
 

 

Oslo 14.08.2020 

 

Til helsesykepleiere og politikere/ansvarlige byråder i 

Oslo kommune 

 

Med tanke på den økte åpningen av samfunnet, er det ingen overraskelse at vi nå opplever en 

stigning i antall smittede i Oslo.  

Gjennom sommeren har det vært en jevn pågang på koronatelefonen. Byråd Robert Steen uttaler at 

koronatelefonen hadde en kapasitet til rundt 700 samtaler i døgnet, men at de kommer til kort når 

antall samtaler i løpet av noen få dager stiger fra 500 til mange tusen, per døgn. Det som er 

interessant, er at det kun er en liten andel av de som ringer, som har spørsmål som krever helsefaglig 

kompetanse å besvare. Majoriteten av de som ringer vil bestille time for testing. Da handler det ikke 

lenger bare om kapasitet, men også om organisering. 

 Vi er glade for at kommunen i dag har lansert en mulighet for å bestille time digitalt. Vi har testet 

siden og den funger helt utmerket, både i forhold til informasjon og selve bestillingen. Når Oslos 

innbyggere heretter ringer koronatelefonen, vil de få opplyst at de kan bestille time via nettsidene til 

kommunen. Dermed forventer vi at de som faktisk trenger veiledning fra helsepersonell, kommer 

gjennom.  Som dere skjønner, er vi av den oppfatning at presset på korona telefonen er løsbart 

forholdsvis enkelt. Det har neppe vært mange tusen som har trengt hjelp, men når folk ikke får svar, 

ringer de på nytt – og på nytt.  

Når det gjelder testing, har den så langt vært utført av helsepersonell.  Vi ser nå et økende behov for 

testkapasitet, og det er ekstremt viktig å få dette på plass hvis vi skal ha mulighet til å beholde 

kontroll over smittesituasjonen i samfunnet. Samtidig er dette en stor bekymring både hos oss som 

tillitsvalgte og hos medlemmene i NSF Oslo. Vi vet at helsesykepleierne, og særlig de som har sitt 

arbeid i skolehelsetjenesten, står i fare for å bli beordret tilbake til testing og smittesporing. Dette 

mener vi vil være svært uheldig for Oslos barn og unge. I en situasjon der det er stor mangel på 

sykepleierkompetanse, har vi informert kommunen om at vi vurderer det som bedre å lære opp 

erfarne helsefagarbeidere, sykepleierstudenter/medisinstudenter eller annet helsepersonell, til å 

utføre testene. Selvfølgelig under veiledning av sykepleier eller lege, og etter en grundig opplæring.  

Vi hadde stor forståelse for at man denne våren var nødt til å omdisponere personale for å kunne 

håndtere en akutt krise. Det er vanskeligere for oss å akseptere at det ikke er lyst ut stillinger til 

koronatelefon og testing (ryktene sier at det er lyst ut denne uken, men et søk på kommunens egen 

oversikt over ledige stillinger – gir ingen treff). NSF Oslo krever at kommunen oppretter nye stillinger 

til både koronatelefonen, til testing og smittesporing. 

Helsesykepleiere møter daglig barn og unge som opplever store og små kriser. Å ikke være 

tilgjengelige for dem, vil for mange føre til at problemene stadig blir større. Tilgang på 

helsesykepleier er et av de viktigste forebyggende tiltakene vi kan sette inn overfor barn og ungdom. 

https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/veiledere/datadrevet/#/406/innsending
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Det er allerede et stort etterslep på konsultasjoner og oppfølging både i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten etter vårens omdisponeringer fra nettopp disse tjenestene.  

Med økt behov for veiledning, testing og smittesporing, er det mange av helsesykepleierne som er 

redde for at de igjen vil beordres bort fra sine ordinære stillinger. Som fylkesleder og tillitsvalgte i 

NSF Oslo mener vi det er viktig at våre helsesykepleiere nå tar på seg «advokathatten» og bidrar til å 

ivareta barn og unges behov. Dersom helsesykepleierne blir beordret til annen tjeneste, kan de ikke 

nekte, men vi har stor forståelse for at de ikke frivillig lar seg beordre i annen tjeneste, hvis det får 

negative konsekvenser for andre svake grupper. Vi oppfordrer de som blir beordret til å kreve å få 

beordringen skriftlig. Og som et svar på den skriftlige beordringen bør de redegjøre for hvilke 

negative konsekvenser det kan ha, for den gruppen de vanligvis bistår.  

Med tanke på nettopp å beskytte behovene til barn og unge, vil ikke helsesykepleierne oppfattes 

som like fleksible nå, som i vår. Men vi har pekt på et alternativ og aksepterer ikke at mangelfull 

organisering rammer sårbare barn og unge. Vi forventer at ledelsen i bydeler og etater så snart som 

mulig sikrer at andre ivaretar koronatestingen og at helsesykepleierne blir der de gjør mest nytte, 

nemlig i nær kontakt med barn, unge og deres foreldre. 

 

Med vennlig hilsen  

 

Line Orlund    Stine Beate Maassen    Eirik Aldrin 

Fylkesleder    Koordinerende hovedtillitsvalgt  Koordinerende hovedtillitsvalgt 

Oslo      Oslo kommune     Oslo kommune 

 

 

Ved spørsmål eller kommentarer kan fylkesleder Line Orlund kontaktes på line.orlund@nsf.no eller 

mobil 452 92 720. 
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