Sykepleieutdanning i et samfunn i
forandring:
Sykepleie og sykepleierens rolle i
dagens og fremtidens helsevesen
Marit Kirkevold, Avdeling for sykepleievitenskap,
Universitet i Oslo

”Mastersyken”
• Mastersyken gjennomsyrer hele utdanningssystemet
i Norge. Tusenvis av studenter inviteres inn i
utdanningsløp der det ikke er noen relevant jobb i
den andre enden.
• Mastersyken handler egentlig ikke bare om master,
men om troen på at høyest mulig utdanning er det
beste uansett. Høy utdanning er blitt viktigere enn
riktig utdanning.
Professor Linda Lai, BI, 11. mars. 2013
3

”Arbeidsgivere  …  kvier  
seg for flommen av
master-kåte sykepleiere.
…  

Utdanne seg hit og hit,
hvor skal dette ende?

Ny Powerpoint mal 2011

Sitat av redaktør R. Barth,
Sykepleien, april mars 2014 i
kommentar til Spekters leder
Brattens påstand om at
formangesykepleiere tar
masterutdanning
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Spekters Anne-Kari  Bratten  …  advarte  i  fjor  
høst mot den såkalte «mastersyken» som
nå griper om seg som en farsott:
«Vi står i fare for å få et overutdannet folk.
Hvem er det som skal gjøre jobbene som det
overutdannete folket føler seg overkvalifisert
til?».
…  Hun  pekte  på  at  det  vil  mangle  hele  85  
000 årsverk innen pleie og omsorg i 2035. Å
tro at dette kan løses ved å sende alle på
universitetet,  er  som  å  tro  på  julenissen  ….
Hun vil heller ha flinke «håndverkere» ved
sengene enn akademikere med tvilsomme
mastergrader. (R. Barth, 8.4. 2014)
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Ketil Bjørnstad mener vi trenger en debatt om hvordan vi avslutter livet til gamle på norske sykehjem.
FOTO: STIG B. HANSEN
- Min far sovnet ikke stille inn, han tørstet og sultet ihjel
I JANUAR I FJOR DØDE KETIL BJØRNSTADS 89 ÅR GAMLE FAR PÅ SYKEHJEM. HAN BLE IKKE MATET OG FIKK IKKE DRIKKE DEN SISTE UKEN.

Min far sovnet ikke stille inn, han
tørstet og sultet i hjel.
I januar i fjor døde Ketil Bjørnstads 89
år gamle far på sykehjem. Han ble ikke
matet og fikk ikke drikke den siste
uken.

Aftenposten,
12. januar 2012

Aftenposten,
12. januar 2012

Per Bjørnstad satt ved sin kone
Alfhilds seng i timevis for å få i henne
litt mat og drikke de siste ukene før
hun døde for to år siden. Da Per
Bjørnstad selv døde på sykehjem for
ett år siden, fikk han ifølge sønnen
hverken mat eller drikke.
FOTO: KARIN BEATE N STERUD/VG/SCANPIX

Ragde anmelder ansatte
etter morens død

lørdag 5. mai 2012

Politianmelder og krever 150.000 kroner etter morens død
Forfatter Anne B. Ragde politianmelder bydelsansatte i Oslo, og krever
150.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste.

Trond Helge (40) har Downs syndrom og sliter med angst:
Innestengt  i  15  timer    …

…  fordi  morgenvakten  ikke  kom  på  vakt  som  planlagt
VG,
9/5-2012
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Sykepleiere og hjemmehjelper tar ofte mer
hensyn til det de opplever som pasientenes
behov, og sin egen yrkesetikk enn de
arbeidsoppgavene som er beskrevet i
kommunenes standardkontrakter. Dermed
utfører disse yrkesgruppene en rekke tjenester
som de strengt tatt ikke skulle ha gjort, I det
skjulte Ja, du kan godt si at de er for snilIe.

Jörg W. Kirchhoff: De skjulte tjenestene – om

uønsket atferd i

We need to talk about nursing (3.6.2011)
Tony Delamothe, deputy editor, BMJ 2011;342:d3416

Bad nursing stories have been outnumbering good nursing stories of late, and thanks
to  the  BBC  they’ve  been  given  wide exposure.  The  current  run  began  in  April  on  BBC’s  Question Time (http://bbc.in/iWGf3B). In an emotional contribution, Telegraph journalist Cristina Odone
reflected angrily on the insensitive nursing care received by her elderly mother during her three emergency admissions.
A few weeks later in a BBC radio programme, Independent journalist Christina  Patterson  discussed  the  lessons  she’d  learnt from her six operations in three hospitals over the past eight years
(http://bbc.in/kUaarJ).  She’d  learnt  that  "the  nurses who seemed to have time to stand around talking to each other, and  didn’t  seem  to  like  their  jobs  very  much,  didn’t like to be disturbed and
if you wanted to keep them happy the best thing to do was not to ask them for anything and never, ever  to  press  your  buzzer."  She  couldn’t  understand  how nurses "could see people who were
suffering and frightened and maybe even dying and seem to think they were a nuisance."
Last week, the BBC dropped an even bigger bombshell on the Today radio programme (http://bbc.in/mgJ9D8). A woman was describing what  had  contributed  to  her  mother’s  death  in  hospital.
"This rash had been caused by the way Ipswich Hospital dealt with  toileting  for  the  elderly.  It  wasn’t  just  my  mother that was swathed in nappies to make life easier for the nurses—they said
they  didn’t  have  time  to  put  elderly  people  on  commodes—it was the general rule."

The plural of anecdote is not data, but data of sorts are now accumulating on
the sorry state of nursing in some hospitals. The Today programme coincided with the first 12 reports into care of older people
by the Care Quality Commission. It makes chilling reading (doi:10.1136/bmj.d3346) and suggests that something of  a  pattern  is  emerging.  The  CQC’s  messages  are  broadly in  line  with  February’s  
report from the Health Service Ombudsman (BMJ 2011;342:d1064)  and  last  year’s  report into Mid Staffordshire NHS Foundation Trust (BMJ 2010;340:c1137). Richmond  House,  or  whoever’s  in  
charge these days, we have a problem.

The problem is not just heartless nurses or "resources," although they’re  a  part  
of it. As  Desmond  O’Neill  says  in his book review, it is clear "that many healthcare workers have a troubling moral
and professional blindness to the humanity and complex needs of older
people."
The unanswered question remains "how the education, altruism, and professionalism of large
groups of healthcare workers have been subverted to such a dismissive
attitude to those in greatest need" (doi:10.1136/bmj.d3395).
Together, all the accounts of substandard patient care beg searching questions  about  the  sort  of  NHS  that’s  worth  saving.  

what are the levers that could guarantee the good sort, given
that basic humanity seems to be failing?
We can  all  agree  it’s  not  the  bad  sort,  but  

Nigel  Hawkes  reports  on  last  week’s  attempt  by  deputy prime minister Nick Clegg to assume the mantle of saviour of the NHS, the latest in a long line (doi:10.1136/bmj.d3368). If he gets his way,
the changes to the NHS and Social Care Bill will be so substantial that it will have to be sent back to MPs  to  be  considered  again.  By  the  time  that’s  done,  we may have lost a health secretary,

Morgenavisen
Jyllandsposten –Torsdag 8. mai 2014
• Fejl og mangler på 25 plejehjem i Aarhus
(dvs  50%  av  plejehjemmene)  ….
Feil og mangler utgjør en sikkerhetsrisiko for
pasientene mener Embedslægen, bl. A.
legemiddelhåndtering
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Morgenavisen
Jyllandsposten –Torsdag 8. mai 2014
• Men  alt  er  ikke  galt  ….  
Aarhus Universitetshospital er blitt for
populær  ….  Dropp  fritt  sykehusvalg
• ”  AUH  kommer  til  å  sole  seg  i  sin  egen  
forbandelse”  ....
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Increasing Mismatch between patients with
nursing care needs and nurse resources
Illustration
Projected increase in
number of patients

Projected increase in
number of nurses

2010

2020

2030

2040

2050

• Men  samtidig  ….
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Praktiserende læger ansætter sygeplejersker
i stor stil
• Antallet af sygeplejersker, der bliver ansat hos praktiserende læger, er
mere end fordoblet de seneste år, og sygeplejerskerne får stadig flere
opgaver i forhold til patienterne.
• Sygeplejersker skaber kompetenceløft
Lægerne ansætter sygeplejersker for at imødegå udfordringen med et
stigende antal borgere med kronisk sygdomme.
”Men  udviklingen  skyldes  også,  at  almen  praksis  er  presset,  fordi  man  
definere opgaver til almen praksis, som vi ikke har haft før. Det kræver
et kompetenceløft,”  forklarer  Frans  Boch  Waldorff,  der  i  sin  egen  
lægepraksis i Lyngby nord for København selv har ansat en
sygeplejerske. (DSRs hjemmeside, udatert)

Sundhedstyrelsen: Sygeplejersker skal
spørge læger om lov
• Sygeplejersker skal have tilladelse fra en læge, før de
tager en patients temperatur, udfører priktest eller
anlægger kateter. Sådan lyder et forslag fra
Sundhedsstyrelsen, der møder skarp kritik af både
politikere og fagfolk

(Forslag  til  ny  ’bekendtgørelse  og  vejledning  om  
autoriserede  sundhedspersoners  brug  af  medhjælp’).

Dagens medicin, 12.Februar 2009

Sundhedsstyrelsen: Kritik fra sygeplejersker er
langt  ude:  ”Sygeplejerskerne  skal  nok  få  lov”
•

Anne Mette Dons forklarer, at Sundhedsstyrelsen ikke er ude på, at
begrænse sygeplejerskerne og sundhedsvæsnet som helhed,
tværtimod.
»Reglerne skulle gerne være en hjælp til opgaveglidning. Det, vi gør i
den bekendtgørelse, er, at vi går ind og præciserer og siger, at der
faktisk er mange opgaver, som lægerne kan delegere. Sygeplejersker
er kvalificerede til at udføre rigtig, rigtig mange opgaver, og vi
formulerer, at der er mange ting, som de og andre i sundhedsvæsnet
kan udføre i stedet for lægerne,« siger hun og uddyber budskabet:

•

»Så længe ansvaret er placeret, kan man stort set delegere alle
opgaver til andre end læger, bortset fra enkelte ting som for eksempel
dødsattester og lægeerklæringer. I princippet kan du også godt
uddelegere operative opgaver, som kikkertundersøgelser, så længe
ansvaret og instruktionen er klar.« (min understreking)
Dagens medicin, Febr. 2009

Prinsipielt ansvar for sykepleien hvem er ansvarlig for hva?
Ansvar  for  ”bestillingen”  – hvilke
tjenester skal borgerne motta? Skape
nødvendige rammebetingelser
(ressurser, regulering, kontroll)

Ansvar for å skape
nødvendige betingelser
(organisatorisk, ressurser,
kompetanse, arbeidsstøtte),
lede arbeidet, monitorere &
kontrollere
Ansvar for å yte forsvarlig
pleie og omsorg ut fra
kvalifikasjoner og
ansvarsområde

Politiske
myndigheter
(på ulike nivå)
Leder(ne)
(på ulike nivå)

Pleiepersonalet (spl.& hj.pl.)
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Hvem er (egentlig) ansvarlig for hva?
”Den  omvendte  
ansvarsloven”

Politiske
myndigheter
(på ulike nivå)
Leder(ne)
(på ulike nivå)

Pleiepersonalet (spl.& hj.pl.)
FORVENTES å
yte pleie og
omsorg ut fra
kjærlighet,
omsorg og
(for)pliktelse

Pårørende
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Den  nye  tid……
• Nye pasientgrupper – utfordrende
sykepleieoppgaver
• Begrenset tid til sykepleie under akuttopphold
• Rasjonering av pleie og omsorg i primærsektor
• Sykepleieren del av en større helhet –
samhandling stadig viktigere
• Sykepleierollen under press – hvilket ansvar har
sykepleierne?
• Utdanning tilpasset fremtiden?

Sykepleie  er  ….
•
•
•
•

Målrettet
Veloverveid
Handlingsorientert
Koordinert handling

• For og sammen med mennesker
• For å fremme et sunt liv eller en
fredfull død

• Både pasienter og sykepleiere er
mennesker som er grunnleggende
kroppslige og som lever liv hvor
mening og handlingsrom er
vesentlige trekk.

• Sykepleiepraksis er en
intensjonell, koordinert prosess
som omfatter både
vitenskapelig, teknologisk
problemløsning, engasjerte
person-til-person interaksjoner
og er rettet mot personer med
spesifikke behov
(Kim 2010)

• Så hvilken kompetanse trenger sykepleiere i
2012 og fremover?

Er det virkelig behov
for å reflektere over
dette i 2014?

Grunnleggende sykepleiekompetanse

• Grunnleggende forståelse for hvordan sykdom og uhelse griper inn i
menneskers liv (både for pasient og pårørende)
• Vurderingskompetanse (evne til å avdekke hva som er den enkeltes
opplevelser av sin situasjon, behov og mål, hvilke sykepleiebehov
vedkommende har, evne til å prioritere behov og tiltak)
• Pasientrettet samhandlingskompetanse (evne til å samarbeide med
pasient og pårørende slik at pasientens selvbestemmelse og
integritet ivaretas)

Grunnleggende sykepleiekompetanse
(2)
• Profesjonsrettet samhandlingskompetanse (evne til å
samarbeide med kolleger i og utenfor egen profesjon slik at
pasienten får tilgang til best mulig behandling, pleie og omsorg)
• Klinisk kompetanse (god kunnskap og ferdigheter i
gjennomføring av sykepleietiltak knyttet til grunnleggende
behov og spesielle behov v/sykdom og funksjonssvikt)
• Helsefremmende og forebyggende kompetanse (kunnskap og
ferdigheter til å hjelpe andre i å styrke egne helseressurser,
fremme sunne vaner, livsstilsendringer og helse- og
sykdomsrelatert egenomsorg)

Grunnleggende sykepleiekompetanse
(3)
• Klinisk lederskap (kompetanse til å veilede andre, organisere og
prioritere arbeidoppgaver og bruke pleieteamets samlede ressurser
og kompetanse best mulig for å møte pasientenes behov)
• Arbeide etisk forsvarlig og kunnskapsbasert (evne til å kritisk
vurdere og anvende kunnskaper fra et bredt spekter av felt og
tradisjoner)

I  Norge…
• NIFU (Nordisk institutt for studier av
innovasjon, forskning og utdanning) fant i
2013 at:
• Kvaliteten i praksisutdanningen i sykepleie
(og de andre helsefagene) var svært
bekymringsfull. En rekke svakheter ble
avdekket:
–
–
–
–

Ikke målrettet og planlagt,
Ikke samsvar mellom skole og klinikk
Ikke koordinert
Mangel på kvalifiserte praksisveiledere
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• Hva så med Mastergradsutdanning i
sykepleie?
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Er ikke problemet heller enn «mastersyken», at
næringslivet ikke ser og benytter seg av den
kunnskapen som studenter fra universitetet
faktisk besitter etter endt utdannelse?
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Lillian Wald – mother of public health nursing
(1867-1940)

Lillian Wald is considered to be the mother of public health nursing. At the end of the century,
In the United States, Wald was beginning her public health crusade. She was a nurse, social
worker and feminist. She discovered first-hand the squalid conditions in which many
immigrants suffered, and in 1895, Wald created the Henry Street Settlement, determined to
live among the poor to better provide a variety of volunteer services. Nursing was central to
Wald's idea of neighborhood service, and she introduced the pioneering concept of "public
health nursing," which placed medical care within the reach of the poor. By, 1940, nearly 300
nurses worked from 20 branches throughout New York City.

Dr. Loretta C. Ford

"I'm pretty proud of them. I
get a lot of credit for
140,000 nurses and I don't
deserve it," Ford said in
September. "They're the
ones who fought the good
fight. They took the heat
and they stood it and
they've done beautifully."

Dean and Professor Emerita, School
of Nursing, University of Rochester, is
an internationally known nursing
leader. She has devoted her career to
practice, education, research,
consultation and influencing health
services, community health and
military nursing.
Dr.  Ford’s  studies  on  the nurse's
expanded scope of practice in
public health nursing, her specialty,
led to the creation of the first Pediatric
Nurse Practitioner model of advanced
practice at the University of Colorado
Medical Center in 1965.

Dr. Mathy Mezey,
EdD, RN, FAAN, nursing
professor emerita, senior
research scientist, and
director of the Hartford
Institute for Geriatric
Nursing at NYU College of
Nursing,

Dr. Mathy Mezey was presented with the annual Doris Schwartz Gerontological
Nursing Research Award on November 20, 2009, at the Nursing Care of Older Adults
Interest Group meeting of the Gerontological Society of America annual meeting in
Atlanta. Dr.  Mezey’s  distinguished  career  has  focused  on  raising  the  standards  of  
nurses caring for older adults and ensuring that people age in comfort and dignity.
Since 1996, Dr. Mezey has served as the director of the Hartford Institute, overseeing
a national initiative to improve geriatric nursing education, practice, research, and
policy.  …  Dr.  Mezey’s  original  research  in  geriatric  nursing  and  her  ability  to  translate  
evidence-based research findings to the national health care community, resulting in
32
enhanced standards particularly in geriatric nursing education and nursing home care.

Avansert sykepleiekompetanse
• Avansert vurderingskompetanse (utvidede oppgaver knyttet til
helse-/sykdomsvurdering)

• Avanserte kliniske kunnskaper (utvidere oppgaver knyttet til
identifisering av sykdom, symptomer, behandlingsbehov,
sykepleie)
• Avansert samhandlingskompetanse (utvidede
kvalifikasjoner/evne til å samhandle med pasienter, pårørende,
kolleger, andre helseprofesjoner)

Avansert sykepleiekompetanse (2)
• Avansert klinisk ledeskap (kvalifikasjoner til å ivareta
selvstendige kliniske lederoppgaver i forhold til helsevurdering,
diagnostisering, behandling og oppfølging av pasienter og lede
andre i deres klinsike arbeid)
• Akademisk kompetanse (evne til å drive fagutvikling og utvikle
kunnskapsbaserte tjenester)

Gode sykepleieledere
• Strategisk lederkompetanse (fremme pasienter og sykepleieres
overordnede interesser ut fra et sykepleiefaglig perspektiv)

• Praktisk lederkompetanse (sikre gode tjenester gjennom
målrettet bruk og utvikling av sykepleieres kompetanse i det
samlede behandlings- og pleieteam).
• Forskningskvalifikasjoner (bidra til og/eller lede
kunnskapsutviklingen på sykepleiefagets område)

Gode sykepleieledere (2)
• Kompetanse innen kunnskapstranslasjon (systematisk bruk av
kunnskap i utvikling av gode tjenester til pasienter/pårørende)
• Fagpolitisk kompetanse (synliggjøre sykepleiens
samfunnsmandat og betingelser for å kunne oppfylle det).

Hvem er (egentlig) ansvarlig for hva?
Kan vi klare å snu
”Den  omvendte  
ansvarsloven”?

Politiske
myndigheter
(på ulike nivå)
Leder(ne)
(på ulike nivå)

Pleiepersonalet (spl.& hj.pl.)

Pårørende
21. april 2011 MK
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Hvem tar ansvaret for fremtidens
sykepleie?
•
•
•
•
•

Vi trenger hverdagsheltene
Lederne som går i bresjen
Vaktbikkjene
Kritikerne
Strategene

Vi  trenger  fremdeles  de  ”freidige  og  uforsagte”*  
sykepleierne – diakonissene viste vei i
sykepleiefagets første år. Nå er det vår tur!
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* Martinsen 1984

