
Utviklingsplan for Sykehuset Østfold 2022-2037 – Innspill til høring fra Norsk 

Sykepleierforbund Viken  

 

Fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund Viken har vedtatt at det skal gi innspill til utviklingsplanene 

for helseforetakene i Viken. Vi gir med dette innspill til utviklingsplanen for Sykehuset Østfold HF. 

Utviklingsplanen skal peke på fremtidens behov og konkretisere strategier for hvordan disse målene 

kan nås. Utviklingsplanen for Sykehuset Østfold er et ryddig, godt og oversiktlig dokument som 

presenterer viktige analyser og overordnede planer. 

Vi vil i det følgende omtale noen deler av utviklingsplanen som vi mener har stor betydning for 

sykepleiernes og sykepleietjenestens bidrag, også sett fra et samhandlingsperspektiv der andre 

tjenestenivåer og -leverandører har stor betydning.  

 

Samhandling  

I målsettingen om å øke pasientens medvirkning og mestringsevne må helsetjenesten i større grad 

tilpasses pasientenes behov og møte pasientene der pasientene er. For å klare dette er god 

samhandling på tvers av behandlingsnivåer og omsorgstjenester helt avgjørende. Samhandlingen 

mellom primær- og spesialisthelsetjeneste bør være preget av likeverdighet. Helsefellesskapet i 

opptaksområdet må sørge for faglige møteplasser og samhandlingsarenaer. Det er viktig at både 

brukerne og de ansatte gjennom sine organisasjoner representeres i denne samhandlingen for på 

den måten å styrke legitimitet og oppslutning rundt prosesser og utviklingsarbeid som iverksettes. 

Med samhandlingsreformen er en betydelig andel av pasientbehandling og –ansvar overført til 

kommunene. Når sykehuset i større grad kommer hjem til pasientene må det også sørges for at 

kommunen er påkoblet denne utviklingen, slik at pasienten opplever en sømløs helsetjeneste. Vi ser 

for oss at sykepleiespesialister innen klinisk allmennsykepleie, i tillegg til sitt bidrag til 

breddekompetanse, kan være blant egnede bidragsytere i utviklingen av en mer sømløs 

helsetjeneste. 

 

Arbeidsbelastning og heltid  

Skal vi møte behovene for sykepleierkompetanse framover, må vi gjøre yrket attraktivt slik at vi 

beholder, mobiliserer og rekrutterer sykepleiere. Vi trenger tiltak både for å møte 

arbeidskraftsbehovet og for å redusere arbeidsbelastning, helserelatert deltid, sykefravær og tidlig 

avgang fra yrket.  

Et systematisk arbeid med arbeidsmiljøtiltak som verner ansatte mot risikofaktorer og styrker de 

helsefremmende faktorene er avgjørende. Systematisk arbeid for å forebygge skader og sykdom 

som følge av f.eks. vold, trusler, høyt arbeidspress og belastninger ved turnusarbeid må styrkes. 

Videre må det kunne tilrettelegges for ansatte i ulike livsfaser, eksempelvis tilrettelegging for 

seniorer, småbarnsforeldre eller gravide. Lederes arbeidsvilkår og mulighet for å følge opp og 

tilrettelegge for sine ansatte må styrkes. 

Å sikre gode arbeidsforhold, i hel stilling, med mulighet for tilrettelegging av arbeidssituasjonen for 

den enkelte ut fra den enkeltes faglige og personlige forutsetninger er god økonomi. Dette vil være 
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en gevinst, ikke bare for Sykehuset Østfold, men også for samfunnet som helhet. Dette ansvaret må 

helseforetakene være med å ta. 

NSF er opptatt av man også i sykepleieryrket skal kunne stå i jobb til pensjonsalder, i hel stilling. Tall 

NSF hentet inn i 2020 viste at ca 40% av sykepleierne i turnus ved Sykehuset Østfold jobbet deltid. 

Det er dermed et godt stykke igjen til man kan si at normalen er heltidsstilling. Det vil være viktig å 

intensivere arbeidet med å etablere heltid som norm. Dette er viktig for den enkelte ansatte, men 

handler også om å sikre nødvendig kompetanse for fremtiden. Arbeidet med å øke deltidsandelen 

må gjøres i nært samarbeide med de tillitsvalgte.   

 

Kompetanse  

NSF er enig i utfordringsbildet rundt rekruttering av og utdanning av sykepleiere og 

helsefagarbeidere som skissert under delprosjekt 5. Det er bra at det er laget et eget delprosjekt for 

hvordan man skal møte denne utfordringen.  Vi har ikke hatt tilgjengelig dokumenter fra selve 

delprosjektet. Våre kommentarer er derfor generelle kommentarer eller knyttet opp mot 

beskrivelsen av delprosjektet i det samlede høringsutkastet. 

Et av de prioriterte veivalgene er å satse på spesialutdanning av sykepleiere. Utover behovet for 

intensivsykepleiere sies det ikke noe om hvilke grupper man har særlige utfordringer med. Vi 

anbefaler at det gjøres en kartlegging av dette dersom dette ikke allerede foreligger. En slik 

kartlegging bør inkludere hvilke grupper man mangler på kort sikt, men også hvilke grupper kan få 

mangel på fremover. Riksrevisjonens rapport om bemanningsutfordringer i sykehusene fra 2019 

finner blant annet at for flere av spesialsykepleiergruppene er gjennomsnittsalderen høy. Dette 

bekreftes av sykehusets egne tall, som viser at alderssammensetningen på spesialavdelingene er 

klart høyere enn ved sengepostene. Det betyr at man fremover må utdanne tilstrekkelig antall nye 

spesialsykepleiere for å demme opp for de som går av med pensjon. Samtidig kan det være mye å 

hente på å parallelt motivere de som allerede er i yrket til å utsette tid for overgangen til 

pensjonstilværelsen. En god seniorpolitikk er av sentral betydning dersom man ønsker å få 

spesialsykepleierne til å utsette dato for pensjon. Vi anbefaler derfor at man i større grad forsøker å 

være i forkant av utfordringene med personellmangel. Målet bør være å redusere negative 

konsekvenser av personellmangel, for både pasienter og samfunn, til et minimum.   

Vi er kjent med at sykehuset har hatt, og har fremdeles, utfordringer med rekruttering av jordmødre. 

Vi er positive til at sykehuset har tatt tak i denne situasjonen og laget en plan for hvordan man kan 

beholde og rekruttere jordmødre ved SØ. Vi er av den mening at man også bør se på muligheten for 

å mobilisere ytterligere i den eksisterende arbeidsstyrken. Slik vi forstår det er det utstrakt bruk av 

deltid i enhetene hvor det arbeider jordmødre, noe som i realiteten betyr at man har tilgang på en 

uutnyttet ressurs i denne gruppen. Et annet tiltak som kan bidra til å stabilisere 

bemanningssituasjonene er å styrke grunnbemanningen. Vi får tilbakemelding på at 

arbeidsbelastningen for jordmødre ved SØ er svært høy, noe som bidrar til å opprettholde deltid og 

samtidig gjør sykehuset mindre attraktivt som arbeidsplass. Tiltak for å mobilisere bør drøftes i nært 

samarbeide med de ansatte og deres tillitsvalgte. 

Dersom man tar utgangspunkt i de fem tematiske satsningsområdene for perioden frem mot 2035 

ser man at dette er områder som krever bredde i kompetanseplanleggingen. NSF er av den 

formening at det bør satses på økt antall utdanningsstillinger, innenfor flere spesialiseringer enn de 

tradisjonelle utdanningene innen jordmorfag, operasjon, anestesi og intensiv.  Dette samsvarer 
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delvis med den praksisen sykehuset har i dag, og med sykehusets mål om at de ansatte skal ha større 

breddekompetanse.  

Utover utdanning som kvalifiserer til spesialavdelingene bør kompetanse innenfor områdene 

kreftsykepleie, psykisk helse, barnesykepleie og geriatri styrkes i samsvar med de tematiske 

satsningsområdene. Men også andre områder vil kan være av relevans. Vi vil anbefale å ta i bruk 

spesialister i klinisk allmensykepleie, AKS som er forsøkt med godt hell ved andre sykehus, blant 

annet innenfor akuttmottak. Dette kan være et nyttig supplement til spesialiseringene innen 

enkeltområder når sykehuset skal favne behovet både for bredde og spisskompetanse. 

Sykehuset Østfold har en lav snittalder på sykepleiere på sengepost. Å tilby videreutdanninger som 

ikke primært kvalifiserer til arbeid på spesialavdelinger kan bidra til å redusere turnover på 

sengepostene. Dette vil kunne styrke kompetansen både i form av formalkompetanse og fordi 

redusert turnover kan bidra til styrket seniorkompetanse ved at av sykepleiere med lang erfaring fra 

sengepost blir værende. En slik strategi er ikke ment å skulle hindre rekruttering til 

videreutdanninger som kvalifiserer for arbeid på spesialavdelinger, men det bør samtidig være mulig 

å bygge en klinisk karriere ved å bli på sengepost, slik at man i mindre grad er nødt til å søke seg vekk 

fra enheten man jobber for å få nye utfordringer og utvikle sin kompetanse.  

Det bør stimuleres til at videreutdanninger for de fleste må fullføres til masternivå. Både som et ledd 

i å styrke en klinisk karrierevei, men også for å styrke sykehusets forsknings- og innovasjonssatsning.  

Utviklingsplanen mangler tiltak rettet mot økt kompetanse på mangfold og migrasjonshelse. Med 

utgangspunkt i befolkningssammensetningen i deler av opptaksområdet mener vi bevisstheten og 

satsingen på denne kompetansen bør styrkes. 

 

Ledelse  

Utviklingsplanen trekker frem ledelse som en av de viktigste forutsetningene for å nå sykehusets 

mål, NSF støtter dette. En stor andel av ledere i sykehus er sykepleiere og medlem i NSF. Særlig 

ledere på lavere nivåer opplever at man har et stort ansvar, men svært liten myndighet til å utøve 

reell ledelse. Sykehuset må jobbe systematisk med å myndiggjøre ledere - både innenfor 

fagutvikling, personalutvikling og ledelse. Det er viktig at sykehuset har gode styringssystemer, og 

det må sikres rom for reell ledelse på alle nivåer. Vi mener lederutvikling og lederopplæring må stå 

sentralt i utviklingen fremover.   

Gode ledere er med på å bidra til trygge og kompetente fagmiljøer. Emosjonell trygghet må være 

sentralt i arbeidsmiljøet for å bidra til et klima hvor det er lov både å tørre, feile, lykkes og utvikles.   

Det gjennomføres nå et prosjekt med en mentorordning for sykepleierledere innen psykisk helse- og 

rus i regi av Norsk Sykepleierforbund. Vi vil anbefale å følge med på om dette gir positiv avkastning 

både med hensyn til ivaretakelse og vekst for den enkelte leder og for fagmiljøet vedkommende er 

satt til å lede.  

 

Oppgavedeling   

Koronapandemien har satt søkelys på oppgavedeling i helsetjenestene. Sykepleiere beskriver sin 

arbeidshverdag som fylt av arbeidsoppgaver som det ikke er nødvendig med sykepleier- eller 

spesialsykepleierkompetanse for å utføre.   
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For å sikre pasientens helsetjeneste, nå og i fremtiden, må det settes i gang et arbeid med å se på 

bruk av kompetanse til ulike oppgaver i helsetjenesten. Det er rom for flere yrkesgrupper. 

Eksempelvis har Sverige flere sosionomer ansatt i sykehus enn Norge, noe som supplerer og avlaster 

sykepleietjenesten. Økt bruk av legesekretærer, portører og renholdere i døgnbasert drift bør 

vurderes.   

En utvikling her forutsetter et nært samarbeid mellom partene. Det er behov for å jobbe kontinuerlig 

med å forbedre pasientens helsetjeneste.   

 

Kvalitet 

Norsk Sykepleierforbund ønsker å berømme oppmerksomheten mot de lave scorene i forbindelse 

med Helseatlas for kvalitet, utført på oppdrag for helse og omsorgsdepartementet. Vi ser det som 

tillitsvekkende at disse tallene blir omtalt i utviklingsplanen, og at dette er noe man har plan om å 

jobbe målrettet mot. I arbeidet med å heve områdene med lav måloppnåelse blir det samtidig viktig 

å forebygge at områdene med middels måloppnåelse synker i kvalitet dersom oppmerksomheten og 

ressursene i for stor grad allokeres dit man nå har lav måloppnåelse. I høringsnotatet trekkes det 

frem at man har satt ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide en plan for kvalitetsheving i 

sykehuset. Vi mener et slikt arbeid bør gjøres i nært samarbeide med kommunene. Med Sykehuset 

Østfold sin befolkningsdemografi er det grunn til å tro at det også kan være forhold utenfor 

sykehuset som bidrar til utfallet i resultatene i helseatlas. Det er derfor viktig at man ikke kun ser på 

utfordringene isolert innenfor foretaket. Forhold som folkehelseutfordringer i Østfoldregionen, 

behov for styrking av forebyggende helsetjenester i kommunehelsetjenesten og behov for økt 

satsning på prehabilitering før operasjoner og annen behandling kan være tiltak som kan påvirke 

fremtidige resultater av sykehusets helsetjenester. 

 

Vi velger å legge ved høringsutkastet fra Faggruppen for Anestesisykepleierne NSF SØ; 

 

Utviklingsplan Sykehuset Østfold 

Innspill til høringsutkastet fra Anestesisykepleierne NSF, Østfold 

 

 I følge utviklingsplanen er rundt 50% (+/-) av spesialsykepleierne anestesi, intensiv og 

operasjon over 50 år. Det fremkommer ikke hvordan Sykehuset Østfold (SØ) vil sikre 

kompetanse innen disse områdene i fremtiden. Vil de etablere økt antall 

utdanningsstillinger? Per idag er det skjev fordeling av andelen utdanningsstillinger innen 

respektive kategorier, hva ligger til grunn for en slik forskjellsbehandling? Vil SØ tilrettelegge 

for helhetlige masterløp innen disse retningene, for å sikre at fremtidens spesialsykepleiere 

har kompetanse som er tilpasset pasientens og tjenestenes behov, og er i tråd med 

nasjonale og internasjonale standarder?   

 Utviklingsplanen fokuserer mye på pasientmedvirkning, digitalisering, overgang til mer 

polikliniske/dagkirurgiske tjenester, og oppgavegliding. Innen anestesi-, intensiv- og 

operasjonssykepleie er dette et fokus som vi mener i mindre grad vil redusere 

kompetansebehovet. Erfaringer og forskning viser at implementering av teknologi innen 

disse tjenestene ikke nødvendigvis gir mer effektive tjenester. Til tross for økende grad av 
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polikliniske intervensjoner/dagkirurgi trengs det likevel spesialsykepleiere innen 

anestesi/operasjon. Robotkirurgi krever samme andel spesialsykepleiere (om ikke flere) 

 Klima- og miljømål (punkt 2.5) skal utarbeides tertial 2022. Dette er er viktig punkt, som vi 

mener burde inngått i høringsutkastet. Hvordan sikre bærekraftige tjenester?  

 Mtp delprosjekt 5: Kompetanse. Kompetanseplan: hvordan er dette tenkt? Hvordan skal det 

tilrettelegges for dette i en overbelastet arbeidshverdag? Kompetanse: utviklingsplanen 

definerer at alle medarbeidere skal ha kontinuerlig kompetanseutvikling. Det fremkommer 

likevel ikke hvordan dette skal sikres.  

 

 

 

Mvh 

 

Tirill B. Svendsen, 1. nestleder NSF Viken  og Øyvind Moksness, FTV NSF SØ  
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