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Sak til LM 2015 fra Østfold - Nasjonal rekrutteringsplan for sykepleiere 
 
Norge trenger 5.000 nye årsverk for sykepleiere hvert år frem til 2023. Det melder 
arbeidsgiverorganisasjonen KS. Årlig utdannes det 3.500 sykepleiere. Det betyr en 
manko på 1.500 sykepleiere hvert eneste år.  
 
Arbeidsgivere, politikere, ledere, ansatte og pasientorganisasjoner er bekymret over 
dagens og fremtidens sykepleiermangel. Tross stor bekymring og mye omtale har ikke 
myndighetene noen plan for hvordan man skal løse mangelen. Det er alvorlig. 
 
Samhandlingsreformen har gitt kommunene ansvar for flere pasienter med behov for 
avansert behandling og sykepleie. Oppgavene har blitt forskjøvet fra sykehus til 
kommuner før mange kommuner har klart å bygge opp kompetanse og kapasitet. Det 
truer pasientsikkerheten. En av de største utfordringene kommunene har for å sikre 
gode helsetjenester, er å rekruttere nok sykepleiere. 
 
Norge trenger en nasjonal rekrutteringsplan for sykepleiere. Den bør ta for seg 
utdanningskapasitet både i forhold til sykepleiere og spesialsykepleiere, 
studiefinansiering av bachelor og videreutdanninger, samt virkemidler for å gjøre det 
mer attraktivt å jobbe som sykepleier.  
 
NSF Østfold vil derfor be landsmøte om å vedta at NSF skal etterspørre 
rekrutteringsplan for sykepleiere både nasjonalt og lokalt og at dette er hjemlet i 
prinsipprogrammet. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Tillegg til NSFs prinsipprogram under punktet Helsetjenesten og samfunnet 

etter punktet (NSF mener at)  – nasjonale mål for helsetjenesten må definere prioriterte 
satsingsområder. Ressurstildelingen må sikre rammebetingelser slik at helsepolitiske 
mål kan realiseres. 
 
Nytt strekpunkt: 

NSF ØSTFOLD 
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(NSF mener at) – myndighetene både nasjonalt og lokalt må sørge for at det finnes 

rekrutteringsplaner for sykepleiere som tar for seg utdanningskapasitet og  

studiefinansiering av grunn- og videreutdanninger, samt virkemidler for å gjøre det mer 

attraktivt å jobbe som sykepleier. 

  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 Karen Brasetvik 
 Fylkesleder 
 
 

Kopi:  
 


