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Sak 26 Politiske uttalelser 

1.        VEDLEGG TIL SAK NR.: 3A 
        Delegatnr.: Forbundsstyret 

 
Seriøse arbeidsgivere følger loven 
 
Dagens arbeidsmiljølov er fleksibel. Når arbeidstilsynet avdekker flere tusen 
brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, skyldes det at 
arbeidsgivere ikke følger avtalte turnusplaner, ikke at loven er for lite fleksibel. 
 
Landsmøtet er glad for regjeringens signal om at det ikke er aktuelt å endre dagens 
arbeidstidsregler. Det gir håp om at vi kan finne løsninger som ivaretar pasientenes 
behov samtidig som vi ivaretar sykepleiernes helse og velferd.  
 
Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at det er samsvar mellom bemanning og 
oppgaver. Med riktig bemanning reduseres kostnader til overtid og til arbeidsinnleie. 
Virksomhetene får mer ut av hver helsekrone. Dette er bra for pasientene, økonomisk 
lønnsomt og godt for arbeidsmiljøet.  
 
Vår velferdsstat avhenger av betingelser som bidrar til nyrekruttering, og av gode 
arbeidstidsordninger som bidrar til at sykepleiere forblir i yrket.  
 
Løsningene på organiseringen av arbeidstiden finnes innenfor gjeldende lov, men 
loven løser ikke mangel på ressurser. Det siste er en oppgave mellom arbeidsgiver 
og bevilgende myndigheter. Arbeidsgiverne må adressere økonomispørsmålet til 
riktig mottaker og fokusere på løsninger fremfor politisk agitasjon for endring av 
arbeidsmiljøloven. 
 
Landsmøtet i Norsk Sykepleierforbund krever at: 
 

 arbeidsgivere overholder arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser  

og avtalte turnusplaner. Det må koste dyrt både økonomisk og 

omdømmemessig å bryte arbeidstidsreglene.  

 helseforetak, kommuner og andre som yter helsetjenester på 

samfunnets vegne må gis ressurser i forhold til oppgavene 

 

Vedtatt 
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Delegatnr.:  180      Eventuelt sak nr.: 6 
Forslag på vegne av: Oslo, forbundsstyret 
 

 

NASJONAL SJEFSSYKEPLEIER NÅ!  
 

Vi trenger og en helhetlig plan for å sikre sykepleiekompetanse og 
spesialsykepleierkompetanse til pasientene nå og i fremtiden. Norge må etablere en 
helhetlig og systematisk oppfølging av kvalitet på sykepleien. Nasjonal sjefsykepleier 
kan løse utfordringen! 
 
Samtlige av de land vi gjerne sammenlikner oss med – bl a Sverige, Finland, 
Danmark, England og USA – har etablert ordning med en nasjonal sjefssykepleier en 
koordinerende enhet for sykepleietjenesten. Norge har gjennom WHO, forpliktet seg 
til å bedre koordineringen av sykepleietjenesten. NSF mener det er på tide at 
myndighetene oppfyller nasjonale og internasjonale forpliktelser. Koordinering av 
sykepleietjenesten er avgjørende for å kunne sikre god sykepleiefaglig kvalitet inn i 
fremtidens helsetjeneste. 

Sykehusreformen viser etter 10 år en fragmentert sykepleietjeneste med fravær av 
tydelig og koordinert ledelse. Innføring av nytt lovverk der krav til sykepleiefaglig 
kompetanse og kvalitet i kommunenes helse- og omsorgstjenester er fjernet dette er 
en trussel for pasientenes sikkerhet. 

Høgskolene har ledige studieplasser innen geriatri, intensiv- og operasjonssykepleie. 
Tid til fagutvikling skrelles bort og gode arbeidstidsordninger endres til det verre. 
Dette må vi endre – NÅ!  Det er stort behov for flere sykepleiere med 
spesialkompetanse for å sikre pasienter et faglig forsvarlig tilbud nå og i fremtiden. 
Norge trenger en overordnet plan for spesialutdanning i sykepleie! Sykepleiere i 
videreutdanning må tilbys full lønn! 

 
Landsmøtet 2011 i Norsk Sykepleierforbund krever at: 

 Sykepleietjenesten er forankret og har en sentral posisjon på nasjonalt nivå 

 Sykepleiere på alle nivå skal ledes av sykepleiere med lederutdanning 
 

 Pasientenes behov for spesialsykepleierkompetanse må tas på alvor  

 

 Foretak og kommuner må tilby ansatte videreutdanning med full lønn. 

 

Vedtatt 
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3.        VEDLEGG TIL SAK NR.: 3B 
        Delegatnr.: Forbundsstyret 

 

 

Likelønnskampen fortsetter!  
 
Verdsettingsdiskrimineringen står i veien for å løse arbeidskraftutfordringene i 
helsesektoren. Vi har ikke behov for flere analyser nå, likestillingsminister 
Lysbakken, det er tid for handling! 
 
Denne uka la likestillingsminister Lysbakken fram regjeringas første samlede 
handlingsplan for likestilling på 20 år. I forordet skriver han at ”På tross av at 
likelønnsspørsmål har stått på den politiske agendaen siden 1950-tallet har vi 
fremdeles ikke oppnådd lik lønn for arbeid av lik verdi.”  Likevel velger ministeren og 
regjering fortsatt å overlate ansvaret for lønnsoppgjør og lønnsdannelse til 
arbeidslivets parter! Likelønnskommisjonen pekte på at den norske 
forhandlingsmodellen i beste fall bidrar til å opprettholde lønnsforskjellene mellom 
kvinner og menn. Etter NSFs mening ble dette bekreftet i 2010!  
 
Regjeringas egen Likelønnskommisjon pekte på verdsettingsdiskriminering som den 
viktigste årsak til likelønnsgapet: lønnsforskjellene følger det kjønnsdelte 
arbeidsmarkedet. Men når vi vet at helsesektoren trenger all den arbeidskraft den 
kan få, kan vi ikke oppfordre jentene til å velge seg vekk fra helse- og 
omsorgsyrkene. Derimot ønsker vi alle flere menn i disse yrkene.  Det må iverksettes 
omfattende grep i forhold til lønn, arbeidsvilkår generelt og deltidsandelen spesielt. 
 
Norsk Sykepleierforbunds landsmøte krever at 
 

 Regjeringen må pålegge arbeidsgiverne i offentlig sektor å bidra til økt 

verdsetting av de kvinnedominerte velferdsyrkene. Vi må begynne der 

forskjellene er dokumentert størst! 

 

Vedtatt 

 
 


