
Ta sykepleiermangelen på alvor! 

I Østlendingen den 17. august kan man lese om mange ledige stillinger innen helse i 
Rendalen kommune. Mange av disse er sykepleierstillinger, og det er få søkere. Dette 
til tross for at det burde være gunstig tidspunkt for rekruttering nå, når nok et kull 
har avsluttet sykepleierutdanning, og er klare for yrkeslivet. 
Det vi ser i Rendalen, er noe vi dessverre ser i større eller mindre grad i kommuner 
over hele landet.  
Antall søkere pr stilling er redusert, svenske sykepleiere som har berget 
grensekommuner lokkes hjem igjen, befolkningen er aldrende og kommunenes 
oppgaver øker. 
NOVA har utført en undersøkelse for Norsk Sykepleierforbund (NSF), blant 
sykepleiere i sykehjem og hjemmetjenester. 
I følge rapporten fra NOVA er det stor sykepleiermangel, og det er forventet en 
betydelig vekst i etterspørselen etter sykepleiere. SSB har beregnet at 
arbeidskraftsbehovet innen helse- og sosialtjenestene i 2025 vil øke med henholdsvis 70 
og 200 prosent i hjemmetjenesten og institusjonstjenesten. NOVA påpeker at det er 
rimelig å anta at sykehjem og hjemmesykepleien blir taperne i konkurransen om 
sykepleierne. 
Halvparten av de 4945 sykepleierne som deltok i en spørreundersøkelse svarte at de 
ønsker å slutte eller er usikre på om de ønsker å fortsette å jobbe i sykehjem eller 
hjemmesykepleie, dette gjelder særlig de unge og i de største kommunene. Hele 82 
prosent av de som vurderer å slutte sier at arbeidsbelastningen er for stor. 77 prosent 
peker på tidspress og 67 prosent mener det er for få sykepleiere på jobb.  
 
Den andre halvparten av sykepleierne ga uttrykk for at tjenesten har høy status, den er 
godt bemannet med sykepleiere, og de opplever å ha gode karrieremuligheter. 
Kommuner har ikke råd til å miste verdifull sykepleierkompetanse, og man må se på 
hvilke grep som skal til for å beholde kompetansen i kommunen. 
Det aller viktigste er å redusere det store tidspresset i tjenesten, sørge for at man har en 
god bemanning, bidra til at stillinger ikke blir stående ledig og jobbe for å redusere turn- 
over. 
Dette kan kommuner gjøre ved å tilby høyere lønn, tilby muligheter for lønnede 
videreutdanninger, tilby fast jobb og heltidsstillinger.   
Vi trenger en nasjonal strategi for mobilisering av ledig sykepleierkapasitet og ikke minst 
gode vilkår for ledelse av sykepleiertjenestene. 
NSF håper nå at myndigheter på lokalt og sentralt nivå tar sykepleierne på alvor, lytter til 
hva slags medisin som trengs og iverksetter nødvendige tiltak. Kommuner må bli 
attraktive arbeidsplasser for alle sykepleiere. 
Vi trenger et sykepleierløft. 
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