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Kompetanse- og bemanningskartlegging 

er sentralt for ressursplanlegging

• Å kartlegge gir deg som leder 

et konkret bilde av hvilken 

kompetanse som er på jobb 

på de ulike vaktene på ditt 

tjenestested. 

• Den synliggjør også hvis det 

er kompetanseavvik og 

dokumenterer behovet for 

forsvarlig bemanning.



For å få innsikt, har NSF utviklet et 

kartleggingsverktøy 

NSF ønsket et verktøy som 

kunne dokumentere og 

synliggjøre mangel på 

sykepleierkompetanse for å 

sikre kvalitet og forebygge 

uheldige hendelser og avvik.



Ledere ønsker å levere gode tjenester til 

pasienter og pårørende. 

Dette er  ikke alltid gjennomførbart da det 

mangler sykepleiere på jobb.



Hvordan har vi kartlagt

Det er 3. år på rad på landsbasis at tillitsvalgte 

kartlegger turnuser i uke 10 og 11 i sykehjem, 

hjemmetjenesten, døgnbemannede boliger og 

helsehus i kommunen.

Østfold startet allerede i 2011, og var første fylke ut.



• Sykepleierstudenter eller elever i praksis er ikke talt 

med i kartleggingen, kun ansatte med lønnet arbeid

• Kategorien annet: vernepleier, fysio, ergo, 

medisinstudenter

• I 2019 inkluderer vi lærlinger



Resultater fra 2018

Avviket mellom planlagt og faktisk sykepleierbemanning 

på landsbasis er på 18,1% eller 17.906 vakter. 

Det tilsvarer nesten en av fem vakter per arbeidssted 

per dag.



Det er forskjell på helg og ukedag

• På landsbasis var 

fraværet størst på 

dagvakt torsdag, og 

lavest på natt og i helgen. 

Dette er spennende med 

tanke på hvordan man 

bemanner på de ulike 

tidene og dagene.



Akershus bruker flest ufaglærte

• 20% av planlagte 

sykepleiervakter dekkes ikke 

av sykepleier

• 44% av vaktene i 

hjemmetjeneste og boliger 

blir erstattet av assistenter, 

25% av helsefagarbeidere. 

• Sykehjem: over halvparten 

av vaktene dekkes av 

ufaglærte/assistenter. 



Østfold viser forverring fra i fjor

• 20% av planlagte 

sykepleiervakter dekkes ikke av 

sykepleier, tilsvarer ca.350 

årsverk

• 33% av sykepleiervaktene ble 

dekket av ufaglærte/assistent

• En forverring fra 2017, da var 

det 17%

• Onsdag, torsdag og fredag 

har den dårligste 

sykepleierbemanningen



Oslo har størst sykepleiemangel på vakt

I underkant av 24% av 

sykepleiervaktene manglet 

sykepleier

Ca.1200 sykepleiervakter og 

over 900 

helsefagarbeidervakter var 

udekket av helsepersonell

Bruk av ufaglærte er ofte 

løsningen når sykepleiere

skal erstattes



Alle 3 fylkene viser utstrakt bruk av 

ufaglærte
• En dramatisk forskyvning av 

sykepleier-og helsefagarbeidervakter 

til ufaglærte/assistenter

• Stort press på gjenværende faglært 

personale, særlig sykepleiere



Dere ledere kan bruke resultatene på 

ulike måter
• Politisk hos ordfører og rådmann

• Kartleggingen gir et øyeblikksbilde av

bemanningstilstanden i tjenestene.

• Politikere kan bevilge mer midler til flere

stillinger og mer kompetanse

• Husk at det er kommunevalg i år!



Bruk tilsynsmyndigheter mer

Noen kommuner og fylker 

har 

allerede sendt 

bekymringsmelding til 

tilsynsmyndighetene på 

bakgrunn av 

resultatene fra 

bemanningskartleggingen.



Samarbeid med andre fagforeninger kan 

gi større gjennomslagskraft
• Siden vi også kartlegger 

helsefagarbeiderne og 

assistenter, er det mulig å 

samarbeide om både 

innsamling og bruk av 

bemanningskartleggingen 

med tillitsvalgte fra 

Fagforbundet, Delta og 

andre 

fagforeninger.



NSF ønsker at dere ledere skal 

lykkes!

Vi er på lag for at 

helsevesenet skal skinne!

Vi ønsker alle riktig 

kompetanse på rett sted.








