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Hei. 
  
Vedlagt ligger et brev fra spesialsykepleiere ved intensiv avdeling Helgelandssykehuset Mo i Rana. 
I brevet viser vi hvor mange sykepleiere og spesialsykepleiere som Helgelandssykehuset 2025 
trenger ved de ulike alternativene.  
Vi mener dette er en viktig del av debatten som har fått for lite fokus.  
  
God helg. 
Mvh, 
Espen Bergli – Intensivsykepleier med master i klinisk sykepleie 
Trude Paulsen – Intensivsykepleier og fagutviklingssykepleier 
Anette Nyjordet – Intensivsykepleier med master i intensivsykepleie 
Trine Kaspersen – Intensivsykepleier med master i intensivsykepleie 
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Til Helse Nord  

Adm. direktør Lars Vorland 

Fagdirektør Geir Tollåli 

Styret  

 

Hvordan skaffe nok sykepleiere og spesialsykepleiere til 
Helgelandssykehuset 2025? 
Debatten rundt Helgelandssykehuset 2025 har hatt fokus på antall leger og legespesialister 
ved sykehusenhetene. Samtidig kommer en varslet nasjonal sykepleierkrise (1). 

Sykepleiere er den største faggruppen på et sykehus. I Mo i Rana har man bygd opp et stort 
fagmiljø av lokale sykepleiere og spesialsykepleiere som ikke lar flytte på seg. Mangelen på 
sykepleiere i Sandnessjøen og Mosjøen er bekymringsfull. Vi må jobbe for å rekruttere og 
beholde arbeidskraft i regionen. For å lykkes vil det være avgjørende å vektlegge hvor 
mengden av sykepleiere og spesialsykepleiere finnes i dag i Helgelandssykehuset.  

Vi mener administrerende direktørs innstilling om et stort akuttsykehus i Mo i Rana og et 
akuttsykehus i Sandnessjøen er bærekraftig og gir best kvalitet for fremtiden ut fra et 
sykepleiefaglig perspektiv.  

Vi vil her vise hvilke sykepleierutfordringer Helgelandssykehuset står overfor med ny 
sykehusstruktur: 

•   Riksrevisjonens ”undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene” viste at 
mange intensivenheter har ansatte uten videreutdanning i intensivsykepleierstillinger. 
1/3 av intensivenhetene på landsbasis mangler over 20 % intensivsykepleiere (2) 
Undersøkelsen fremskriver et økende behov i fremtiden (2).  

•   Mo i Rana har allerede 80 % intensivsykepleiere.  
•   Administrerende direktørs innstilling vil ut fra de foreløpige anslag bety en økning på 

21 sykepleiere og 13 spesialsykepleiere i Mo i Rana. For Sandnessjøen en reduksjon 
på 14 sykepleiere og økning på 9 spesialsykepleiere (3). Omvendt vil en eventuell 
«speilvending» bety at antallet sykepleiere i Sandnessjøen må økes med 60 og antall 
spesialsykepleiere med 54.  

•   Et fellessykehus i Mo i Rana vil kreve en økning med 40 sykepleiere og 36 
spesialsykepleiere (3).  

•   Et fellessykehus i Sandnessjøen vil kreve en økning med 79 sykepleiere og 77 
spesialsykepleiere (3).  

•   Et fellessykehus i Mosjøen vil kreve en økning på 119 sykepleiere og 72 
spesialsykepleiere (3).  

•   Mo i Rana har Helgelands eneste sykepleierutdanning som i høst tok opp 80 
førsteårsstudenter på heltid ved Campus Helgeland. Samarbeidet mellom 



utdanningsinstitusjonen og spesialisthelsetjenesten vil bli vanskelig uten sykehus i Mo 
i Rana. Nærhet geografisk mellom utdanningssted og sykehus er rekrutterende.  
 

Trude Paulsen, fagutviklingssykepleier, intensiv avdeling Mo i Rana 

Espen Bergli, intensivsykepleier med master i klinisk sykepleie, intensiv avdeling Mo i Rana 

Trine Kaspersen, master i intensivsykepleie, intensiv avdeling Mo i Rana 

Anette Nyjordet, master i intensivsykepleie, intensiv avdeling Mo i Rana 

 

Referanser: 

1.   https://www.nrk.no/sapmi/sykepleierkrise_-_-situasjonen-blir-bare-verre-og-verre- 
2.   https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2019-2020/undersokelse-av-

bemanningsutfordringer-i-helseforetakene/ 
3.   https://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker%202019/201

91030/20191030%20Styresak%20111%20Vedlegg%201%20Samfunnsanalyse%20He
lgelandssykehuset%202025.pdf 


	Styresak YY-2019 Referatsaker 15a
	Styresak YY-2019 Referatsaker 15b



