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Ad foreslått LM-sak - Satsning på psykisk helse og rus 

 

Viser til brev av 15. mai 2019, med anmodning om å trekke saken vi har sendt til Landsmøte. 

Fylkesstyret i Buskerud har lest og vurdert begrunnelsen fra forbundsstyret. Vi er glade for at 

forbundsstyret vil behandle saken, men vi mener likevel at det er nødvendig å ta saken opp på 

landsmøtet.  

 

NSF Buskerud mener det er nødvendig med en bedre strategisk satsning på sykepleiernes 

bidrag i psykisk helse og rusfeltet. Vi trenger å utvikle NSFs politikk på hvordan vi skal sørge for 

at sykepleiernes kompetanse blir brukt på en mer hensiktsmessig måte til pasientenes beste, 

både i kommuner og i spesialisthelsetjenesten. Sykepleiere bør ta et mer selvstendig ansvar 

innen dette viktige fagfeltet. Dette innebærer at NSF må bidra til å utvikle sykepleierrollen, 

funksjonen og utdanningen i tråd med dette. Vi har hatt PHR som satsningsområde i 

inneværende landsmøteperiode, uten at vi har påvirket i stor nok grad. I vårt fylke blir ikke 

sykepleiernes kompetanse brukt godt nok, og det er andre grupper som overtar sykepleiernes 

oppgaver. Dette trenger ikke å være feil dersom det er begrunnet i pasientenes behov, men vi 

mener det er nødvendig at sykepleierne tar et større samfunnsansvar innen fagfeltet. Vi må 

klargjøre hvilken kjernekompetanse sykepleierne har innen dette feltet, og vi trenger tydelige 

mål. Vi trenger å jobbe både internt i NSF og vi må jobbe utad. Vi ønsker at NSF bidrar til å 

synliggjøre sykepleierne bidrag på en bedre måte, og vi ønsker at NSF påvirker politisk på en 

tydeligere og bedre måte.  

 

Dette mener vi er en prinsipiell sak som vedrører NSFs funksjon, arbeidsform og struktur, og 

som derfor skal behandles på landsmøte, jf NSF vedtekter § 8D. NSF Buskerud ønsker at saken 

oversendes landsmøtet. 
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