikre godt koordinerte helsetilbud 
gjennom tverrfaglig samarbeid og samhandling 
mellom nivåer og sektorer 

5 Sykepleierne skal bidra til godt koordinerte 
helsetilbud gjennom tverrfaglig samarbeid og 
samhandling mellom nivåer og sektorer 

Redigert slik at sykepleiere skal 
bidra og ikke har ansvar for å 
sikre. (Ansvaret for å sikre 
tilligger systemnivået) 

7 sykepleiere skal delta i utviklingen av, ha tilgang til og 
tid til å anvende nødvendig helseinformasjon, 
fagstøtte, kunnskapskilder og teknologi for å kunne 
utøve god praksis 

11 sykepleiere skal ha tilgang til og tid til å anvende 
nødvendig helseinformasjon, fagstøtte, 
kunnskapskilder og teknologi 

Omformulert av språklige 
hensyn. Første ledd er flyttet til 
nytt punkt 7. 

  7 sykepleiere og sykepleietjenesten skal bidra aktivt 
til innovasjon, teknologi-, fag- og tjenesteutvikling 

Redigert sammen til nytt punkt. 
Nytt punkt 7 tar inn pkt 11. 

8 sykepleiere skal inneha lederansvar på alle nivå i 
helsetjenesten 

8 sykepleiere skal inneha lederansvar på alle nivå i 
helsetjenesten 

Uendret ordlyd. 

9 pasienten skal sikres pasientansvarlig sykepleier   Forslås tatt ut da funksjonen 
ivaretas i nytt punkt 9.  

10 sykepleiere skal ha gode norskkunnskaper, både 
muntlig og skriftlig, føre et forståelig språk og inneha 
en helsefaglig språkforståelse.  Dette for å sikre trygg 
og forsvarlig kommunikasjon med pasienter, pårørende 
og kolleger 

6 Sykepleiere skal ha gode norskkunnskaper, både 
muntlig og skriftlig, for å sikre trygg og forsvarlig 
kommunikasjon med pasienter, pårørende og 
kolleger. 

Forenklet, endret rekkefølge og 
løftet innholdet til et prinsipielt 
nivå. 

11 sykepleietjenesten må sikres rammebetingelser for å 
bidra aktivt til innovasjon og tjenesteutvikling 

 Kan taes ut da innhold er 
redigert inn i nytt punkt 7. 
Mulighet til å bidra forutsetter 
rammebetingelser. 

12 organisering og finansiering av helse- og 
omsorgstjenestene må være innrettet slik at 

12  organisering og finansiering av helse- og 
omsorgstjenestene skal sikre at helsefremmende 

I og med at vi foreslår å ta ut 
det egne kapittelet i 
prinsipprogrammet som heter 
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sykepleiere kan ivareta helsefremmende og 
forebyggende arbeid 

og forebyggende sykepleie gjennom hele livsløpet 
prioriteres 

Helsefremmende og 
forebyggende sykepleie (med 
underpunkt), redigeres punkt 
12 her til å tydeliggjøre hele 
livsløpet. 

 

Revidert blir prinsippene under Sykepleietjenesten som følger: 

NSF mener at: 

- sykepleiere skal fremme helse og forebygge sykdom, gi sykepleie, omsorg og behandling, lindre lidelse og legge til rette for en verdig død 
- sykepleiepraksis skal bygge på forskning, erfaringsbasert kunnskap, og pasientens/brukerens behov og ønsker 
- sykepleiere skal sikre høy etisk og faglig standard på tjenestetilbudet 
- sykepleietjenesten skal organiseres slik at faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp, yrkesetiske retningslinjer og juridiske krav ivaretas 
- sykepleierne skal bidra til godt koordinerte helsetilbud gjennom tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom nivåer og sektorer 
- sykepleiere skal sikre trygg og forsvarlig kommunikasjon med pasienter, pårørende og kolleger 
- sykepleiere og sykepleietjenesten skal bidra aktivt til innovasjon, teknologi-, fag- og tjenesteutvikling 
- sykepleiere skal inneha lederansvar på alle nivå i helsetjenesten 
- pasientenes behov for sykepleie skal være grunnlaget for bemanning og kompetansesammensetning 
- det skal sikres samsvar mellom ansvar, kompetanse og behov for beredskap i sykepleietjenesten  
- sykepleiere skal ha tilgang til og tid til å anvende nødvendig helseinformasjon, fagstøtte, kunnskapskilder og teknologi 
- organisering og finansiering av helse- og omsorgstjenestene skal sikre at helsefremmende og forebyggende sykepleie gjennom hele livsløpet 

prioriteres 

 
FORESLÅS TATT UT: 

o pasienten skal sikres pasientansvarlig sykepleier  
o sykepleietjenesten må sikres rammebetingelser for å bidra aktivt til innovasjon og tjenesteutvikling 
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I temaet Lønns- og arbeidsvilkår er «Sykepleierne» erstattet med «medlemmene» for å presisere at det gjelder alle medlemmer, uavhengig av yrke.  

Lønns- og arbeidsvilkår  

Nåværende Forslag til ny Bakgrunn for endring 
NSF mener at: NSF mener at:  

1 organisasjonen alltid skal være i en posisjon som 
sikrer full ivaretakelse av medlemmenes lønns- og 
arbeidsvilkår. Organisasjonsfrihet, forhandlingsrett og 
streikerett skal sikres 

1 organisasjonen alltid skal være i en posisjon som 
sikrer NSF forhandlings- og streikerett, og 
ivaretakelse av medlemmenes lønns- og 
arbeidsvilkår  

Slått sammen setningene og 
omformulert av språklige 
hensyn.  

2 forhandlingsordningen skal bygge på reelle 
forhandlinger og likeverdighet mellom partene, og 
inneholde reelle 
sanksjonsmuligheter/tvisteløsningsmodeller 

4 forhandlingsordningene skal bygge på reelle 
forhandlinger, likeverdighet mellom partene, og 
inneholde reelle sanksjonsmuligheter og 
tvisteløsningsmodeller 

Omformulert av språklige 
hensyn. Endret rekkefølge slik 
at det som er overordnet 
kommer først og knytte 
sammen prinsipper med samme 
innhold. 

3 medlemmenes rettigheter skal sikres gjennom 
tariffavtaler 

3 medlemmenes rettigheter skal sikres gjennom 
tariffavtaler 

Uendret. 

4 sykepleieryrket skal være et attraktivt og 
framtidsrettet yrke for både kvinner og menn 

2 sykepleieryrket skal være et attraktivt og 
framtidsrettet yrke for både kvinner og menn 

Endret rekkefølge, se ovenfor. 

5 sykepleiere skal sikres lønns- og arbeidsvilkår som 
anerkjenner og verdsetter deres utdanning, 
kompetanse, funksjon og ansvar 

5 medlemmene skal sikres lønns- og arbeidsvilkår 
som anerkjenner og verdsetter deres utdanning, 
kompetanse, funksjon og ansvar 

Endret fra «sykepleiere» til 
«medlemmene» 

6 likelønn er et overordnet mål for yrkesgruppen 6 medlemmene skal sikres likelønn Omformulert slik at det blir mer 
et prinsipp enn en 
målformulering. 
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7 alle virkemidler, både sentralt og lokalt, må til enhver 
tid utnyttes maksimalt for å høyne sykepleiernes lønn 

7 alle virkemidler, både sentralt og lokalt, skal tas i 
bruk for å høyne medlemmenes lønn 

Omformulert av språklige 
hensyn. 

8 sosial dumping i arbeidslivet skal motarbeides uten 
bruk av lovfestet minstelønn 

8 sosial dumping i arbeidslivet skal motarbeides, 
uten bruk av lovfestet minstelønn 

Ingen endring. 

9 sykepleierne må til enhver tid sikres et forsvarlig og 
helsefremmende arbeidsmiljø 

9 medlemmene skal sikres et forsvarlig og 
helsefremmende arbeidsmiljø 

Omformulert av språklige 
hensyn. 

10 sykepleiernes arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger 
må innrettes slik at det er mulig å være i full stilling i 
ordinært arbeid helt frem til aldersgrensen. 
Arbeidstidsordninger skal ivareta hensynet til helse, 
velferd, likestilling og faglig forsvarlighet 

10 medlemmenes arbeidsmiljø og 
arbeidstidsordninger må innrettes slik at det er 
mulig å være i full stilling i ordinært arbeid helt 
frem til aldersgrensen.  

Det er uheldig med to setninger 
i et prinsipp, og siden disse 
innholdsmessig kan stå hver for 
seg foreslås de skilt i to punkt. 

  11 medlemmenes arbeidstidsordninger skal ivareta 
hensynet til helse, velferd, likestilling og faglig 
forsvarlighet 

Nytt punkt fra opprinnelig punkt 
10 som er foreslått delt. 

11 heltidsarbeid skal være en rettighet, og skal oppnås 
uten økt helgebelastning 

12 medlemmene skal ha rett til full stilling, uten økt 
helgebelastning 

Omformulert av språklige 
hensyn.  
Erstattet «heltidsarbeid» med 
«full stilling», i tråd med 
begrepet i punkt 10. 

12 en god varslingskultur på arbeidsplassen er en 
forutsetning for å avdekke og avverge kritikkverdige 
forhold knyttet til fag og arbeidsmiljø og for å utvikle 
lærende organisasjoner 

15 alle arbeidsplasser skal ha en god varslingskultur 
knyttet til fag og arbeidsmiljø 

Omformulert for å få frem en 
prinsipiell holdning, istedenfor 
en beskrivelse/argumentasjon. 
Endret rekkefølge for å knytte 
sammen prinsipper med samme 
tema i nr 12 og 13. 
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13 turnusplaner basert på helgearbeid maksimalt hver 
tredje uke er en innarbeidet og akseptert praksis som 
ivaretar sykepleiernes helse- og velferdsmessige 
behov utover arbeidsmiljølovens minstestandard 

13 medlemmenes turnusplaner skal inneholde arbeid 
maksimalt tredje hver helg  

Omformulert for å få frem en 
prinsipiell holdning, istedenfor 
en beskrivelse/argumentasjon. 

14 etablerte pensjonsrettigheter skal videreføres 14 etablerte pensjonsrettigheter skal videreføres Uendret. 
 
Revidert blir prinsippene under Lønns- og arbeidsvilkår som følger: 

NSF mener at: 

- organisasjonen skal alltid være i en posisjon som sikrer NSF forhandlings- og streikerett, og ivaretakelse av 
medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår  

- sykepleieryrket skal være et attraktivt og framtidsrettet yrke for både kvinner og menn 
- medlemmenes rettigheter skal sikres gjennom tariffavtaler 
- forhandlingsordningene skal bygge på reelle forhandlinger, likeverdighet mellom partene, og inneholde 

reelle sanksjonsmuligheter og tvisteløsningsmodeller  
- medlemmene skal sikres lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter deres utdanning, 

kompetanse, funksjon og ansvar 
- medlemmene skal sikres likelønn 
- alle virkemidler, både sentralt og lokalt, skal tas i bruk for å høyne medlemmenes lønn 
- sosial dumping i arbeidslivet skal motarbeides uten bruk av lovfestet minstelønn 
- medlemmene skal sikres et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø 
- medlemmenes arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger må innrettes slik at det er mulig å være i full stilling i 

ordinært arbeid helt frem til aldersgrensen 
- medlemmenes arbeidstidsordninger skal ivareta hensynet til helse, velferd, likestilling og faglig 

forsvarlighet 
- medlemmene skal ha rett til full stilling, uten økt helgebelastning  
- medlemmenes turnusplaner skal inneholde arbeid maksimalt tredje hver helg 
- etablerte pensjonsrettigheter skal videreføres 
- alle arbeidsplasser skal ha en god varslingskultur knyttet til fag og arbeidsmiljø 
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