
Nyutdannede sykepleieres møte med helsetjenesten 

Hvordan opplever landets mest etterspurte yrkesgruppe sitt første 

møte med arbeidslivet og helsetjenesten? Det har Norsk 

Sykepleierforbund (NSF) i Østfold undersøkt.  

 

Bakgrunn for undersøkelsen 

Det blir stadig flere eldre eldre. Medisinsk/teknologisk utvikling gjør at stadig flere overlever 
alvorlige ulykker og sykdom. Det skaper større etterspørsel etter og behov for mer avanserte 
helsetjenester både i sykehus og kommunehelsetjeneste. For å møte behovene kreves det 
mer helsepersonell generelt og sykepleiere spesielt.(1) 
 
Årlig utdannes omtrent 4.000 sykepleiere i Norge. Det dekker knapt avgangen fra yrket. 
Statistisk Sentralbyrå har dokumentert at en av fem sykepleiere slutter å jobbe som 
sykepleier i løpet av sine første ti år som sykepleier. (2)  
 
I en tid med stor og økende sykepleiermangel tåler vi ikke å miste noen. Å få 
tilbakemeldinger fra nyutdannede sykepleiere kan gi viktig kunnskap om hvordan frafall fra 
yrket kan forebygges og om hvilke tiltak som bør iverksettes for å rekruttere flere som ønsker 
å utdanne seg til sykepleiere. 
 
I flere tiår har NSF Østfold gjort undersøkelser blant Høgskolen i Østfolds (HiØ) 
avgangsstudenter på sykepleierutdanningen. Senere har dette blitt gjort også i andre fylker 
og NSF Student har sørget for at det også gjøres nasjonalt. (4) Undersøkelsene har gitt klare 
svar på hvor avgangsstudentene ønsker å jobbe, hvilken stillingsstørrelse de ønsker og 
hvilke faktorer som er viktige for dem som jobbsøkere. De fleste vil jobbe på sykehus og ha 
hel stilling. Lønn og godt fag- og arbeidsmiljø er også viktige faktorer ved jobbsøking.  
 

Metode 
NSF Østfold gjennomførte en kvantitativ undersøkelse blant sykepleiere som ble utdannet 
ved HiØ i juni 2018 og 2019. Vi benyttet analyseverktøyet Enalyzer. Gjennom NSFs 
medlemsregister ble 341 medlemmer som ble utdannet i denne perioden, trukket ut og 
invitert til å delta. Spørreundersøkelsen ble administrert via e-post i oktober 2019.  
 
På dette tidspunktet hadde 2018-kullet og 2019-kullet henholdsvis 16 måneder og fire 
måneders erfaring som sykepleiere.  
 
Undersøkelsen inneholdt spørsmål med ulike svaralternativ. Spørsmålene handlet om 
arbeidssted, arbeidstid, mottakelse som nyansatt og hva som skulle til for å fortsette i jobben. 
I tillegg var det mulig å utdype enkelte svar i fritekst.  
 

Resultater 

Av de 341 sykepleierne som ble kontaktet, svarte 103. Av disse var 12.6 % menn, noe som 
er litt høyere enn gjennomsnittet for NSFs mannlige sykepleiere, som er 9 % i Østfold. Av 
respondentene var det 74.8 % som hadde fast stilling, 18.4 % hadde vikariat og 6.8 % hadde 
en kombinasjon av fast stilling og vikariat.  
 
Tabell 1 gir en oversikt over respondentenes alder, arbeidstid, stillingsstørrelse og 
arbeidssted 
 



 
 

Tabell 1. Alder, arbeidstid, stillingsstørrelse og arbeidssted  

 21-25 år 26-29 år 30-39 år 40-49 

år 

Over 50 

år 

Alder 49.5 18.4 23.3 7.8 1 

 Todelt  Tredelt Natt Annet Kun 

dagtid 

Arbeidstid 46.6 44.7 5.8 2.9 - 

 100% 75-99% 50-74% <50%  

Stillingsstørrelse 45.6 36.9 14.6 2.9  

 SS HS Syke-

hjem 

Helse-

hus 

Lege-

vakt 

PS Annet PK 

Arbeidssted 44.7 18.4 18.4 8.7 2.9 2.9 2.9 1 

Tall oppgitt i prosent. SS=somatisk sykehus. HS=hjemmesykepleien. PS=Psykiatri 

sykehus. PK=psykiatri kommune.  

 
 
Som tabellen viser, er ni av ti kvinner, to av tre er under 30 år, alle jobber turnus og de fleste 
jobber deltid. De ferske sykepleierne jobber i den offentlige helsetjenesten - og det fordeler 
seg ganske likt mellom kommuner (49.4 %) og spesialisthelsetjeneste (47.6 %). 
 

Ønsker større stilling 

Blant dem som jobber deltid, oppga følgende at de ønsket større stilling: 

• 30 % ønsket hel stilling 

• 23 % ønsket større stilling, men ikke heltid 

• 47 % ønsket ikke større stilling  
 
Over halvparten (53 %) av respondentene ønsket større stilling.  
 
Hvorfor ønskes ikke heltid? 
På spørsmålet om hvorfor vedkommende eventuelt ikke ønsket heltid, svarte respondentene 

• 58.3 % - spørsmålet ikke relevant 

• 28.2 % - for slitsomt 

• 19.4 % - liker fleksibiliteten ved å kunne jobbe mer når det passer dem 

• 7.8 %  - «annet» 
 
Hvor ønsket du helst å jobbe etter endt utdanning? 

• 53.4 % ville helst jobbe på somatisk sykehus 

• 11.7 % i hjemmesykepleien 

• 9.7 % på helsehus 

• 8.7 % har oppgitt «annet» 

• 7.8 % på sykehjem 

• 3.9 % på psykiatrisk sykehus 



• 3.9 % på legevakt 

• 1 % i kommunal psykiatritjeneste 
 

Over halvparten (57.3 %) ønsket helst å jobbe i spesialisthelsetjenesten, mens en av tre 
(34.1 prosent) ønsket å jobbe i kommunehelsetjenesten.  
 
Når dette spørsmålet ble krysset med alder, fremkom at: 

• 58.8 % av sykepleierne mellom 21 – 25 år ville helst jobbe på sykehus, 11.8 % i 
hjemmesykepleien, 11.8 % «annet», 9.8 % på helsehus og 5.9 % på sykehjem 

• 47.4 % av sykepleierne mellom 26 – 29 år ville helst jobbe på sykehus, 15.8 % i 
hjemmesykepleien, 15.8 % på legevakt, 10.5 % på helsehus, 5.3 % på sykehjem og 
5.3 % på psykiatrisk sykehus 

• 58.3 % av sykepleierne mellom 30 – 39 år ville helst jobbe på sykehus, 12.5 % på 
psykiatrisk sykehus, 8.3 % på helsehus, 8.3 % «annet», 4.2 % på sykehjem, 4.2 % på 
legevakt og 4.2 % i hjemmesykepleien 

• 25% av sykepleierne over 40 år ville helst jobbe på sykehus, 25 % på sykehjem, 25 
% i hjemmesykepleien, 12.5 % på helsehus og 12.5 % «annet» 

 
Når spørsmålet ble krysset med kjønn, fremkom at: 

• 61.5 % av de mannlige sykepleierne ville helst jobbe på sykehus, 15.4 % i 
hjemmesykepleien, 7.7 % på psykiatrisk sykehus, 7.7 % på helsehus og 7.7 % 
«annet». Ingen oppga sykehjem 

• 52.2 % av de kvinnelige sykepleierne ville helst jobbe på sykehus, 11.1 % i 
hjemmesykepleien, 10 % på helsehus, 8.9 % på sykehjem, 8.9 % «annet» og 4.4 % 
på legevakt 
 

Har erfaringer fra praksis påvirket hvor du ønsket å jobbe? 
 

• 62.1 % svarte ja – i positiv retning 

• 20.4 % svarte ja – i negativ retning 

• 17.5 % svarte nei 
 

Fire av fem (82.5 %) svarte at erfaringer fra praksis har påvirket dem i fht hvor de ønsket 
å jobbe 
 

Er det forhold ved din arbeidsplass som gjør at du vil eller allerede har endret arbeidssted? 

• 50.5 % svarte nei 

• 49.5 %svarte ja 
 

Nesten halvparten av respondentene har enten sluttet eller vurderer å slutte i jobben.  
 
I tillegg til å svare ja eller nei var det her muligheter til å utdype svaret. Her kom det inn 
34 svar. Begrunnelser var «knapp bemanning», «for høyt arbeidspress» og «for stort 
ansvar for en nyutdannet sykepleier». 
 
Når dette spørsmålet ble krysset med hvor stor stilling respondentene hadde, fremkom 
at:  

• 44.7 % av de heltidsansatte svarte ja – det er forhold på arbeidsplassen som gjør 
at de vil eller har endret arbeidssted 

• 50 % av dem med 75 – 99 % stilling, svarte ja 

• 60 % av dem med 50 – 74 % stilling svarte ja 

• 66.7 % av dem med under halv stilling, svarte ja 
 

Hva skal til for at du ønsker å fortsette der du er nå? 



• 37.9 % - høyere bemanning (flere av alle yrkesgrupper) 

• 28.2 % - høyere lønn 

• 9.7 %  - sterkere fagmiljø (flere sykepleiere) 

• 8.7 % -  andre faktorer 

• 7.8 % - ikke relevant 

• 1.9 % - bedre ledelse 

• 1 % - flere fagdager 
 

Når dette spørsmålet ble krysset med hvor sykepleierne jobber, fremkom at 54.3 % av de 
som jobber på somatisk sykehus og 42.1 % av de som jobber på sykehjem svarte høyere 
bemanning.  
 
Opplevde du at du fikk god nok opplæring som nyansatt? 

• 55.3 % svarte nei 

• 44.7 % svarte ja 
 
Fremmet du lønnskrav da du ble ansatt? 

• 48.5 % svarte nei 

• 36.9 % svarte at de ville, men ikke visste hvordan 

• 14.6 % svarte ja 
 
Når dette spørsmålet ble krysset med kjønn, fremkom at: 

• 23.1 % av mennene fremmet lønnskrav 

• 13.3 % av kvinnene fremmet lønnskrav 
 
Vil du anbefale andre å bli sykepleier? 

• 73.8 % ja 

• 26.2 % nei 
 
 

Diskusjon 
Hensikten med undersøkelsen var å få kunnskap om hvordan nyutdannede sykepleiere har 
opplevd sitt møte med helsetjenesten og arbeidslivet. 
 
Undersøkelsen viser at mens 57 % har svart at de helst ønsket å jobbe på sykehus og 34 % i 
kommunehelsetjenesten, jobber nesten halvparten i kommunehelsetjenesten. Tidligere 
undersøkelser blant avgangsstudenter ved HiØ og nasjonalt har vist at de fleste først og 
fremst ønsker å jobbe på sykehus (3, 4). Blant dem som vil jobbe i kommunehelsetjenesten, 
har hjemmesykepleie, helsehus og legevakt vært mest attraktivt.  
 
På spørsmålet «Er det forhold ved din arbeidsplass som gjør at du vil eller allerede har 
endret arbeidssted» svarer halvparten ja. Begrunnelser som oppgis er for knapp bemanning, 
for høyt arbeidspress og for stort ansvar for en nyutdannet sykepleier. Det betyr at det er en 
høy turn-over blant nyutdannede sykepleiere.  
 
Hva skal til for å bli? 
Tre av fire viser til at høyere bemanning, flere sykepleiere og høyere lønn er viktig for at de 
skal fortsette i jobben.  
 
Når vi kobler dette spørsmålet med kjønn, finner vi at 38.5 prosent av mennene oppgir 
høyere lønn mot 26.7 prosent av kvinnene. 41.1 prosent av kvinnene oppgir høyere 
bemanning mot 15.4 prosent av mennene. 23.1 prosent av mennene oppgir sterkere fagmiljø 
mot 7.8 prosent av kvinnene.  
 



På spørsmålet «Opplevde du at du fikk god nok opplæring som nyansatt» svarer over 
halvparten nei. Det er ikke lett å definere hva som er god nok opplæring. Her vil det også 
være ulike behov avhengig av om man er nyutdannet eller har noe erfaring som sykepleier. 
Tidligere forskning viser at mottakelse av nyansatte er viktig (5, 6). Det er de sist ansatte 
som har lettest for å slutte, dersom de ikke blir tatt godt imot og trives på jobb. Når over 
halvparten av de nyutdannede sykepleierne oppgir at de ikke har fått god nok opplæring, er 
det en klar melding til arbeidsgivere som vil beholde sine ferske sykepleiere; her må det 
satses på god oppfølging av nyansatte.  
 
Ønsker heltid – tilbys deltid 
I NSF Østfolds undersøkelse blant HiØs avgangsstudenter svarte tre av fire at de ønsket å 
jobbe heltid. Det samme viste den nasjonale undersøkelsen fra NSF Student (4). Dermed 
skulle vi kunne forvente at flertallet av de nyutdannede sykepleierne også jobber heltid. 
Imidlertid viser undersøkelsen at de fleste jobber deltid – og de vil ha større stilling.  
 
Selv om NSFs overvåking av annonserte sykepleierstillinger viser at det lyses ut stadig flere 
hele stillinger, viser denne undersøkelsen at flertallet av de nyutdannede sykepleierne jobber 
deltid. På spørsmål om hvorfor de jobber deltid, svarer tre av ti at det er for slitsomt å jobbe 
heltid. Når over halvparten av dem som jobber deltid, ønsker større stilling, tyder det på mye 
ufrivillig deltid blant sykepleierne. 
 
NSF Østfold har siden 2018 kartlagt hvor mange turnusansatte sykepleiere som jobber heltid 
i Sykehuset Østfold og i østfoldkommunene (7). Årets tall viser at 37.5 prosent av 
turnusarbeidende sykepleiere jobber heltid på sykehuset. I bykommunene jobber knapt 
halvparten heltid.  
 
Dersom nyutdannede sykepleiere møter en helsetjeneste der det er mangel på hele stillinger 
eller at det oppleves som for belastende å jobbe heltid, vil vi aldri klare å bygge en 
heltidskultur i denne viktige tjenesten. De vil raskt bli sosialisert inn i en deltidskultur som blir 
førende for deres senere karriere i helsetjenesten.  
 
Praksisstudier - en viktig arena for rekruttering 
I løpet av de tre årene på sykepleierutdanningen er studentene innom mange praksisplasser. 
Fire av fem sykepleiere oppga at erfaringer fra praksis har påvirket hvor de ønsker å jobbe.  
Dette er samme svar som tidligere undersøkelser blant avgangsstudenter både lokalt og 
nasjonalt har vist (4).  
 
Praksisperiodene i ulike deler av helsetjenesten utgjør halve sykepleierutdanningen. Selv om 
det er en viktig del av utdanningen, er det store utfordringer med å sikre gode praksisplasser. 
Det skyldes blant annet knapp sykepleierdekning, mye deltidsarbeid og mangelfull 
veilederkompetanse blant sykepleiere som er veiledere i praksis.  
 
Å ha studenter i praksis er viktig både for å utvikle eget fagmiljø og for å rekruttere fremtidige 
sykepleiere. NSF ønsker at veilederoppgaven skal profesjonaliseres og bli en alternativ 
karrierevei for dyktige klinikere. Det krever arbeidsgivere som prioriterer tid og ressurser til at 
sykepleiere kan bli dyktige veiledere. 
 
Lønn og lønnskrav 
Flere oppga at høyere lønn er en viktig faktor for at de skal bli i jobben. Lønn er et viktig 
virkemiddel både for å rekruttere og beholde sykepleiere. Lønn avtales ved ansettelse. Og 
det er nettopp i en ansettelsessituasjon at man som jobbsøker har den beste muligheten til å 
påvirke sin lønn ved å fremme lønnskrav. Likevel ser vi at de færreste har gjort det. Mange 
oppgir at de ville fremme lønnskrav, men at de ikke visst hvordan.  
 



NSF Østfold har i mange tiår undervist avgangsstudenter ved HiØ om møte med arbeidslivet 
som nyutdannet. Tema har i tillegg til informasjon om rettigheter og plikter som nyansatt, 
vært et kort jobbsøker-kurs. Her har vi gitt studentene råd om hva de bør tenke på ved 
ansettelse, blant annet hvordan man kan fremme lønnskrav. Siden 2018 har høgskolen ikke 
tillatt NSF å holde denne undervisningen i studietiden.  
 
Det er mange årsaker til at sykepleiere i liten grad fremmer lønnskrav. Et viktig tiltak for å 
øke bevisstheten blant nyutdannede sykepleiere om at det er mulig å fremme lønnskrav, er 
gjennom informasjon og skolering. Dersom utdanningsinstitusjonene ikke selv sørger for å 
forberede sine avgangsstudenter på dette, bør de legge forholdene til rette for at NSF og 
andre fagorganisasjoner kan gjøre det.   
 
Anbefaler andre å bli sykepleier 
De som har deltatt i undersøkelsen har mellom 4-5 måneder og 1 1/2 års erfaring som 
sykepleier. Å være nyutdannet og nyansatt kan være krevende. Da er det gledelig at tre av 
fire vil anbefale andre å bli sykepleier. Samtidig er det mange som ikke er like fornøyd og 
som vi kan risikere å miste.  
 
 
Svakheter ved studien 
En svakhet ved studien er at når vi krysser ulike spørsmål, er tallgrunnlaget lite. Det kan 
også se ut til at enkelte heltidsansatte har svart på spørsmål som var rettet mot 
deltidsansatte. 
 
Av de 341 NSF-medlemmer som ble utdannet i 2018 og 2019, har 103 svart. Selv om vi 
kunne ønsket oss en høyere svarprosent enn 30.2, viser svarene en tydelig tendens. 
Svarene stemmer også godt overens med svar fra andre undersøkelser blant 
avgangsstudenter ved landets sykepleierutdanning og Statistisk Sentralbyrås rapporter (1, 2, 
3).  

 
Konklusjon 
Bedre bemanning, høyere lønn og styrket fagmiljø er viktig for å holde på sykepleierne 
– hvis ikke slutter de.  
 
Det er de viktigste funnene NSF Østfold har gjort i denne undersøkelsen blant nyutdannede 
sykepleiere. I tillegg viser undersøkelsen at de fleste jobber deltid, fordi det er det de får 
tilbud om. Erfaringer fra praksis påvirker hvor de vil jobbe som sykepleiere. Over halvparten 
er ikke fornøyd med opplæringen de har fått som nyansatte og halvparten enten har eller 
vurderer å slutte der de jobber.  
 

Anbefaling 

Å undersøke nyutdannede sykepleieres møte med arbeidslivet og helsetjenesten bør gjøres i 
større målestokk enn det NSF Østfold har hatt mulighet til å gjøre. Deres erfaringer vil være 
verdifulle for både myndigheter, arbeidsgivere og NSF. Det kan bidra til å iverksette 
virkningsfulle tiltak som bidrar til å rekruttere og beholde sykepleiere der de trengs mest – 
nemlig i helsetjenesten. 
 
NSF har lenge etterspurt en nasjonal rekrutteringsplan for sykepleiere som sier noe om 
utdanningskapasitet på bachelor-, videre- og masterutdanninger, studiefinansiering og lønns- 
og arbeidsvilkår som gjør det attraktivt både å bli sykepleier og kunne stå lenge i yrket. En 
slik plan bør innlemmes i den reviderte nasjonale helse- og sykehusplanen og være en 
tydelig bestilling også til kommunal sektor.  
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