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Hensikt: 

Orientere Årsmøtet om #mannkanblisykepleier 

Bakgrunn for saken: 

#mannkanblisykepleier er en kampanje som ble opprettet i år 2015. Kampanjen har basert 

seg på en side på facebook der menn som studerer eller jobber som sykepleier forteller sine 

historier om hvorfor de valgte å gå denne veien. Det ble også designet t-skjorter med 

#mannkanblisykepleier. Gjennom årene har aktiviteten på #mannkanblisykepleier-siden på 

facebook sunket gradvis. Det ble da vedtatt på Årsmøtet 2018 at det skulle settes ned en 

arbeidsgruppe i studentstyret som skulle jobbe videre med promotering og videreutvikling av 

kampanjen.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

På studentstyremøte 2 ble det satt ned en arbeidsgruppe etter årsmøtets bestilling. 

Arbeidsgruppen bestod da av: Edel Taraldsen, Synne Eilertsen, Ole-Martin Hjemaas og 

leder for arbeidsgruppen Sebastian Dahl. Denne arbeidsgruppen har hatt som hensikt å ta 

med seg innspill fra styremøtene, og lage en videre strategi for kampanjen. Arbeidsgruppen 

hadde flere skypemøter i løpet av sittende periode, der det ble diskutert hva som skal gjøres 

i videre arbeid. Det arbeidsgruppen derimot har erfart er at det som ble bestemt under 

skypemøtene ikke ble fulgt opp av ledelsen. Det har også vært vansker med å få til så 

mange møter som arbeidsgruppen hadde ønsker om, samt innhente nye historier som kunne 

legges ut på facebook. Arbeidsgruppen har også uttrykt ønske om et budsjett til videre 

marknadsføring, dette foreligger ikke i dag. Det anbefales at neste års styre prioriterer et 

budsjett som må forhandles frem høsten 2019. 

 

Arbeidsgruppen har så langt funnet aktuelle ambassadører som kan brukes til videre 

promotering på sosiale medier. Dette omfatter blant annet Robert Olsen fra serien 113 på 

NRK som har sagt seg villig til å representere kampanjen videre. 

 

Arbeidsgruppen til kampanjen har hatt et overordnet mål om å lage en strategi for 

studentstyrets videre arbeid med #mannkanblisykepleier. Dette er for å sikre kontinuitet i 

arbeidet for å rekruttere og beholde menn til sykepleieryrket. Denne strategien er laget, og vil 

presenteres for neste studentstyre. I denne strategien har det blitt tatt med innspill fra både 

studentstyret og tillitsvalgte til stede på vårkonferansen. Det er også begynt et arbeid for å 

danne et grunnlag for samarbeid med NSF som hovedorganisasjon. Der vil målet være å 

starte et felles prosjekt eller en felles holdningsendrende kampanje med hovedmål om 

rekruttering og av menn i sykepleierutdannelsen, samt hindre frafall. 
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