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Sykepleiere er gode på endringer, mener Spekter-sjef  
Anne-Kari Bratten. Men for å løse sykepleiermangelen mener 

hun at sykepleierne må våge å snakke om den frivillige deltiden. 
TEKST LASSE LØNNEBOTN FOTO THOMAS KLEIVEN

1 
Oljealderen 
mot slutten

2
Eldrebølgen 

kommer

3
Rekordlav 

fødselsrate

Alle gode 
ting er ikke 3 



80  

«Det tilrettelegges for 
mye og bedrives en 

svært generøs personal-
politikk.»

«Ikke finn dere i å bli kalt hvite 
engler. Dere er kompetente 

folk med skarpe hoder  
– ikke engler.» 
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«Vi må tørre  
å snakke om den  

frivillige deltiden.»

D et er tre ting som skjer, 
begynner Anne-Kari 
Bratten. 

Spekter-sjefen, som 
leder en arbeidsgiverorganisa-
sjon som representerer helseregi-
onene, samt tunge aktører som Vy, 
Avinor, NRK, Posten, Vinmonopo-
let og Norsk Tipping, lener seg over 
bordet. 

– Én: Oljealderen seiler inn i 
sin egen solnedgang og gir Norge 
færre inntekter. To: Eldrebølgen 
skyter fart og påfører velferdssta-
ten større oppgaver. Og tre: Vi har 
rekordlav fødselsrate og vil mangle 
arbeidskraft. I sum svekker dette 
bærekraften til velferdssamfun-
net vårt, sier hun. 

Hun har blå øyne og armbånd 
rundt begge håndleddene. Hun er 
kjent som en tydelig stemme og 
en knallhard forhandler, en uredd 
kampmotstander for både leger 
og sykepleiere. «En granatkaster 
i arbeidslivet», som en aviskom-
mentator sa om henne.

– Politikerne tar heldigvis ikke 
til orde for å redusere velferdsy-
telsene, slik som andre land har 
gjort. Ingen ønsker en svekket 
eldreomsorg eller mer ansvar over 
på familiene. Befolkningen har 
de samme høye forventingene til 
velferdsstaten som før, derfor er 
svaret på utfordringene at vi må 
jobbe annerledes enn før. 

Hun blir mer alvorlig i blikket.
– Jeg mener ikke at sykeplei-

ere skal løpe raskere, men kanskje 
kan personellmiksen og organise-
ringen bli bedre både på sykehus 
og i kommunene. Sykepleiere må 
brukes til sykepleieroppgaver – 
og ikke bruke tiden på andre ting. 
Dette poenget ser jeg at Sykepleie-
forbundet selv har vært inne på. 

Hun har notater foran seg på 
bordet, men ser knapt på dem. 

– I tillegg vil det være avgjø-

rende med et enda bedre samspill 
mellom primærhelsetjenesten og 
spesialhelsetjenesten, og mellom 
offentlige og private aktører. 
Forhåpentligvis vil det bidra til en 
mer effektiv bruk av personalres-
sursene i helse- og omsorgssekto-
ren. 

DET ER INGEN HEMMELIGHET at 
Spekter og Norsk Sykepleierfor-
bund (NSF) er uenige om mange av 
løsningene på sykepleiermangelen. 
NSF vil ikke endre på arbeidstids-
bestemmelsene eller de tariffes-
tede ordningene mellom partene i 
arbeidslivet, mens Bratten mener 
det er helt nødvendig for at kaba-
len skal gå opp. 

– Jeg skjønner at det ikke er 
ideelt å jobbe helgevakter, men 
som sykepleier må du regne med 
det. Men vi er selvsagt åpne for å 
diskutere om noe av potten i tarif-
foppgjøret skal brukes til å avlønne 
de ubekvemme vaktene bedre enn 
i dag. 

– Hva med sykepleierlønna 
generelt, bør den økes?

– Det var bra at sykepleiere 
med ti års ansiennitet fikk minst 
500 000 kroner i årslønn. Det var 
en milepæl og et mål som NSF har 
minnet meg på lenge. Og arbeids-
giverne i sykehusene mente det 
var riktig å nå dette målet. Med 
knapphet på arbeidskraft, stiger 
lønningene – og det vil det gjøre for 
sykepleiere framover også.    

– Vil du endre på arbeidstids-
bestemmelsene?

– Alle vet at mye dreier seg om 
hvordan helgearbeidet organise-
res, og det mangler ikke på utred-
ninger om det. Sykepleiere kan 
på noen avdelinger jobbe lengre 
vakter i helgene, men kanskje ha 
færre helgevakter gjennom et helt 
år. Dette er vanskelig å diskutere 
med NSF, men jeg mener det er ett 
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av flere tiltak for å kunne tilby mer 
heltid, begrense overtid og innleie, 
og få mer ut av tilgengelig sykeplei-
erkompetanse. 

– Hva med muligheter for faglig 
påfyll og etterutdanning, som 
mange sykepleiere etterlyser?

– Det er også helt vesentlig, og de 
arbeidsgiverne som vil lokke til seg 
sykepleiere må gjøre seg attraktive. 
Lønn er viktig, men også kompetan-
seutvikling. Vi lever i akselerasjonens 
tidsalder, sykehus anvender avansert 
teknologi, og da er det viktig med 
kompetanseutvikling. Mye av lærin-
gen skjer på jobb. 

Hun sitter på kontoret i 17. etasje, 
med utsikt mot høyden på Oslo vest 
der hun selv bor.

– Endringskompetanse er viktig, 
og sykepleiere er gode på det! Kompe-
tansetrygghet vil bli viktigere enn 
stillingsvern framover. Sørger du for 
å ha relevant og oppdatert kompe-
tanse, vil du bli etterspurt og attrak-
tiv på et arbeidsmarked som stadig 
endrer seg. 

Hun tar en slurk av vannglasset. 
– Så er det en egenskap til som blir 

mer og mer viktig for alle arbeidsta-
kere framover: Sosial kompetanse og 
evne til samhandling. Den arbeidsta-
keren som samarbeider med andre 
yrkesgrupper, blir mer etterspurt enn 
den som er mest opptatt av å under-
streke sin egen profesjon. Det gjel-
der sykepleiere også. Pasienten er 
opptatt av behandlingen de får, ikke 
hvilken profesjon du tilhører. 

– I dag slutter én av fem syke-
pleiere i de første ti årene i yrket. 
Hva skal til for at de blir værende? 

– Noen slutter på grunn av for høyt 
stress og press, men slik er det i flere 
yrkesgrupper. Det er en selvsagt del 
av HMS-arbeidet å ha kontinuerlig 
innsats mot dette. Ja, sykepleierne 
har utfordrende arbeidsoppgaver, 
men NSF må fortsette å være på 
banen og tydeliggjøre sykepleier-
nes selvsagte og unike kompetanse 

i fremtidens helsetjeneste – gjerne 
enda mer enn i dag. 
 
HUN VISER TIL UTVIKLINGEN i 
Helse Vest, der det er lagt til rette for 
at ingen skal jobbe ufrivillig deltid. 
Også de andre helseregionene arbei-
der målrettet med dette, mener Brat-
ten, men minner om at 90 prosent av 
deltiden i Norge er frivillig. 

– Vi må tørre å snakke om den 
frivillige deltiden. Hvis du har små 
barn og mannen din jobber 140 
prosent, og du velger å jobbe deltid: 
hvor ufrivillig er deltiden da? Du kan 
ikke først gå til arbeidsgiveren din og 
kreve redusert stilling og klage over 
deltiden senere. Dessuten: Det tilret-
telegges for mye og bedrives en svært 
generøs personalpolitikk. Hovedre-
gelen i arbeidslivet må være å jobbe 
100 prosent, og det inkluderer syke-
pleiere.

Hun skynder seg å presisere: – Men 
jeg vil berømme NSF for standpunk-
tet om at heltidsstillinger skal være 
hovedregelen. Det gir mer mestring 
på jobb og er best for pasientene. 
Og heltid gir økonomisk trygghet og 
selvstendighet for kvinner, som frem-
deles utgjør brøkdelen av yrket. 

– Spiller du ballen over til den 
enkelte sykepleier og sier: «Slutt 
med den frivillige deltiden?»

– Ja. Og med unntak av dem med 
særlige behov, skal ikke arbeidsgi-
verne heller akseptere alle anmod-
ningene om deltid. Sykepleiere som 
er på jobb hver dag, får mer erfaring 
og mer kompetanse. Sykdomsbildet 
for mange pasienter er mer sammen-
satt, og det krever høyere kompe-
tanse fra sykepleiere. Da må flest 
mulig jobbe heltid. 

For noen år siden ble hun invitert 
til NSFs landsmøte, og på kvelden var 
det middag med hundrevis av gjester. 
En rekke personer inntok talersto-
len, og flere fortalte gripende histo-
rier. Om mødre på dødsleiet, om kona 
som fødte … Og hver taler beskrev 

sykepleiere slutter  
i løpet av de første ti 

årene i yrket.
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sykepleierne som «hvite engler» og 
empatiske mennesker med «varme 
hender». Ingen så ut til å reagere. Da 
inntok Bratten talerstolen. 

«Ikke finn dere i å bli kalt hvite 
engler», sa hun. «Dere har en profe-
sjon og en høyskoleutdanning, og en 
jobb med stort ansvar. Det har ikke 
noe med varme hender å gjøre. Dere 
er kompetente folk med skarpe hoder 
– ikke engler.» 

– Sykepleiere må ikke gå inn i den 
kvinnegreia, sier hun og fortsetter:

– Det er viktig med empati, men 
sykepleiere bør synliggjøre hva syke-
pleierkompetansen innebærer. Sett 

deg selv i respekt, rett ryggen og 
vis styrke i møte med framtida. Bli 
premissgivere for utviklingen av 
helsetjenestene. Dere vet hvordan det 
er der ute, dere er nærmest pasienten. 

Hun puster tungt. 
– Sykepleierforbundet bør ikke 

gjøre yrkesgruppen til offer. Hvis jeg 
var leder av NSF, ville jeg stilt meg 
selv i en offensiv posisjon. Sykeplei-
ere er heltidsarbeidende kvinner og 
menn, en ressurs det vil bli stor bruk 
for, med en etterspurt kompetanse 
og kraft til å påvirke samfunnsutvik-
lingen. Sykepleiere er og vil være en 
samfunnsressurs. 

ALLE SKAL MED: – Hovedregelen må være at sykepleiere jobber heltid, sier Spekter-leder Anne-Kari Bratten.

ANNE-KARI BRATTEN
›  Administrerende direktør 

i Arbeidsgiverforeningen 
Spekter

›  Blant medlemmene er alle 
helseforetakene og andre 
store virksomheter innen 
helse, samferdsel og kultur.

›  Tidligere organisasjons-
direktør i Jernbaneverket 
(Bane NOR) og personal- 
og organisasjonssjef i NSB 
(Vy). 


