
 

Økende mangel på sykepleiere! 

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor er en statistikk- og faktapublikasjon 
som KS gir ut årlig. I følge denne sliter seks av ti kommuner med å rekruttere sykepleiere. Dette 

gjelder også kommuner i Hedmark.  

Kommunebarometret er en undersøkelse rettet mot landets ordførere og rådmenn, som er 

gjennomført i oktober i år. Nesten halvparten av kommunene i Hedmark (47 %) oppgir at de har 

sykepleiermangel. 

Dette bekrefter undersøkelsen som NOVA gjorde på vegne av NSF, publisert i august. 

Tre solide dokumentasjoner i løpet av få måneder. 

Mangelen på sykepleiere oppleves lokalt ved at stillinger må lyses ut flere ganger, og at de blir 

stående ubesatt altfor lenge. 

NSF Hedmark mener at dette er en reell trussel mot kvaliteten og pasientsikkerheten i pleie- og 

omsorgstjenesten i kommunene.  

 

Samhandlingsreformen er ønsket og villet, og intensjonen om at pasienter skulle motta flere 

helsetjenester i hjemkommunen er god. Men dette innebærer selvsagt at pasientene som skrives ut 

er sykere, og har større behov for sykepleie og andre helsetjenester enn tidligere. Det trengs derfor 

flere sykepleiere og spesialsykepleiere enn tidligere.  

Vi opplever at sykepleierutdanningene er populære, og vi har merket oss Høgskolen i Hedmark 

ønsker å øke opptakstallet. Dette er et positivt bidrag, samtidig som vi vet at sykepleiermangel 

svekker kvaliteten på praksisplasser, så dette er en hårfin balanse. 

Hva gjør så kommuner for å avhjelpe situasjonen? Mange svarer at de nå vil styrke fagmiljøet. Det er 

bra, for vi vet at sterke fagmiljøer virker rekrutterende. Men for å få til dette, må de faktisk ansette 

flere! Gode lønns- og arbeidsbetingelser virker, - også for sykepleiere. 

Kommunal Rapport presenterte i forrige uke en undersøkelse om lønn til sykepleiere. Der ligger 

Engerdal kommune på norgestoppen i avlønning av sykepleiere. Dette, kombinert med at man satser 

på å utdanne fra egne innbyggere, bidrar til stabilitet i rekrutteringssituasjonen.  

Så vil jo noen hevde det faktum at det er mangler jo sykepleiere i Engerdal også. Ja, det er riktig, men 

de ligger betydelig bedre an enn sammenlignbare kommuner som ikke har hevet lønnsnivået eller 

jobbet systematisk med rekruttering på kort og lang sikt.  

Det er av den største viktighet å ta sykepleiermangelen på alvor. Kommuner skal alltid være i stand til 

å levere tjenester som ivaretar pasientsikkerheten og er faglig forsvarlige. Det passer fint å starte det 

gode arbeidet nå. 
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