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MANN KAN BLI SYKEPLEIER

Hensikt:

På bakgrunn av at #Mannkanblisykepleier foreslås inn i innsatsområdene, orienteres det om 
kampanjen.

Historikk:

I 2014 ble det vedtatt på årsmøtet at vi skulle starte kampanjen "#MannKanBliSykepleier" for 
å rekruttere flere menn inn i sykepleieryrket. Kampanjen ble utformet slik at mannlige 
sykepleiere delte sin historie i gjennom sosiale medier, henholdsvis Facebook. Historiene de 
delte er ofte basert på deres valg, erfaringer og oppfordringer til å søke seg til 
sykepleieryrket.  

På enkelte av disse historiene har #MannKanBliSykepleier hatt en rekkevidde på 100 000 – 
200 000, og med mange kommentarer, likes og delinger. 

NSF har som mål at 20 prosent menn starter på sykepleierutdanningen innen 2020. I 2017 
var det 14 prosent menn som startet på sykepleierutdanningen. I 2018 er det 16 prosent 
menn som har søkt seg inn på sykepleierutdanningen, vi har ikke tall på hvor mange som har 
kommet inn. NSF Student har politikk på kjønnspoeng og ønsker at det underrepresenterte 
kjønn får tilleggs poeng. Statistikken viser dessuten at det er større frafall blant menn på 
sykepleierutdanningen (1).

Bakgrunn for saken:

Den siste tiden har det vært lite engasjement på historiene som har blitt delt og vi mener 
derfor at tiden er inne for å utvide kampanjen. Vi vil fortsette med historiene slik de er i dag, 
men vi ønsker også å promotere kampanjen på andre måter. Det kan være å lage en 
#mannkanblisykepleier-kalender, det kan være ved innsamlingsaksjoner til et veldedig formål 
for å øke synlighet, lage en demonstrasjon av hvordan man kan sjekke seg for brystkreft 
med bruk av mannlige sykepleiere eller å arrangere guttekvelder på de ulike skolene.  

Hittil har kampanjen blitt drevet uten finansiering, det har kun blitt brukt midler på t-skjorter. 
For å utvide kampanjen ser vi et behov for økt finansiering og det må derfor søkes om 
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midler. På bakgrunn av dette har studentstyret foreslått kampanjen som et eget 
innsatsområde for perioden 2018/2019. 

Dersom Årsmøtet vedtar foreslåtte innsatsområde kan NSF Student omdisponere midler på 
budsjettet til å utvide og videreutvikle #mannkanblisykepleier-kampanjen. Vi kan også søke 
om midler for videreføring av kampanjen neste år.  

(1) https://www.nrk.no/ho/mannlige-sykepleierstudenter-blir-diskriminert-og-slutter-
1.12798872 

Relevant lesning: https://sykepleien.no/2018/04/markant-okning-av-mannlige-sokere-til-
sykepleierutdanninger-med-kjonnspoeng

Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak

Saken tas til orientering

Med vennlig hilsen

Christian Strømnes  
studentleder  
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