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Likestilling i helse- og omsorgssektoren  
Notat til likestillingsminister Linda H. Helleland 
Fra Norsk Sykepleierforbund 
13.06.2018. 
 

Å bidra til en desegregering i arbeidsmarkedet er nok en av de tyngste 
likestillingspolitiske oppgavene det er mulig å gi seg i kast med. 

(Fra det regjeringsoppnevnte likestillingsutvalget («Skjeie-utvalget») NOU: 2012 Politikk for likestilling) 

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er en viktig årsak til de store ulikhetene mellom kvinner og menn 
når det gjelder økonomiske ressurser, makt og innflytelse. Derfor er det viktig å sette i verk konkrete 
tiltak for å påvirke tradisjonelle utdanningsvalg slik at man kan få et mindre segregert arbeidsmarked. 
Samtidig er også det kjønnsdelte arbeidsmarkedet et resultat av likestilling, i den forstand at høy 
sysselsetting blant kvinner henger nært sammen med at arbeid som tradisjonelt har vært utført av 
kvinner i privatsfæren, nå utføres som lønnsarbeid på arbeidsmarkedet. Det høye segregeringsnivået 
i norsk arbeidsliv er koblet sammen med en stor offentlig sektor. 

Norges internasjonale status som Likestillingsland handler om hvordan vi har klart å balansere 
kvinners yrkesdeltakelse1 med et relativt høyt fødselstall. I 2017 registrerte vi imidlertid det laveste 
fruktbarhetstall som er målt i Norge noen gang.  SSB forklarer nedgangen med økonomisk usikkerhet 
og kvinners opplevelse av usikker tilknytning til arbeidslivet, og mener at generøse velferdsordninger 
ikke klarer å kompensere for denne usikkerheten. Det er også vel kjent at Helse- og omsorgssektoren 
står overfor massive rekrutteringsutfordringer. Dette understreker viktigheten av å se arbeids- og 
velferdspolitikken i sammenheng med likestillings- og familiepolitikken. 

Vi må ta i bruk effektive virkemidler for å rekruttere og beholde både kvinner og menn til 
helsesektoren. Norsk Sykepleierforbund (NSF) har hatt rekruttering av menn til sykepleieryrket som 
et satsningsområde siden vårt landsmøte høsten 2015. NSF ønsker derfor å bidra til at det utvikles en 
helhetlig nasjonal strategi med ulike tiltak og virkemidler som vil stimulere til å rekruttere og beholde 
menn i sykepleien. 

Strukturelle likestillingsutfordringer 
Svært mange av de viktigste kjønnslikestillingspolitiske utfordringene vi står overfor i arbeidslivet er 
strukturelle og koblet til det kjønnsdelte arbeidsmarkedet: likelønnsgapet, deltidsstillinger, dårlig 
arbeidsorganisering/belastende arbeidstidsordninger og et pensjons- og yrkesskadeforsikringssystem 
som ikke tar høyde for kvinners og menns ulike yrkesmønstre. FNs Kvinnediskrimineringskomite har 
ved en rekke anledninger uttrykt bekymring over Norges manglende aktivitet for å motarbeide slik 
strukturell diskriminering.  
 
NSF mener tiltak rettet mot å redusere likelønnsgapet og deltidsomfanget er avgjørende for å oppnå 
likestilling i helse- og omsorgssektoren. 

                                                           
1Veksten i kvinners sysselsetting i perioden 1972 – 2013, er for fastlands-BNP summert over 40 år beregnet til 
3 300 milliarder kroner. Hadde kvinnene jobbet like mye som menn i hele perioden, ville fastlands-BNP vært 
enda 2 300 milliarder større. Kilde: Kjersti Misje Østbakken: Likestilling og verdiskaping. Rapport 2016: 10. 
CORE Kjernemiljø for likestillingsforskning, Institutt for samfunnsforskning. 
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Vedvarende likelønnsgap 
Likelønn har vært en fanesak for NSF i flere tiår. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn følger 
det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, og det rammer selvsagt også mennene som velger 
kvinnedominerte yrker. De kvinnedominerte utdanningsgruppene i offentlig sektor pekes ut som den 
gruppen som særlig rammes av verdsettingsdiskriminering. I følge en undersøkelse fra SSB2, vil en 
sykepleier over livsløpet tjene 13 prosent mindre enn en person med kun videregående skole, 
allmennfag. En førskolelærer vil tjene nesten 20 prosent mindre, og det er neppe tilfeldig at vi finner 
disse to kvinnedominerte utdanningsgruppene nederst på tabellen. Da snakker vi om hvorvidt det 
faktisk skal lønne seg å utdanne seg til enkelte yrker i dette landet, yrker som er helt avgjørende for 
landets velferdsproduksjon. 

Regjeringas egen likestillingsmelding påpeker at for jenter innebærer det å velge et mannsdominert 
yrke høyere lønn, hel stilling og økt status. Det lønner seg ikke tilsvarende for menn å velge 
kvinnedominerte yrker – det betyr lavere lønn, deltidsstilling og lavere status. Derfor er det da heller 
ingen endringer å spore knyttet til menns utdannings- og yrkesvalg.  

Skal vi bryte det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, må lønn tas i bruk som virkemiddel for å rekruttere og 
beholde arbeidskraft også i de kvinnedominerte yrkene i offentlig sektor. Ved å vise til partenes 
eksklusive ansvar for lønnsdannelsen, fratar myndighetene seg selv et av de mest effektive 
virkemidlene for å endre det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Arbeidslivets parter har ikke evnet å tette 
lønnsgapet mellom kvinner og menn. Det er ikke så overraskende, når Likelønnskommisjonen også 
slo fast at lønns- og forhandlingssystemet i beste fall bidrar til å sementere de kjønnsbaserte 
lønnsforskjellene. Vi ber likestillingsministeren bidra til å følge opp Stortingets anmodningsvedtak fra 
2016 der regjeringen bes utforme krav om en tidsplan for partene i arbeidslivet for å rette opp 
lønnsdiskrimineringen mellom kvinner og menn. 

Stabilt deltidsmønster 
Retriever har overvåket alle utlyste sykepleierstillinger i perioden februar 2017 t.o.m. mars 2018. I alt 
er det lyst ut 22 355 stillinger (eks sesongstillinger). Gjennomgangen viser at 47% er heltidsstillinger, 
45% er deltidsstillinger og 8% er uspesifisert. Dette mønsteret har vært stabilt. Det er derfor 
nødvendig med tiltak rettet mot de underliggende strukturene for å nå målene om «heltidskultur». 

Heltid er ønskelig både samfunnsøkonomisk, arbeidsmiljømessig og fra et likestillingsperspektiv. 
Deltidsarbeid får store konsekvenser for den enkelte deltidsansatte i form av lavere lønn og pensjon. 
Deltid er knyttet til det kjønnsdelte arbeidsmarkedet på flere måter: 

a) Kvinnedominerte segmenter i arbeidsmarkedet som strukturerer arbeidet rundt deltid – 
deltidsandelen synker blant kvinner generelt, men ikke for sykepleiere. 

b) Manglende anerkjennelse av arbeidsmiljøbelastningene i kvinnedominerte yrker fører til 
helserelatert deltid. Faktisk avgangsalder for sykepleiere er nå 57 år. 

c) Ulike forventninger til menn og kvinner – kjønnsrollemønsteret – i hvordan man balanserer 
yrkesaktivitet med familie- og omsorgsansvar. 

d) Ulik forhandlingsposisjon i familien opprettholder dette kjønnsrollemønsteret: det er 
økonomisk rasjonelt at den som tjener minst, øker innsatsen i det ulønnede 
omsorgsarbeidet. 

                                                           
2 Kirkebøen, L.: Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper. SSB-rapport 43/2010. 
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Muligheten for deltidsarbeid har nok i sin tid vært en forutsetning for kvinners yrkesaktivitet, og for 
mange har muligheten for å jobbe deltid vært viktig da de valgte sykepleieryrket. Men Bente 
Abrahamsens forskning på sykepleiere og deltid viser endrede arbeidstidspreferanser blant 
nyutdannede sykepleiere: både kvinnelige og mannlige sykepleiere ønsker hele og faste stillinger.  
 

Rekruttering av menn til helse- og omsorgssektoren 
Det har også tidligere vært gjort forsøk på å bryte det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Det 
regjeringsoppnevnte likestillingsutvalget, ledet av Hege Skjeie, foreslo3 et omfattende program for å 
fremme frie utdanningsvalg med en pedagogisk satsning i barnehagene og i grunnopplæringen, samt 
etablering av et ressursmiljø for å styrke arbeidet med likestilling i førskolelærer- og 
lærerutdanningen. NSF støtte i høringsrunden dette forslaget. 

NSF mener det er viktig å rekruttere både kvinner og menn til helse- og omsorgssektoren. I tillegg til 
behovet for helse- og omsorgsfaglig kompetanse de neste tiårene, er det viktig at de ansatte i helse- 
og omsorgssektoren speiler befolkningen. Forskning viser dessuten at en likere fordeling av kvinner 
og menn på en arbeidsplass gir bedre arbeidsmiljø. 

NSF har gjennomført egne spørreundersøkelser som peker på at ungdom ikke har kjennskap til det 
faktiske innholdet i sykepleieryrket, og at de har liten kjennskap til karriere- og 
utdanningsmulighetene som finnes som sykepleier. Sykepleieryrket og utdanningen fremstilles svært 
tradisjonelt i medier og på andre offentlige arenaer, og det er for få mannlige rollemodeller og gode 
historier om mannlige sykepleiere.  

Noen forslag til tiltak og aktiviteter: 

1. Informasjon og bevisstgjøring 

Vi må endre folks oppfattelse av sykepleie ved å synliggjøre sykepleiernes kompetanse, ansvar og 
muligheter. 

Forslag til aktiviteter rettet mot ungdom: 

• Opprette «ambassadørteam»: 
Gode rollemodeller. Studenter og ferdigutdannede sykepleiere.  

• Gjennomføre målrettede besøk på ungdoms- og videregående skoler:  
Aktivt oppsøke ungdom for å informere og bevisstgjøre. For at vi skal lykkes, må det 
være obligatorisk å delta. 

• Invitere unge gutter til visning av sykepleierutdanningen som en obligatorisk del av 
skoletilbudet.  Det settes opp ulike stasjoner med sykepleieaktiviteter som appellerer 
til gutter.  
NTNU Gjøvik, Gjøvik kommune og NSF Oppland samarbeider om et slikt prosjekt.  

• Få ulike påvirkningsagenter til å markedsføre yrket og utdanningen 
• Utvikle egne nettsider med filmer og informasjon for å knuse myter 

Det bør også lages informasjonskampanjer for å bevisstgjøre befolkningen og egne kampanjer rettet 
mot karriereveiledere. 

2. Kjønnsnøytrale titler 

                                                           
3 NOU 2012: 15 Politikk for likestilling. 
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Styret i Landsgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund vedtok 31.mai 2018 at de ønsker å 
endre Helsesøster tittelen til Helsesykepleier. Hovedbegrunnelsen for endring er at tittelen er 
kjønnsspesifikk; den gjør det vanskelig å rekruttere menn og den er gammeldags. I tillegg blir tittelen 
kritisert fordi den ikke reflekterer innholdet i yrket, og at den ikke er tydelig på at helsesøstre er 
sykepleiere med spesialutdanning. NSF anbefaler helsemyndighetene å vedta endringen. Endring av 
tittel i seg selv vil imidlertid ikke føre til at gutter vil velge sykepleierutdanningen. 

3. Kjønnspoeng 

For første gang var det i år mulig å gi kjønnspoeng til menn som søkte sykepleierutdanning. 
Lovisenberg Diakonale Høgskole og Universitetet i Agder gikk foran og innførte kjønnspoeng i en 
prøveperiode. Tallene fra samordna opptak i 2018, viser en økning i andel menn. Det gjenstår å se 
om det også vil være en økning i andelen menn som kommer inn. 

NSF var skeptisk til Skjeie-utvalgets forslag om å bruke stipend og kjønnspoeng for å få flere menn til 
å velge kvinnedominerte yrker, særlig yrker i helse- og omsorgssektoren. Menn oppgir selv at den 
lave verdsettingen av og arbeidsorganiseringen i disse yrkene, med stort innslag av deltid, som det 
viktigste argumentet for ikke å velge dem. Det må foreligge en analyse av årsakene til 
underrepresentasjonen av det ene kjønn for å vurdere hvorvidt stipend og kjønnspoeng vil være 
egnede tiltak. Slike særordninger kan dessuten være i strid med rettspraksis fra EU-domstolen og 
EFTA-domstolen.  

NSF er under visse forutsetninger positive til kjønnspoeng som et virkemiddel for en begrenset 
periode, 3-5 år. For at det skal kunne ha en merkbar effekt, bør alle sykepleierutdanningene ha 
kjønnspoeng. Kjønnspoeng som virkemiddel alene vil ikke kunne medvirke til at dette blir en 
langvarig effekt, det må derfor gjøres sammen med en rekke andre tiltak. Radikal kjønnskvotering er 
ikke tillatt, og kjønnspoeng skal ikke påvirke minimum karakterkrav; 3 i matematikk og 3 i norsk. Vi 
forutsetter at ordningen med kjønnspoeng evalueres med hensyn til om målsettingene om 
rekruttering av flere menn nås, og om ordningen har noen utilsiktede effekter.  

Langsiktig strategisk arbeid for å påvirke rekrutteringen er avgjørende for å lykkes. Men like viktig er 
det å igangsette tiltak for å beholde de mennene som påbegynner utdanningen: frafallet er større 
blant menn enn kvinner. Universitetet i Agder er et godt eksempel på en utdanning som ser denne 
utfordringen og som har igangsatt ulike tiltak. I dette lange perspektivet blir vi nødt til å se på i 
hvilken grad utdanningen – herunder både holdninger, pensumlitteratur, undervisningsmetodikk, 
kommunikasjonskultur og annet – bidrar til å favorisere det ene eller andre kjønnet i utdanningen.  

4. Arbeidsgiverne i helse- og omsorgssektoren må tilby faste og hele stillinger og en lønn som 
verdsetter kompetanse, ansvar og anstrengelser. 

 
OPPSUMMERING 
NSF er overbevist om at det er de samme tiltak som vil gjøre sykepleieryrket attraktivt for både menn 
og kvinner: økt lønn, bedre bemanning, faste og hele stillinger, arbeidstidsordninger som gjør det 
mulig å balansere jobb og omsorgsforpliktelser, bedre tilrettelegging for fagmiljøer, 
kompetanseutvikling og —anvendelse. 

Særlige tiltak for å rekruttere menn til helse- og omsorgssektoren må vurderes i et helhetlig 
likestillingsperspektiv. Bevisstgjøring, mer informasjon, flere rollemodeller, kjønnsnøytrale titler og 
kjønnspoeng kan være gode tiltak, men NSF mener slike tiltak må inngå som ledd i en helhetlig 
satsning som også inkluderer de strukturelle utfordringene vi har pekt på i dette notatet. 
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