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Sykepleierne feirer 100 år

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er 100 
år i år, og i september feiret de dette. 
Gjennom et århundre har sykepleiere 
kjempet en innbitt kamp for anerkjen-
nelse av sitt fag, med en egen utdan-
ning og et unikt kunnskapsgrunnlag. 
En slik anerkjennelse har sittet langt 
inne i et samfunn og et helsevesen 
hvor mye har handlet om legene. Sy-
kepleierne har alltid vært verdsatt av 
sine pasienter. Men de har slitt med lav 
status hos beslutningstakerne. Det har 
gitt beskjedne rammevilkår, lave løn-
ninger, dårlig uttelling for utdanning 
og problemer med å rekruttere mannli-
ge sykepleiere, skriver bladet Sykepei-
en på lederplass.

Anno 2012 fremstår imidlertid NSF 
som sterkere enn noensinne. Den 
kolossale oppslutningen om forbundet 
viser at det for sykepleiere ikke finnes 
et reelt alternativ som i samme grad 
ivaretar både profesjon og arbeidsvil-
kår. Gjennom årene er NSF blitt en 
tyngre aktør i samfunnsdebatten. 
Ingen glemmer lengre å nevne syke-
pleiere som en nøkkelfaktor i utfor-
mingen av helsetjenesten.

I lederen heter det videre at NSF ikke 
kan hvile på sine laurbær. Medlem-
mene vil ha mer igjen for sin kontin-
gent enn forsikringspoliser og en for-
bundsleder som er på Dagsrevyen en 

gang i blant. Sykepleiere vil ha et fel-
lesskap og en organisasjon som ser 
dem, både når det går godt og når det 
går dårlig. Videre sies det at den 
enorme medlemsmassen kanskje kan 
oppleves som en utfordring når man 
skal marsjere mot bestemte mål. Det 
kan gjøre det fristende å øke propa-
gandafaktoren, lukke dørene, forenkle 
budskapene og begrense meningsdan-
ningen i forkant av viktige beslutnin-
ger.

Sykepleien på lederplass ønsker 
videre at NSF bevisst satser på å vide-
reutvikle en åpen organisasjon, helt 
ned til lokalplanet, hvor avvikende 
meninger og ytringer blir sett på som 
tilskudd, ikke som et problem. En 
moderne, selvbevisst organisasjon bør 
bygge på respekt for hvert enkelt med-
lem og flagge mangfoldet, heter det til 
slutt i lederen.

Høy doktoralder

Mens andelen stipendiater som fullfø-
rer en doktorgrad i løpet av åtte år har 
økt vesentlig i perioden 1981 – 2010 
har gjennomsnittsalderen for nye dok-
torerer ikke sunket de siste ti årene. 
Dette viser en undersøkelse av stipen-
diater og doktorgradsgjennomføring 
fra stiftelsen Nordisk institutt for stu-
dier av innovasjon, forskning og ut-
danning (NIFU).

Mannlige stipendiater bruker kor-
tere tid på doktorgraden enn kvinnene, 
men like mange av hvert kjønn fullfø-
rer. De statlige høyskolene har lavere 
gjennomføringsgrad enn universite-
tene. NIFU har også utgitt en større 
evaluering av norsk ph.d.-utdanning, 
skriver bladet Forskerforum.
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Få nytte av sosiale medier

Helsedirektoratet har laget en veileder 
som skal hjelpe større og mindre virk-
somheter innen helsesektoren i bruken 
av sosiale medier. Veilederen presente-
rer ulike problemstillinger ved bruken 
av sosiale medier, for ledelsen, de an-
satte og for pasientene, og gir konkrete 
tips som ledelse, sikkerhetspersonell og 
kommunikasjonsfolk kan ha nytte av 
når retningslinjer skal lages. Veilede-
ren inneholder også tekstforslag som 
kan brukes som utgangspunkt og for 
å komme i gang. Veilederen kan lastes 
ned på helsedirektoratet.no/lover-re-
gler/norm.
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Tidende er
tilpasset håndholdte medier

www.tannlegetidende.no

Du kan også følge oss på
Facebook og Twitter.

Navnet er Tannlegetidende


