
Velkommen til NSF Østfolds 

fagkurs 27. november 2018
Dagens tema: «En pasientvennlig 

helsetjeneste og god arbeidsplass» 

Fra venstre Karen Brasetvik, Siw Sedolfsen, Eva Zimmermann og Kjell-Ivar Løkken



Litt om NSF
• 116.000 medlemmer

• 5.600 av dem i Østfold

• 2.200 jobber i kommune-

helsetjenesten

• 1.700 i Sykehuset Østfold

• 140 tillitsvalgte ivaretar 

medlemmene på arbeids-

plassen – en viktig 

samarbeidspart for 

arbeidsgiver

Noen 

av NSFs 

tillitsvalgte 

i Østfold



Streik og lockout i privat sektor



NSFLIS 40 år
NSFLISs «fødselshjelpere» –

Unnfanget 12. januar 1978 i 

Sarpsborg – endelig vedtatt på 

NSFs landsmøte i 1979

Dagens styre for NSFLIS i Østfold



Flott fagkveld for 250 sykepleiere
- engasjerte forelesere var «Helsesista» og Dora Thorhallsdottir



Drøyt 18 millioner kr til yrkesskadde medlemmer

• I 2017 bisto Yrkesskadegruppa i 

NSF i 203 yrkesskadesaker

• De sørget for i alt 18.187.699 kr i 

yrkesskadeerstatning til NSFs 

medlemmer

• Eva Zimmermann, sykepleier og 

rådgiver på NSF Østfolds 

fylkeskontor, bistår yrkesskadde 

medlemmer i Buskerud, Oppland, 

Hedmark og Østfold 



Fylkesmannen med skarp kritikk av 

Sykehuset Østfold
• Sykehuset har brutt forsvarlighets-

kravet ved at helsetjenester ved 

hjerteavdelingen i perioder har 

vært uforsvarlige som følge av 

vedvarende problemer med 

bemanning og tilgang på 

nødvendig kompetanse

• Omfanget av antall 

avviksmeldinger vektlegges 



Fylkesmannen med skarp kritikk av 

Skoggata bo- og servicesenter
• Norlandia viser til at en sykepleier står for 11 

av 12 avviksmeldinger

• Fylkesmannen berømmer sykepleieren for å 

melde avvik; «Avvikene er konkret 

begrunnet,…fremstår som verdifull 

dokumentasjon av risiko og mulige mangler 

ved driften. At avvik meldes av bare en 

ansatt, tilsier med stor sannsynlighet           

at andre ansatte underrapporterer          

risiko og feil i virksomheten.»



155 nyutdannede sykepleiere

• Høgskolen i Østfold 

utdanner årlig ca 150 

sykepleiere

• Totalt utdannes det 

ca. 3.500 sykepleiere 

hvert år i Norge

• Det dekker knapt 

avgangen fra yrket
Fem av årets nyutdannede sykepleiere. Fra venstre 

Fredrik, Frida, Marcus, Anja og Marte. Foto: HiØ 



Nav: Størst mangel på sykepleiere

• Norge mangler 5.900 

sykepleiere og spesial-

sykepleiere

• Østfold mangler 200 

sykepleiere og 50 

spesialsykepleiere

• I 2035 vil vi mangle  

28.000 sykepleiere



KS sin Arbeidsgivermonitor 2017



Utvikling i tråd med befolkningens  

behov for helsetjenester?
Flere pasienter. Kortere liggetid på sykehus. Mer avansert 

sykepleie og behandling på sykehjem og hjemmesykepleie 

Hvordan har kommunene møtt utfordringene etter   

Samhandlingsreformen?



Flest nye årsverk for ufaglærte

• Fra 2007 – 2016 ble det 

2.500 nye årsverk i Østfolds 

pleie- og omsorgstjeneste

• 700 nye årsverk for 

helsefagarbeidere

• 800 nye årsverk for 

sykepleiere

• 1.000 nye årsverk for 

ufaglærteEn av fem sykepleiere slutter i løpet av sine ti første år i 

jobb. Samtidig er det mange ufaglærte i helsetjenesten. 



Planlagt og faktisk sykepleierbemanning

• En av fem planlagte 

sykepleiervakter dekkes 

ikke av sykepleiere

• 1/3 av de ledige 

sykepleiervaktene 

dekkes med ufaglærte

• 2/3 dekkes med 

helsefagarbeidere



Sykepleiermangelen er størst på hverdager

NSFs kartlegging av forskjell 

på planlagt og faktisk 

sykepleierbemanning viser at 

sykepleiermangelen er størst 

på onsdager, torsdager og 

fredager



Tøffere turnus løser ikke 

sykepleiermangelen!



Avgang fra sykepleieryrket

• 1 av 5 sykepleiere slutter i yrket 

• Gjennomsnittlig avgangsalder 

for sykepleiere er 57 år  

• I Fredrikstad kommune er 

avgangsalderen for sykepleiere 

53 år 



Mye deltid tross sykepleiermangel

• Fra 1. februar 2017 – 31. oktober 

2018 ble det lyst ut 34.625 

sykepleierstillinger   

• 48.5 prosent var hele stillinger 

• Tilbud om hel stilling til landets 

mest etterspurte kompetanse mer 

unntaket enn hovedregelen



Kilde: Retriever medieanalyse



Sykepleierløftet i Spekter

• Historisk bra oppgjør

• 500.000 kr i årslønn for 

sykepleiere med mer 

enn 10 års ansiennitet 

fra 1. juli 2019

Sykepleiere som bidrar til sykepleierløftet er fra v. Anne Cathrine Lie, Sophie Baastad, 

Benedicte Mainitz, Nina Merethe Overen og Ikram A. Sahal som blir løftet av gode 

kollegaer på Døgnområde 7 (Gastrokirurgi), Sykehuset Østfold



Sykepleiermangelen koster

• Over en milliard kroner 

brukte norske kommuner på 

innleie fra vikarbyrå i 2017

• Det meste brukt på innleie 

av sykepleiere

• Østfoldkommunene brukte 

71.8 millioner kr på innleie i 

2017

• Økning på 13 prosent       

fra 2016



Sykepleiermangelen kan og må løses!

• Lytt til erfarne fagfolk og ta 

vel i mot nye generasjoner 

sykepleiere

• Hel stilling, konkurranse-

dyktig lønn og et godt fag-

og arbeidsmiljø

• Tilbud om videreutdanning

• God sykepleier-

bemanning fremmer    

også rekrutteringen



Vi skal ha et sykepleierløft også i KS!



Fremtidens NSF



Landsmøtet avgjør

• Vil du være med på å 

bestemme NSFs fremtid og 

politikk?

• NSF Østfold stiller med 8 

delegater

• Disse velges på 

fylkesmøtet i mars 2019

• Frist for å fremme      

forslag til kandidater          

er 8. desember


